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54 | 17. okt. | Konungleg auglýsing um að ríkissljórn sé falin á 
hendur ríkisarfa í fjarvist konungs ............. 76 

55 | 20. okt. | Konungleg auglýsing um að konungur sé kominn 
| heim aftur og tekinn við ríkisstjórn ........ … 76 

Sakamannaframsal, sjå millirikjasamningar. 

Siglingar, skip. 

ö6 | 20. okt. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 
banna að veita upplysingar um ferðir skipa ..... 77 

57 | 27. okt. Bráðabirgðalög um  stríðstryggingalélag  íslenzkra 
1 skipshafna seernes 78—79
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| Sild, sildarverksmidjur. 

ö 10. marz Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Noregs 
um innflutning á söltuðu íslenzku kindakjöti til 
Noregs og um aðstöðu norskra síldveiða við Ísland 1—10 
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33 S. d. Lög um viðauka við lög nr. 10 12. janúar 1938, um 

að reisa síldarverksmiðju á Raufarhöfn og aukn- 
ingu við sildarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði ... 55 

Skattar, tollar. 

1 4. jan. Bráðabirgðalög um breyting á lagaákvæðum um 
verðtolla sssseueeseesseresseeerrrese IR 1 

4 31. jan. | Auglysing um samning milli Islands og Danmerkur 
| til að komast hjå tviskåttun af tekjum og eignum 3—6 

19 + 12. juni | Log um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta 
ýms gjöld 1940 með viðauka .......000.000... 40—41 

32 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 6 9. janúar 1935, um 
S. d. tekjuskatt og eignarskatt ......... AIR AIR 54 

40 S. d. Lög um breyting á lagaákvæðum um verðtolla..... 61 
59 | 30. des. | Lög um breyting á lögum nr. 63 81. des. 1937 um 

| tollheimtu og tolleftirlit ..... IR FI 80—81 
60 S. d. Lög um gjald af innlendum tollvörutegundum ..... 81—83 
61 S. d. Lög um skatt- og útsvarsgreiðslu af stríðsáhættuþóknun 814—88 
62 S. d. Lög um tollskrá o. fl. ....... AÐ AI 89— 152 

Skuldaskilasjóður, sjá fiskveiðar. 

| Styrjaldarráðstafanir. 
37 | 12. júní | Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmislegra ráð- 

stafana vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu 57 
44 | 24, juli | Tilskipun um adgang herskipa og herloftfara erlendra 

ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslenzku forrådasvidi 66 —67 
47 20. ágúst | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 

banna útflutning á vörum .............. AIR 71 
48 | 1. sept Konungleg tilskipun um að fyrirmælum þeim, er sett 
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um ýms hlutleysisákvæði, skuli farið eftir nú þegar 72 

49 | 12. sept.  Brådabirgdalåg um sålu og útflutning á vörum..... 712—73 
56 | 20. okt. | Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að 

banna að veita upplýsingar um ferðir skipa ..... 77 
57 | 27. okt. | Bráðabirgðalög um stridstryggingafélag  islenzkra 

skipshafna sees renee 78—79 

Tollar, sjå skattar. 

Utanrikismål. 
4. 31. jan.  Auglysing um samning milli Íslands og Danmerkur 

til að komast hjá tvísköttun af tekjum og eignum 3—6
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Leiðrétting: 

Í 9. gr. tilskipunar nr. 44, A-deild bls. 67, stendur í fyrstu línu „6. grein , en á að vera 7. grein.



Stjórnartíðindi 1939, A. 1. 1 1939 

BRÁÐABIRGÐALÖG 1 

um breyting á lagaákvæðum um verðtolla. 

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

Gjóörum kunnugt: Fjármálaráðherra Vor hefir tjáð Oss að vegna þess að 

póstmálastjórnin hafi talið það aðkallandi að hætta að kvitta fyrir tollgjöldum 

al póstsendingum með frímerkjum, hafi þegar verið notuð heimild tolllaga til 

að breyta til um kvittunaraðferð, en af því hefir leitt, að tvennskonar k sl 

unaradferd hefir skapazt i tollheimtunni, en bar sem það getur verið hæt lu 

hagsmunum ríkissjóðs og þetta verður ekki samræmt nema í byrjun reikni 

árs í tollheimtunni, teljum Vér bryna nauðsyn bera til þess að setja þráða. 

birgðalög um þetta efni samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

Því bjóðum Vér og skipum þannig: 

á
ð
 

1. gr. 

Fyrirmælin í lagaákvæðunum um verðtoll um það, að stimpla skuli innkaups- 
9 eikninga með merkjum þeim og á þann hátt, er um ræðir í lögum nr. 75 27. júní 

1921, eru úr gildi numin. Innheimtulaun af verðtollum skulu þó vera sem áður. 

Fjármálaráðherra skipar fyrir um kvittun fyrir verðtollum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, á. janúar 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian ÁR. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

Hikisprentsmiðjan Gutenberg



1939 2 

2 OPIÐ BRÉF 
25. jan. . ou gs |x. . - Bi 

Jen op stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar miðvikudaginn 15. febrúar 1939. 

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

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vér samkvæmt stjórnarskrá konungsríkisins Íslands 
18. maí 1920, allramildilegast höfum ákveðið að láta Alþingi koma saman til 
reglulegs fundar miðvikudaginn 15. febrúar 1939. 
Um leið og Vér birtum þetta, bjóðum Vér öllum þeim, er setu eiga á Alþingi, að 

koma nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þá sett Alþingi, eftir að guðsþjónustu- 

serð hefir farið fram í dómkirkjunni. 

Gjört á Amalíuborg, 25. janúar 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jonasson. 

3 KONUNGSBRÉF 

25. jan. um setnine Alþingis. 

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Vér viljum hér með veita yður sem forsætisráðherra Vor- 

um, umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi, er koma á saman til reglulegs 

fundar miðvikudaginn 16. febrúar 1939. 

Gjört á Amalíuborg, 25. janúar 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Hermann Jónasson.



AUGLÝSING 
um samning milli Íslands og Danmerkur til að komast hjá tvísköttun 

af tekjum og eignum. 

Þann 24. janúar 1939 var undirritaður í Kaupmannahöfn samnir sur milli Ís- 
lands og Danmerkur um ofanritað efni. 

Samningurinn var gerður á íslenzku og dönsku og birtast hér með báðir textarnir. 

SAMNINGUR 

milli Íslands og Danmerkur til að komast 

hjá tvísköttun af tekjum og eignum. 

Íslenzka stjórnin og danska stjórnin 

hafa, til þess að komast hjá tvísköttun, 
Þegar um beina skatta er að ræða, gert 
með sér svofelldan samnings: 

1. gr. 
Samningur þessi á því aðeins við að 

um Íslenzka eða danska ríkisborgara sé 

að ræða. 

2. gr. 

Í) Sanningurinn gildir aðeins um beina 
skatta. 

2) Sem beina skatta ber að skoða í samn- 

ingi þessum skatta, sem samkvæmt 

löggjöf samningsríkjanna eru krafðir 
beinlínis af tekjum og eignum til 
tekna ríkinu eða sveitar- og bæjarfé- 

lögum. 

3) Með beinum sköttum er sérstaklega 

átt við: 
I. Á Íslandi: 

a. Tekju- og eignarskatt til ríkisins. 

b. Útsvör. 

c. Skattar, sem lagðir eru á á sama 

grundvelli sem þeir, er taldir eru 
hér undir Hðunum a.—2. 

II. Í Danmörku: 
a. Tekju- og eignarskatt til ríkisins. 

OVERENSKOMST 

mellem Danmark og Island til Undgaa- 
else af Dobbeltbeskatning vedrörende 

Indkomst og Formue. 

Den danske Regering og den islandske 
Regering har for at undgaa Dobbeltbe- 
skatning paa de direkte Skatters Omraade 
afsluttet fölgende Overenskomst: 

Art. 1. 

Denne Overenskomst finder alene An- 

vendelse paa danske og islandske Stats- 
borgere. 

Art. 2. 

1) Overenskomsten angaar kun direkte 

Skatter. 

2) Som direkte Skatter i Overenskoms- 

tens Forstand anses saadane Skatter, 

der paa Grundlag af de kontraherende 
Staters Lovgivning opkræves umid- 
delbart af Indkomst og Formue for 
Statens eller de under samme hörende 

Kommuners Regning. 
3) Som direkte Skatter anses særlig: 

I. For Danmarks Vedkommende: 
a. Indkomst- og Formueskat til 

Staten. 

b. Fælleskommunal 
Formueskat. 

ce. Kommunal Indkomstskat. 

Indkomst- og 

d. Skatter, der opkræves paa samme 
Grundlag som nogen af de under 
a—c nævnte Skatter. 

11. For Islands Vedkommende: 
a. Indkomst- og  Formueskat til 

Staten. 

  

1939 

31. jan.



1939 

jan. 

b. Sameiginlegan tekju- og eignarskatt 

til bæjar- og sveitarfélaga 

juskatt til Te sveitar- 

fé í: ga. 

bæjar- og 

eru á á sama 

taldir eru 
d. Skatta, sem lagðir 

grundvelli sem þeir, er 

undir lðunum a —e. 

  

hér 

3. gr. 
samtímis að greiða 

tekju- og eignarskatt af öllum tekjum 

sínum og eignum, bæði á Íslandi og í 

Danmörku, vegna Þess að hann er búsett- 
ur í báðum skal lækka 

inn í báðum inum niður í helming. 

ríki, sem tekju- og eignarskatturinn 

eða útsvarið er hærra í, getur þó tak- 

markað lækkunina við þá fjárhæð, sem 

hitt ríkið gefur eftir af tekju- og eignar- 

skatti eða útsvari, samkvæmt ákvæðum 

samnings þessa. 
fjármálastofnanirnar í hvoru 

ríkinu, á Íslandi fjármálaráðuneytið í 

Reykjavík, og í Danmörku stjórnardeild 

ríkisskattamála í Kaupmannahöfn, veita 

lækkun á skatti eða útsvari samkvæmt 

þessari grein, er umsóknir um hana ber- 

tgreiðenda. 

Ef skattþegn á 

skatt- 

  

Æðstu 

ast frá skat 

4. gr. 

Ef skattþegn er skattskyldur í 
ríkinu, vegna búsetu þar, en á fasteign Í 
hinu ríkinu eða rekur bar atvinnu frá 

fastri atvinnustöð, skal tekju- og eignar- 

tt eða úlsvar vegna fasteignarinnar 

eða atvinnurekstursins aðeins leggja á í 

öðru 

  

   

því ríki, sem fasteignin er eða atvinnan 

er rekin, þannig að í því ríkinu, sem 

    

skattþegn er búsettur, skal eigi við skalt- 

útsvarsálagningu tekið tillit til 

nefndra tekna eða eigna, en leyfilegt er 

samt að taka tillit til þessa, þegar tekin 

er ákvörðun um, hvar á skattstiga skuli 

reikna skatt hans eða útsvar. 

eða 

  

bh. Kommuneskat (útsvar). 

samme 

inder 
c. Skatter, der opkræves paa 

Grundlag som nogen af de 

a—h nævnte Skatter 

Art. 3. 

Tilfælde, hvor en Person som 

af fast Bopæl saavel i Danmark 

Følge 

som i 

  

Island for samme Tidsrum er under- 

sivet Beskatning af sin fulde Indkomst 

»g Formue i begge ster. skal 1 begge 

  

    

Staterne den paaligned Skat nedsættes til 

Halvdelen. Dog kan den Stat, i hvilken 

det samlede Indkomstskattebelöb eller 

Formueskattebelåb er størst, begrænse 
   som af den 

nærværende 
Nedsættelsen til det Belöb, 
anden Stat efter Reglerne I i 

Overenskomst skal eftergives i Indkomst- 

eller 

Skattenedsættelse i 

  

Formueskat. 
Henhold til denne 

  

Artikels Bestemmelser bevilges efter den 

skattepligtiges derom indgivne Anddrag- 

ende af de överste andministrative fin- 

ansielle Myndigheder i hver af Stalerne, 

  

kattede- 

Íslands 
edkommende S 

Köbenhavn, for 

Finansministeriet i 

1 

for Danmarks 

partemenlel í 

Vedkommende 

  

Art. 4. 

hvor en skatte- 

den ene 

fast Ejen- 
«somhed fra 

I Tillælde Person er 

ligtig paa Bopæl i 
Stat, men i den anden Stat ejer 

dom eller driver Erhvervsvirk 

fast Driftssted, skal Indkomst og Formue 

den paagældende faste Ejen- 

dom eller Erhvervsvirksomhed kun un- 

derkastes Beskatning i det Land, hvor 

Ejendommen er beliggende, eller Er- 

hvervsvirksomhed kun underkastes Be- 

det Land, hvor Ejendommen 

ende, eller Erhvervsvirksom- 

heden drives, saaledes at der i Bopæls- 

landet allerede ved Skatteansættelsen 

bortses fra saadan Indkomst og Formue, 
der dog skal kunne tages i Betragtning 

ved Fastsættelsen af den Skattesats, hvor- 

efter Skatten beregnes, 

plis Grund af 

  

vedrörende 

skatning 1   
  

er heli 

 



5. gr. 
Þegar skattþegn er skilyrðislaust skatt- 

skyldur í Danmörku vegna búsetu þar, en 

honum ber einnig að greiða útsvar á Ís- 

landi af atvinnutekjum sínum frá ís- 

lenzkri skipaútgerð, vegna þess að hann 

stundar atvinnu á skipi, sem er skrásett 

1 Íslandi, skal skattur til bæjar- og sveit- 

arfólag (útsvar) í báðum löndunum 

i Danmörku einnig sameiginlegur tekju- 

og eignarskattur til bæjar- og sveitarfó- 

laga lækkaður um helming, þó með 

ýmu takmörkun og segir í 3. gr., 1. lið 

3. mgr. 

6. gr. 

Ef skat tb egn slitur fastri båsetu i 6dru 

ríkinu og flytur til bins, hættir hann að 

vera skattskyldur í því landi, er hann 

flutti frá, að því leyti sem skattskyldan 

stafar af fastri búsetu, í síðasta lagi frá 

Þeim tíma, sem hann sannar, að á hann 
hafi verið lagður skattur í landi því, sem 

ann Hlutti til. 

  

7. gr. 
Ef skattþegn, sem ekki slítur búsetu i 

heimalandi sinu, dvelur um stundarsakir 
í hinu landinu vegna veikinda, náms eða 

til þess að afla sér framhaldsþekkingar 

í verklegum fræðum eða listum, án þess 

að reka nokkra atvinnu í dvalarlandinu, 

verður hann ekki skattskyldur þar, fyrr 

en hann hefir dvalið þar eitt ár, þannig að 

honum verður ákveðinn skattur í dval- 

andinu frá byrjun þess tímabils, sem 

t næst eftir að fvrrgreint dvalarár er 

    

Námsmenn, 

ingsríkjanna 

skulu, 

sem dvelja í öðru samn- 

eingöngu vegna námsins, 
enda þótt dvölin verði lengri en 

eiti ár, ekki verða skattskyldir í dvalar- 
landinu af þeim fjárhæðum, sem þeir 

fá frá heimalandinu til nauðsynlegs 

náms- og dvalarkostnaðar. 

2 ir ð. gr. 

Komi fyrir tvísköttun, sem framan- 

sreindar greinar ná ekki yfir, er æðstu 

fjármálastjórnum ríkjanna heimilað að 

Art. 

Tilfælde, hvor en Person paa Grund 

af fast Bopæl i Danmark er ubegrænset 

skattepligtig i dette Land, men paa Grund 

af, at han er forhyret med et i Island ind- 

registreret Skib, tillige i Island svarer 

kommunal Indkomstskat af sin Arbejds- 

indtægt fra det islandske Rederi, skal i 

begge Landene den paalignede kommu- 

ale - for Danmarks Vedkommende 

tillige den fælleskommunale Ind- 

komstskat nedsættes til Halvdelen 

med samme Begrænsning som ar givet i 

, dog 

Art. 3, 1. Stk, 2. Pkt. 

Art. 6. 
Tilfælde, hvor en Person opgiver sin 

faste Bopæl i det ene af Landene og 

flytter til det andet Land ophårer hans 
Skattepligt i Fraflytningslandet i det Om- 

fang, hvori den har været begrundet ved 

fast Bopæl i Landet senest fra det Tids- 

punkt, fra hvilket han paaviser at være 

sat í Skat í Tilflytningslandet, 

Art. 7. 

I Tilfælde, hvor en Person med Be- 

varelse af sin Bopæl í Hjemlandet af 

Helbredshensyvn, í Studieðjemed eller af 

Hensyn til anden faglig eller kunstnerisk 

Uddannelse tager midlertidig Ophold i det 

andet Land uden der at udåve nogen er- 

hvervsmæssig Virksomhed, indtræder 

hans Skattepligt i Opholdslandet fårst 
efter et Aars Ophold, saaledes at Skatte- 

ansættelse i Opholdsiandet finder Sted 

fra Begyndelsen af den efter den foran 

ommeldte etaarige Frists Udlöb nærmest 

paafölgende Skatteperiode. 

Studerende, som udelukk ende i Studie- 

øjemed opholder sig i en af de 
herende Stater, skal, uanset om Opholdet 

udstrækkes udover et Aar, ikke under- 

kastes Beskatning i Opholdsstaten for- 

kontra- 

saavidt angaar Belöb, som de modtager 
fra deres Hjemland som nödvendig 

Stötte til deres Ophold og Studium. 

Art. 8. 

Forsaavidt der iðvrigt maatte opstaa 

Tilfælde af Dobbeltbeskatning, der ikke 

direkte omfattes af de i foranstaaende 
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4 semja um hvert tilvik til þess að komist 
verði á sanngjarnan hátt hjá tvísköttun 

eða úr henni bætt. 

9. gr. 

Ef ágreiningur verður um skilning á > Ð c 

samningi þessum, skal hann jafnaður 
með sérstöku samkomulagi milli æðstu 
fjármálastjórna samningsríkjanna, og er 

þeim einnig heimilað að semja sérstak- 
lega í hverju tilviki um, hvort beita skuli 
reglum þessa samnings um ríkisborgara Í 
öðrum ríkjum en Íslandi og Danmörku, 

og skal þá sérstaklega tekið tillit til 
þeirra, sem eru ríkisborgarar í ríkjum, 
sem gert hafa samning til þess að komast 
hjá tvísköttun bæði við Ísland og Dan- 

mörku. 

10. gr. 
Samningur þessi öðlast gildi þegar er 

hann er undirskrifaður og verkar aftur 

fyrir sig á skattaákvarðanir í Danmörku 
fyrir skattárið 1936—1937 og á Íslandi 
fyrir skattárið 1936 og gildir þar til er 
annarhvor aðilja segir honum upp fyrir 
1. maí, eg fellur hann þá úr gildi, þegar 
það skatttímabil, sem þá stendur yfir í 
hvoru landinu um sig, er liðið. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, 
að þar til fengnu konunglegu umboði, 
undirritað samning þenna og sett við inn- 
sigli sín. 

Gert í tveim eintökum í Kaupmanna- 
höfn, 24. janúar 1939. 

Sveinn Björnsson. 

(L. S.) 

Artikler fastsatte Bestemmelser, skal de 
respektive Landes överste finansielle 
Myndigheder være Þbeföjet til fra Til- 
fælde til Tilfælde at træffe saadanne Af- 
taler, at Dobbeltbeskatningen paa rime- 
lig Maade afværges eller mildnes. 

Art. 9. 

Tvivlsspörgsmaal  angaaende  For- 
tolkningen af nærværende Overenskomst 

afgöres ved særlige Aftaler mellem de 
kontraherende Staters óverste Finans- 

myndigheder, der ligeledes skal være 
befåjet til at træffe særlige Aftaler fra 

Tilfælde til Tilfælde om, hvorvidt de i 

Overenskomsten fastsatte Regler maatte 

kunne tillempes paa Statsborgere i andre 

Lande end Danmark og Island, i hvilken 
Henseende der særlig skal tages Hen- 
syn til Personer, der er Statsborgere i 

saadanne Stater, som har truffet Over- 

enskomst til Undgaaelse af Dobbeltbe- 

skattning med saavel Danmark som 

Island. 

Art. 10. 
Denne Overenskomst træder i Kraft 

straks ved Underskrivelsen med Til- 

bagevirkning for 1 Danmark Skattean- 

sættelserne for Skatteaaret 1936—37 og 
i Ísland Skatteansættelserne for Aaret 

1936, og den forbliver gældende, indtil 
den inden 1. Maj opsiges fra en af Siderne 
til Ophör ved Udgangen af hvert af 
Landenes löbende Skatteaar. 

Til Bekræftelse heraf har Underteg- 
nede, efter dertil meddelt kgl. Bemyndi- 
gelse underskrevet nærværende Overens- 

komst og forsynet den med deres Segl. 

Udfærdiget in duplo í Köbenhavn den 
24. Januar 1939. mi 

Th. Stauning. 

(L. S.) 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðherrann, utanríkismáladeild, 31. janúar 1939. 

Hermann Jónasson.
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AUGLYSING 
um samkomulag milli Íslands og Noregs um innflutning á söltuðu íslenzku 

kindakjöti til Noregs og um aðstöðu norskra 

Íslenzka og norska ríkisstjórnin hafa 
orðið ásáttar um, að í stað sc mkomulags- 
ins milli Íslands og Noregs frá 17. sept- 
ember 1932, komi eftirfarandi ákvæði: 

I. Aðstaða norskra síldveiða við Ísland. 

1. gr. 
Norsku síldarverksmiðjunni í Krossa- 

nesi leyfist að halda áfram rekstri, með 
viðhaldi og nauðsynlegum endurnyjun- 
um, sem ekki hafa í för með sér aukn- 
ingu á núverandi afköstum hennar, sem 
eru um 4000 mál á sólarhring. 

2. gr. 
Fyrrgreindri norskri síldarverksmiðju 

er heimilt að afla 60% af hráefnisnotkun 
sinni á vinnzlutímanum með kaupum á 
nýrri bræðslusild af norskum síldveiði- 
skipum. 

Annars er norskum sildveiðiskipum 
leyft að selja íslenzkum síldarverksmiðj- 
um nýja bræðslusíld, er nemi 400 mál- 
um fyrir reknetaskip og 600 málum fyrir 
herpinótaskip, og íslenzkum saltendum 
100 tunnur af nýrri síld af hverju skipi, 
í samræmi við gildandi íslenzk lög um 
síldarútvegsnefnd. Að því er viðkemur 
sölu til saltenda, er það þó skilyrði, að 
skip það, er um er að ræða, afhendi ekki 
síld til söltunar í móðurskip eða annað 
erlent skip. 

ð. gr. 
Norskum síldveiðiskipum 

að þurrka og 
er heimilt 

sera við veiðarfæri sín á 
Siglufjarðar- og Akureyrarhöfn. Meðan 
á því stendur, skal skipið, sem í hlut á, 
liggja við akkeri eða festar, og h: ta uppi 
merki, sem nánar verður ákveðið. 

4. gr. 

Norskum sildveiðiskipum skal heimilt 

að fara með veiðarfæri sín í land og gera 

síldveiða við Ísland. 

Den islandske og den norske regjering 
er kommet overens om å erstatte avtalen 
mellom Island og Norge av 17 september 

1932 med følgende bestemmelser: 

I. De norske sildfiskeriers stilling 

ved Island. 

Art. 1. 
Det tillates forsatt dirft av den norske 

sildoljefabrikk pá Krossanes samt nöd- 
vendig vedlikehold og modernisering 
som ikke medförer forhöyelse av fabrik- 
kens náværende kapasitet pá ca. 4000 
mál pr. dögn. 

Art. 

Det tillates den nevnte norske sildolje- 
fabrikk á dekke 60% av sitt råstoffor- 
bruk í sesongen ved kjöp av fersk fa- 
brikksild fra norske sildfiskefartöver. 

Forövrig tillates det norske sildfiske- 
fartöyer á selge í land til islandske sild- 
oljefabrikker 400 og 600 mál fersk fab- 
rikksild pr. fart&y, henholdsvis for driv- 
Sarns- og snurpenotfartåyer, og til 
landske saltere i samvar med gjeldende 
islandsk lov om sildefiskerinevnd, 100 
tonner fersk sild pr. fartöy, for så vidt 
angár salg til saltere, dog bare sáfremt 
vedkomende fartöy ikke leverer sild til 
salting pá moderskib eller annet frem- 
med fartöv. 

is- 

Norske sildfiskefartöver tillates á törre 
og etterse sine fiskeredskaper under op- 
hold í Siglufjord og Akureyri. Under 
dette arbeid skal vedkommende fartöv 
være forankret eller fortövet og före 
nærmere fastsatt signalflags. 

Art. 4. 
Norske sildfiskefartöver tillates á land- 

bringe og reparere sine fiskeredskaper í 
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við þau á Akureyri og Siglufirði. Meðan 
á því stendur, skal skip það, sem í hlut á, 
Hggja við akkeri eða festar og hafa uppi 

nánar ákveðið merki. 

5. gr. 
Norskum sildveiðiskipum er heimilt að 

nota veiðibáta sína til flutninga og valns- 

töku í Reykjavík, á Ísafirði, Skagaströnd, 
Siglufirði, Krossanesi, Akureyri, Raufar- 
höfn, Seyðisfirði, Eskifirði, í Vestmanna- 
eyjum Hafnarfirði, en til vatnstöku 
þó því aðeins, að það komi ekki í bág: 
við einkarétt til afhendingar vatns. 

og 

6. gr. 

Norskum síldveiðiskipum, sem ekki 

láta af hendi síld til söltunar í móður- 
skip eða annað erlent skip, skal heimilt 
að búlka afla sinn og það, sem til út- 

gerðarinnar þarf, á höfnunum á Siglu- 

firði og Akureyri. Hlutaðeigandi hafnar- 

stjórn skal fyrirfram tilkynnt, að slík 

búlkun fari fram, og skipið, sem í hlut á, 
skal, meðan á verkinu stendur, Híggja við 
akkeri eða festar og hafa uppi 

kveðið merki. 

       

nánar á- 

7. gr. 

Norsk sildveiðiskip greiða afgreiðslu- 

gjald og vitagjald einungis þegar þau 

koma frá útlöndum. 

8. gr. 

Það telst ekki viðkoma í útlöndum, er 

síldveiðiskip hefir samband við annað 

skip utan landhelgi, ef hið síðarnefnda 
skipið hefir einnig greitt lögboðin gjöld 

á Íslandi á veiðitímanum, og hefir ekki 

síðar haft samband við útlönd eða við 
önnur skip. sem beint eða óbeint hafa hafi 

samband við útlönd eftir að hin lögboðnu 

gjöld voru innt af hendi. Sýna ber skil- 

ríki fyrir þessu frá skipstjóra hins skips- 

ins. 

9. gr. 
x 

Nú varpar síldveiðiskip akkerum utan 

löggiltra hafna, og greiðast þá ekki opin- 

ber gjöld, ef skipið hefir ekki samband 

við land. 

Siglufjord og Akureyri. Under dette ar- 
beid skal vedkommende fartöy være for- 

ankret eller fortövet og före nærmere 

fastsatt signalflags. 

" Art. 5. 
Norske sildfiskefartöver tillater á be- 

nytte sine fangstbáter til transport og 

vannfylling í Reykjavik, Isafjord, Skaga- 

strand, Siglufjord, Krossanes, Akureyri, 

Raufarhöfn, Seydisfjord, Eskefjord, Vest- 
mannöyane og Havnafjord, vannfylling 

dog kun for så vidt det ikke strider mot 

etablert monopol pá vannforsyningen. 

Art. 6. 

De norske sildfiskefartöver som ikke 

leverer sild til salting pá moderskib eller 

annet fremmed fartöy, tillates á forela 
omstuving av egen last, av fangst og ut- 

rustning under opphold i Siglufjord og 

Akureyri. Dette arbeid skal på forhånd 

anmeldes til vedkommende havnemyn- 

digheter, og under arbeidet skal fartóvel 

være forankret eller fortövet före 

nærmere fastsatt signalflags. 

og 

Art. 7. 

Klareringsavgift og fyravgifl avkreves 

norske sildfiskefartöver kun ved anlöp 

fra utlandet. 

Art. 8. 

Jet regnes ikke som anlöp av utlandet 

nár et sildfiskefartöy har samkvem med 
et annet fartöy utenfor territorialgrensen 

sáfremt vedkommende annet fartöv ogsá 

har innklarert pá Ísland í sesongen og 

ikke senere har hatt samkvem med ut- 

landet eller med fartöver som har hatt 

direkte eller indirekte samkvem med ut- 

landet etter innklarering på Island. Be- 

vidnelse herom må foreligge fra det annet 

fartöys förer. 

Art. 9. 

Ved oppankring andre steder pá Íslands 

sjöterritorium enn i legale havner skal 

norske sildfiskefartöver ikke avkreves 

avgifter, sáfremt skipet ikke har sam- 

kvem med land.



Í0. gr 

Norsk sildveiðiskip, sem leita neyðar- 

hafnar á Íslandi, skulu aðeins greiða 

venjuleg gjöld fyrir tollskoðun og heil- 

brigðiseftirlit, og hafnsögumannsg sjald 

og hafnargjöld o. þvi. aðeins ef um slík 

afnot er að ræða. 

11. gr. 

Norsk síldveiðiskip, sem geta sannað, 

að þau hafi rekið inn í landhelgi vegna 
straums og/eða storms, skulu ekki sæta 

ákæru, ef það er ljóst af öllum atvikum, 
að þetta hafi ekki átt sér stað vegna stór- 
kostlegs sáleysis eða ásetnings, í þeim til- 

sangi að veiða eða verka aflann innan 

indhelgi, enda sé þessu kippt í lag svo 
ótt sem auðið er. 

7 
ig 

tl; 

12. gr. 

Ef norskt sildveiðiskip vill ekki greiða 
sekt, heldur óskar að dómur gangi, skal 
skipinu Þegar sleppt, seymslufjár- 

greiðslu, en ekki haldið þar til dómur 
fellur. 

    

Opor segi 

IT. Innflutningur á söltuðu íslenzku 

kindakjöti til Noregs. 

13. 

Heimilt skal að Flytja inn til Noregs 

beint frá Íslandi 8000 tunnur á 112 kg 

netto, eða alls 896 tonn, af söltuðu kinda- 

kjöti á ári; þar af 6000 tunnur á tímabil- 

inu 20. október til 31. desember, en eftir- 

stöðvarnar á tímabilinu 1. janúar til 30. 

júni. 

Ef hinn  áðurnefndi 

skammtur fyrir tímabilið 20. október til 

öl. desember notast ekki að fullu, skal 

Það, sem á hann skortir, allt að 1000 tunn- 

um, flytjast yfir á tímabilið 1. janúar til 

30. júní. 

innflutnings- 

14. g 

Af innflutningnum Á feiðist 10 aura að- 

altollur pr. kg, að viðbættum venjuleg- 

um viðaukum. 

Norske sildfiskefartöver, 
nödbhavn pá Ísland avkreves kun de 

lige avgifter for toll- sundh 

syn samt i tilfelle av virkelig b 

havneavgifter o. 1. 

söker 

van- 

eisetter- 
uk los- og 

som 

og 

Art. 11. 
Det skal ikke innledes rettslis forföv- 

ning mot norske sildfiskefartöver, som 
kan bevise á være drevet inn pá sjöter- 
riloriet þá grunn av ström og/eller storm 

Avis det av alle omstendigheter med 

tydelighet fremgår at dette 

ved grov uaktsomhet eller 

hensikt 

for 

hole 

ikke er gjort 
forsetlig i den 

å fange eller tilvirke fangst innen- 

territorialgrensen og såfremt for- 

let burtigst mulig bringes iorden. 

Art. 

Hvis norsk sildfiskefartöy ikke ved- 
tar böteforelegg men önsker dom, skal 

fartövet straks frigis mot depositum og 

ikke fastholdes inntil dom faller 

12. 

ltet islandsk 

Norge. 

11. Innförsel av sa sauekjött 

i 

Art. 13. 

Det skal tillates innfört í Norge 

Island 8000 tönner 

tilsammen 896 tonn, 

direkte 

å 112 kg netto, 

saltet sauekjött 

fra 

eller 

pr. ár derav 6000 tönner í tidsrommet 

20 oktober 31 desember, og resten í 

tidsrommet 1 Januar 30 juni. 

Hvis den nevnte importkvote for tids- 

rommet 20 oktober — 31 desember ikke 

utnyttes fullt ut, skal det manglende inn- 

til 1000 tönner overföres til tidsrommet 

Í januar — 30 juni. 

Art. 14. 

Innförelsen skal skje til en grunntoll- 

salts av 10 öre pr. kg, med vanlige tar- 

iffmessige tillegg. 
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III. Gildistaka og uppsögn. 

15. gr. 
Samkomulag þetta gengur í gildi við 

undirritun þess. Hvor aðili um sig getur 

sagt því upp með 6 mánaða fyrirvara, þó 

verður því ekki sagt upp af Norðmanna 

hálfu, þannig að samkomulagið falli úr 

gildi á tímabilinu 1. október til febrúar- 

loka, né af Íslands hálfu, þannig að sam- 
komulagið falli úr gildi á tímabilinu Í. 
júní til 30. september. 

Gert í Reykjavík, í tveimur eintökum 

á íslenzku og tveimur eintökum á norsku, 
þann 27. febrúar 1939. 

Fyrir Ísland: 

Hermann Jónasson. 

Lokabókun. 

Í dag, við undirritun samkomulagsins 
milli Íslands og Noregs um innflutning 
á söltuðu íslenzku kindakjöti til Noregs 
og um aðstöðu norskra síldveiða við Ís- 
land, hafa íslenzka og norska ríkisstjórn- 
in orðið ásáttar um, að 5., 7., 9. og 12. 

grein samkomulagsins skuli einnig gilda 

um önnur norsk fiskiskip en sildveiði- 

skip. 

Gert í Reykjavík, í tveim eintökum á 

íslenzku og tveim eintökum á norsku, 

þann 27. febrúar 1939. 

Fyrir Ísland: 

Hermann Jónasson. 

10 

II. Ikrafttreden og opsigelse. 

Art. 15. 
Denne avtale trer í kraft ved 

skrivningen. Den kan oppsis av hver 

av partene med 6 måneders varsel, 

dog skal oppsigelsen fra norsk side ikke 
kunne finne sted slik at avtalen utlöper 

under- 

i tiden í oktober til utgangen av februar 

eller fra islandsk side slík at avtalen 

utlöper i tiden 1 juni til 30 september. 

Utferdiget i Reykjavik, i to eksemplarer 

på islandsk og i to eksemplarer på norsk, 
den 27 februar 1939. 

For Norge: 

S. Johannessen. 

Sluttprotokoll 

Ved underskrivningen i dag, av avtale 

mellom Island og Norge om de norske 
sildfiskeriers stilling ved Island og om 
innförsel av saltet islandsk sauekjött í 

Norge, er den islandske og den norske 

regjering kommet overens om at denne 
avtales artikler 5, 7, 9 og 12 skal gjelde 

også for andre norske fiskefartöver enn 

sildfiskefartöver. 

Utferdiget 1 Reykjavik, í to eksem- 

plarer pá islandsk og i to eksemplarer 

på norsk, den 27 februar 1939. 

For Norge: 

S. Johannessen. 

Samkomulag pad milli Islands og Noregs frå 17. september 1932, er um rædir i 

heimildarlögum nr. 33 19. júní 1933, er jafnframt úr gildi fallið. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðuneytið, utanrikismáladeild, 10. marz 1989. 

Hermann Jónasson.
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KONUNGLEG AUGLYSING 6 
2. or , . , ”. |, op: . 1. febr. 

um að ríkisstjórn sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs. 

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

Gjörum kunnugt: Þar eð Vér höfum í hyggju að ferðast til útlanda, viljum 
Vér samkvæmt lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambands- 
laga 30. nóvember 1918, að ríkisstjórn í fjarvist Vorri sé falin á hendur ríkis- 
arfanum. 

Því birtum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að hans konung- 
lega tign krónprins Chistian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg 
tekur við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum degi þangað til Vér komum 
heim aftur. 

Gjört á Amalíuborg, 1. febrúar 1935. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

KONUNGLEG AUGLÝSING 7 
z = . . - s.s er 4. marz um að konungur sé kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

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

Gjörum kunnugt: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri til 
útlanda, kunngjörum Vér hér með Vorum trúu þegnum, að Vér höfum í dag 
sjálfur tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 1. f. m. samkvæmt lögum 11. febrúar 
1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga 30. nóvember 1918, höfðum 
falið á hendur í fjarvist Vorri hans konunglegu tign krónprins Christian 
Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gjört á Amalíuborg, 4. marz 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 
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SAMNINGUR 

milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku um póstbögglaviðskipti. 

Í umboði ríkisstjórna sinna, og að því tilskildu, að fullgilding æðri stjórnar- 
valda, sem hlut eiga að máli, fáist, hafa undirritaðir með sameiginlegu samþykki 
gert svofeldan samning: 

I. gr. 

Tilgangur samningsins. 

Milli Bandaríkja Norður-Ameríku (þar með talin Alaska, Puerto Rico, Virgin- 
eyjar, Guam, Samoa og Hawaii) og Íslands má skiptast á bögglum, er nefnast böggla- 

, 
póstur, allt að þeirri hámarksþyngd og stærð, sem tilgreint er i starfsreglugerdinni. 

II. gr. 

Bögglar í yfirför. 

Hvor póststjórnin um sig ábyrgist í sínu umdæmi rétt til yfirfarar til hvers þess 

lands eða frá hverju því landi, sem hún hefir bögglapóstviðskipti við, fyrir þá 

böggla, sem settir eru á póst eða eiga að afhendast í umdæmi hinnar póststjórn- 

arinnar, sem að samningnum stendur. 

Hvor póststjórnin um sig skal tilkynna hinni til hvaða landa megi senda böggla 

með hennar aðstoð, svo og gjöld þau, sem henni bera fyrir, og ennfremur öll 

önnur skilyrði. 
Til þess að verða teknir til áframflutnings, verða bögglar þeir, sem önnurhvor 

póststjórnin sendir um þjónustu hinnar, að fullnægja þeim skilyrðum, sem sett 

eru á hverjum tíma af póststjórn yfirfararlandsins. 

II. gr. 

Burdargjåld og greidslur. 

Póststjórn sendilandsins er heimilt að krefja sendanda bögguls um það burðar- 

gjald, gjald undir fyrirspurn um póstböggul eftir að hann hefir verið látinn á 

póst, og, ef um verðböggla er að ræða, þau ábyrgðargjöld og gjöld fyrir mót- 

tökukvittanir, sem á hverjum tíma eru ákveðin í reglugerðum þeirra. 

Burðargjaldið og þau hinna gjaldanna, sem nefnd eru í næsta lið á undan og 

koma til greina, skulu greidd fyrirfram, nema þegar um er að ræða endursenda 

eða áframsenda böggla. 

IV. gr. 

Umbúnaður böggla. 

Um hvern böggul skal búið í samræmi við lengd flutningsins og verndarþörf 

innihaldsins á þann hátt, sem starfsreglugerðin ákveður. 

V. gr. 

Forboð. 

Þessa hluti er bannað að flytja í bögglapósti: 

a. Bréf eða orðsendingu, er hefir einkenni bréfs. Þó er leyfilegt að láta í böggul 

opna vöruskrá, er aðeins inniheldur þær upplýsingar, er mega standa Í
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vöruskrá, svo og afrit af utanáskrift böggulsins að viðbættri utanáskrift 8 
sendanda: 4. marz 

b. sendingu með annari utanáskrift en þeirri, sem stendur utan á bögglinum; 
c. lifandi dýr, hverju nafni sem nefnast, nema Þblóðsugur; 
d. sérhvern hlut, sem aðganga er bönnuð á samkvæmt tolllögsum eða öðrum 

lögum og reglugerðum, sem gilda í hvoru landi um sig; 
e. sérhvern sprenghættan eða eldfiman hlut, og yfir höfuð sérhvern þann hlut, 

sem hætta getur stafað af að flytja, þar með taldir hlutir, sem samkvæmt 
eðli sínu eða umbúnaði geta valdið hættu fyrir póstmenn eða óhreinkað 
eða skemmt aðra hluti; 

f. klámfenga og ósæmilega hluti; 

g. ennfremur er bannað að senda mótaða peninga, bankaseðla, peningaseðla 
eða nokkur önnur verðskjöl á handhafa, platínu, gull eða silfur (unnið 
eða óunnið), dýra steina, gimsteina eða aðra dýrgripi í bögglum án til- 
greinds verðs. 

Sé böggull, sem inniheldur mótaða peninga, bankaseðla, peningaseðla 
eða nokkur önnur verðskjöl á handhafa, platínu, gull eða silfur (unnið eða 
óunnið), dýra steina, gimsteina eða aðra dýrgripi, sendur án tilgreinds verðs, 
skal ákvörðunarlandið setja hann undir tilgreint verð og fara með hann í 
samræmi við það. 

2. Sé böggull, sem brýtur í bága við þessi bannákvæði, afhentur af annari hvorri 
póststjórninni til hinnar, skal sú, er við honum tekur, fara með hann eins og 
lög hennar og innanlandsákvæði mæla fyrir. Sprenghætta og eldfima hluti, svo 
og skjöl, myndir eða aðra hluti, sem stríða mót almennu velsæmi, má eyði- 
leggja á staðnum, af póststjórn þeirri, sem verður þeirra vör í póstinum. 

Nú inniheldur böggull bréf eða orðsendingu, er hefir einkenni bréfs, og 
má þá aldrei af þeim ástæðum endursenda böggulinn til sendanda. Bréfið skal 
reikna til burðargjalds á venjulegan hátt og viðtakandi krafinn um það. 

Báðar póststjórnirnar tilkynna hvor annari bannaða hluti í lista þeim, sem 
skrifstofa alþjóðapóstfélagsins birtir yfir bannaða hluti. Þær taka þó ekki á sig 
þess vegna neina ábyrgð gagnvart tollyfirvöldum, lögreglu eða sendanda. 

VI. gr. 

Tilgreining verðs. 

Á bögglum má tilgreina verð, allt að 500 gullfrönkum eða jafngildi þess í mynt 
sendilandsins. 

Forstjórar póststjórnanna í báðum samningslöndunum geta þó eftir sameigin- 
legu samkomulagi, hækkað eða lækkað þessa hámarksupphæð hins tilgreinda verðs. 

Fyrir böggul greiðast ekki hærri skaðabætur en nema hinu raunverulega verð- 
mæti innihaldsins, en leyfilegt er að tilgreina aðeins nokkurn hluta þess. 

VII. gr. 

Skaðabætur. 

1. Að því undanteknu, er segir í næsta lið, eru póststjórnirnar ábyrgar ef bögglar 
með tilgreindu verði, sem settir eru á póst í öðru landinu til afhendingar í hinu, 
tapast, eða ef innihald þeirra, að öllu eða nokkru leyti, týnist, er rænt eða 
skemmist. 

Sendandi eða annar, sem er réttur aðili að kröfunni, á í þessu efni rétt til 

skaðabóta, er svari til þeirrar raunverulegu upphæðar, er tapið, ránið eða 

skemmdirnar nema. Skaðabótaupphæðin er reiknuð út á grundvelli sannvirðis
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(gangverds, eda, ef gangverd er kk fyrir hendi, viðingarverðs með venjuleg- 
um hætti) á þeim tíma og stað, er bögglarnir eru látnir á póst, þó að því til- 

skyldu, að skaðabæturnar fari ekki fram úr hinu tilgreinda verði, sem ábyrgð- 

argjald hefir verið goldið fyrir, eða hámarki þess, 500 gullfrönkum. 

Þegar greiða ber skaðabætur fyrir algerða týnslu bögguls, eða fyrir eyði- 
leggingu eða rán á öllu innihaldi hans, á sendandi heimtingu á, að fá burðar- 

gjaldið endurgreitt, ef hann gerir kröfu til þess. Ábyrgðargjaldið endurgreiðist 
Jó aldrei. 

Ef enginn sérstakur samningur er fyrir hendi milli hlutaðeigandi landa um 

hið gagnstæða, þá verða engar skaðabætur greiddar af hvorugu landinu fyrir 

tap á verðbögglum í yfirför frá einhverju landi, sem utan þessa samnings 

stendur, til annarshvors samningslandsins, né heldur böggla frá öðru hvoru 

samningslandinu til einhvers lands, sem stendur utan þessa samnings. 
Þegar böggull með tilgreindu verði frá öðru samningslandinu til hins er 

áframsendur þaðan eða endursendur til þriðja lands eftir beiðni sendanda eða 

viðtakanda, setur sá, sem kröfu á til skaðabóta vegna taps, ráns á innihaldi eða 

skemmda, sem kunna að verða eftir að böggullinn hefir verið áframsendur eða 

endursendur af hinu upprunalega ákvörðunarlandi, aðeins gert kröfu til þeirra 

bóta, sem landið, þar sem tapið, ránið eða skemmdirnar urðu, samþykkir að 

greiða eða er skyldugt að sreiða samkvæmt samningi milli þeirra landa, sem 

beinlínis standa að áframsendingunni eða endursendingunni. 

Hvort landið um sig, er að þessum samningi standa, sem áframsendir rang- 

ega böggul með tilgreindu verði til þriðja lands, ber ábyrgð gagnvart sendanda 

við ka og sendilandið, þ. e. a. s. innan takmarka þessa samnings. 

ÞPóststjórnirnar eru undanþegnar allri ábyrgð: 

a. á bögglum, sem viðtakendur hafa tekið við athugasemdalaust; 

b. á tapi eða skemmdum vegna ofureflis (force majeure); þó getur hvor póst- 

stjórnin um sig, ef hún vill, og án þess að eiga nokkurn aðgang að hinni, greitt 

skaðabætur fyrir tap eða skemmdir, er stafa af ofurefli, og eins í þeim tilfell- 

um þar sem póststjórn þess lands, er tapið eða skemmdirnar hafa orðið í, á- 

lítur skaðann stafa af ofuretli, 
c. Þegar þeim er ókleift að gera grein fyrir bögglunum vegna þess að þjónustu- 

skjölin hafa eyðilagst af völdum ofureflis; 

d. þegar skaðinn hefir orsakast af vangá eða hirðuleysi sendanda, viðtakanda 

eða umboðsmanns annars hvors, eða þegar hann stafar af eðli sendingar- 

innar; 

e. á bögglum sem innihalda bannvörur; 
f. á böggli með tilgreindu verði, sem sendandi í sviksamlegum tilgangi hefir 

tilgreint hærra verð á en hið raunverulega verð innihaldsins; þetta ákvæði 
hindrar þó á engan hátt neinar lögsóknir samkvæmt löggjöf sendilandsins; 

g. á bögglum, sem gerðir eru upptækir af tollyfirvöldum vegna rangrar tilgrein- 

ingar á innihaldi, 
h. þegar réttur aðili eða umboðsmaður hans hefir ekki sett fram beiðni um 

rannsókn eða bætur innan árs, að telja frá deginum næst á eftir að verðbögg- 

ullinn var látinn á póst; 

i. á bögglum, sem innihalda hluti án sérstaks verðgildis eða hluti, sem auð- 

veldlega skemmast, eða ekki er farið með samkvæmt ákvæðum þessa samn- 

ings, eða ekki eru settir á póst á fyrirskipaðan hátt. Það landið, sem tapið, 

ránið eða skemmdirnar verða hjá, getur þó tekið að sér, að greiða bætur fyrir 

slíka böggla, en þá án nokkurs aðgangs að hinni póststjórninni. 

Engar skaðabætur greiðast fyrir óbeint tjón eða hagnaðarmissi af bógglum, sem 

sendir eru samkvæmt þessum samningi. 
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Greiðsla á skaðabótum fyrir böggul með tilgreindu verði til rétts aðila skal fara 
fram eins fljótt og auðið er, og í síðasta lagi innan árs, að telja frá deginum 
eftir að krafan var sett fram. 

Póststjórn sú, sem á að greiða bæturnar, má þó, sem undantekning, fresta 
greiðslunni fram yfir þenna ákveðna tíma ef ekki hefir verið hægt innan þess 
tíma að fá fullnaðarvitneskju um afdrif böggulsins, eða ákveða til fullnustu 
hver ábyrgðina beri. 
Að undanteknum þeim tilfellum þar sem skaðabótagreiðslu er frestað sam- 
kvæmt því, sem gert er ráð fyrir í annari málsgrein næsta liðs hér á undan, er 
póststjórn þeirri, sem annast greiðsluna, heimilt að greiða skaðabæturnar á 
kostnað þeirrar póststjórnar, sem eftir að hafa fengið tilhlýðilega vitneskju um 
skaðabótakröfuna, lætur níu mánuði líða hjá án þess að leiða málið til lykta. 
Skyldan til útborgunar á skaðabótunum hvílir á þeirri póststjórn, sem sendi- 
pósthúsið heyrir undir, þó með því fororði að þegar skaðabætur eiga að greið- 
ast viðtakanda samkvæmt 2. málsgrein 1. liðs, skal póststjórn viðtökulandsins 
sjá um útborgunina. 

Póststjórnin, sem borgar út, öðlast endurgreiðslurétt á hendur þeirri póst- 
stjórn, sem ber ábyrgðina. 
Þangað til hið gagnstæða verður sannað hvílir ábyrgð bögguls með tilgreindu 
verði á þeirri póststjórn, sem hefir tekið við bögglinum athugasemdalaust og 
getur ekki gert grein fyrir löglegri meðferð hans, þótt hún hafi fengið allar 
nauðsynlegar upplýsingar. 
Ábyrgð v vegna týnslu, ráns eða skemmda, sem uppgötvast af viðskiptapósthúsi 
móttökulandsins þegar pósturinn er opnaður, og þá tilhlýðilega tilkynt viðskipta- 
pósthúsi sendilandsins, fellur á póststjórnina, sem sendipósthúsið heyrir undir, 
nema sannað verði að skaðinn hafi átt sér stað í umdæmi póststjórnar móttöku- 
landsins. 
Hafi tapið, ránið eða skemmdirnar orðið í flutningum, án þess að hægt sér að 
komast fyrir í hvers umdæmi atvikið hefir komið fyrir, bera hlutaðeigandi 
póststjórnir skaðann í félagi, að jöfnu. 
Póststjórn sú, sem ábyrgðin hvílir á, eð útborgun hefir verið framkvæmd fyrir 
samkvæmt 5. lið, er skyld að endurgreiða landinu, sem framkvæmt hefir út- 
borgunina hennar vegna, upphæð hinna greiddu skaðabóta tafarlaust og innan 
sex mánaða í síðasta lagi eftir að hún hefir fengið tilkynningu um greiðsluna. 
Endurgreiðslan fer fram, póststjórninni, sem á inni, að kostnaðarlausu, annað- 
hvort með póstávísun eða tékk í gangbærri mynt í innieignarlandinu, eða á ann- 
an þann hátt, sem aðilar kynnu að verða ásáttir um bréflega. 
Ábyrgðin á því, að böggull með tilgreindu verði, sé lokaður, umbúinn og inn- 
siglaður á tilhlýðilegan hátt, hvílir á sendanda, og póststjórn hvorugs landsins 
tekur ábyrgð á sig vegna taps, ráns eða skemmda, sem orsakast af slíkum ágöll- 
um, sem ekki hefir orðið vart við, þegar böggullinn var látinn á póst. 
Póststjórnir beggja samningslanda eru ekki ábyrgar fyrir tapi, ráni á innihaldi 
eða skemmdum á neinum almennum böggli, en hvorri póststjórninni um sig 
er þó frjálst að greiða skaðabætur fyrir tap, skerðingu á innihaldi eða skemmdir 
slíkra böggla, er koma fyrir í þjónustu hennar, án endurgreiðslu kröfu til hinn- 
ar póststjórnarinnar. 

  

VII. gr. 
Póstviðurkenning. Kvittanir. 

Um leið og sendandi almenns (ekki ábyrgðar) bögguls lætur hann á póst, fær 
hann, ef hann óskar, viðurkenningu á þar til gerðu eyðubl: iði, frá pósthúsinu, sem 

marz
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8 tekur við bögglinum, um að hann hafi verið látinn á póst, og má hvort landið um 

4. marz sig ákveða hæfilegt gjald fyrir. 
Sendandi bögguls með tilgreindu verði fær ókeypis kvittun fyrir viðtökunni um 

leið og hann lætur böggulinn á póst. 

IX. gr. 

Móttökukvittanir og fyrirspurnir. 

1. Sendandi bögguls með tilgreindu verði getur fengið tilkynningu um afhendingu 

hans gegn viðbótargjaldi, ef til kemur, sem upprunaland böggulsins ákveður og 

eftir reglum þeim, sem settar eru í starfsreglugerðinni. 

2. Upprunaland böggulsins getur tekið gjald undir fyrirspurn um afhendingu al- 

menns bögguls sem og bögguls með tilgreindu verði eftir að hann hefir verið 

látinn á póst, hafi sendandi ekki þegar greitt hið sérstaka gjald fyrir móttöku- 

kvittun. 
3. Upprunaland böggulsins getur ennfremur ákveðið sérstakt gjald fyrir kvartanir 

um hverskonar óreglu, sem póstþjónustunni verður ekki fyrir fram gefið að sök. 

X. gr. 

Afturköllun og beiðni um breytingu á utanáskrift. 

Á meðan böggull hefir ekki verið afhentur viðtakanda, getur sendandi afturkall- 

að hann eða látið breyta utanáskrift hans. Póststjórn upprunalands böggulsins má 

fyrir það taka og halda óskertu gjaldi því, sem ákveðið er í hennar eigin ákvæðum. 

Beiðnir um afturköllun böggla eða um breytingu á utanáskrift þeirra skal stíla til 

aðalpóststjórnarinnar í Washington, þegar um er að ræða böggla, sem eiga að af- 

hendast í Bandaríkjum Ameríku, en til ákvörðunarpósthúss böggulsins, þegar um er 

að ræða böggla, sem eiga að afhendast á Íslandi. 

XI. gr. 

Tollgjöld. 

Bögglarnir eru háðir öllum tolllögum og tollreglugerðum, sem gilda í ákvörð- 

unarlandinu. Þau gjöld, sem taka ber eftir þeim, skulu tekin af viðtakanda bögg- 

ulsins samkvæmt ákvæðum tollyfirvaldanna. 

XII. gr. 

Afnám tollgjalda. 

Tollgjöld af bögglum, sem eru endursendir til upprunalands eða áframsendir 

til annars lands, skulu afnumin bæði á Íslandi og í Bandaríkjum Ameríku. 

XIII. gr. 

Gjöld fyrir tollmeðferð. 

Póststjórnin, sem afhendir böggul, má taka af viðtakanda fyrir afhendingu til 

tolls og tollmeðferð eða fyrir afhendingu til tolls eingöngu, sérstakt gjald er ekki 

fari fram úr 50 gullsentímum fyrir böggul. 

XIV. gr. 

Afhending til viðtakanda. Gjald fyrir afhendingu á heimili. 

Bögglarnir eru afhentir viðtakendum eins fljótt og auðið er samkvæmt þar um 

gildandi ákvæðum í ákvörðunarlandinu, og má það, fyrir afhendingu til viðtakanda,
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taka sérstakt gjald, sem ekki má fara fram úr 50 gullsentímum fyrir böggul. Sama 
gjald má taka, ef svo ber undir, fyrir hverja tilraun til afhendingar, eftir þá fyrstu, 
á heimili viðtakanda eða vinnustað hans. 

XV. gr. 

Geymslugjald. 

Ákvörðunarlandinu heimilast að taka seymslugjald það, sem ákveðið er í lög- 
gjöf þess fyrir „poste restante“ böggla eða böggla, sem ekki eru sóttir innan hins 
lögákveðna tíma. Gjald þetta má aldrei fara fram úr 5 gullfrönkum. 

XVI. gr. 

Skakkt sendir bögglar. 

Almennir bögglar, sem eru skakkt sendir, skulu áframsendir til hins rétta ákvörð- 
unarstaðar eftir beinustu leið, sem póststjórn sú, er áframsendir, hefir völ á. Böggla 
með tilgreindu verði, sem sendast skakkt, má ekki áframsenda nema sem verðpóst. 
Sé slíkt ekki hægt, skulu þeir sendir aftur til upprunastaðar. 

Hafi áframsendingin í för með sér endursendingu á bögglinum til sendilands- 
ins, skal póststjórn sú, sem áframsendir, endurgreiða póststjórn sendilandsins þókn- 
anir þær, sem hún hefir fengið, og gera athugasemd um skekkjuna með leiðrétt- 
ingarskýrslu. 

Þegar áframsendingin hefir í för með sér, að böggull er sendur til þriðja lands, 
og þóknanir þær, sem tilfærðar eru póststjórninni, er áframsendir, eru ófullnægj- 
andi til þess að greiða kostnaðinn við áframsendinguna af hennar hálfu, fær hún 
upphæð þá, sem á vantar, á þann hátt, að krefja viðskiptapósthús það, sem hinn 
skakkt sendi böggull er kominn beint frá, um hana. Ástæðuna fyrir kröfunni skal 
tilkynna viðskiptapósthúsinu með leiðréttingarskýrslu. 

XVII. gr. 
Áframsending. 

1. Eftir beiðni sendanda eða viðtakanda má áframsenda böggul innan ákvörðunar- 
landsins, þegar viðtakandi hefir skipt um bústað. 

Fyrir böggla, sem póststjórn ákvörðunarlandsins áframsendir innanlands 
hjá sér, má hún taka viðbótargjöld þau, sem innanlandslöggjöf hennar ákveður. 
Gjöld þessi skal ekki fella niður, jafnvel þótt böggullinn verði endursendur til 
upprunastaðar eða áframsendur til annars lands. 

2. Böggul má aðeins áframsenda út úr hinu upprunalega ákvörðunarlandi eftir 
beiðni sendanda eða viðtakanda, og því aðeins að böggullinn fullnægi öllum 
skilyrðum til frekari flutnings. Böggla með tilgreindu verði má ekki áframsenda 
til annars lands öðruvísi en sem verðböggla. 
Sé nýtt burðargjald, og nýtt ábyrgðargjald, ef um verðböggla er að ræða, ekki 

greitt fyrirfram, skal krefja það við afhendingu. 
Sendanda er heimilt að banna áframsendingu, með því að gera athugasemd um 

það á fylgibréfið og böggulinn. 

XVHI. gr. 

Sala eða eyðilegging. 

1. Hluti, sem hætt er við að gangi úr sér eða skemmist, en eingöngu slíka hluti, 
má selja þegar í stað, jafnvel á leiðinni fram eða aftur, án undangenginnar til- 
kynningar eða lagalegra formsatriða, til ágóða fyrir réttan aðila. 

Sé einhverra orsaka vegna ekki hægt að koma við sölu, skulu hinir úr sér 
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gengnu eða skemmdu hlutir eyðilagðir. Söluna eða eyðilegginguna skal skrásetja 

og senda póststjórn upprunalandsins skýrsluna. 

Þegar liðnir eru 30 dagar, að telja frá móttökudegi ákvörðunarpósthússins, má 

selja á uppboði böggla þá, sem ekki hefir verið hægt að koma til skila, og send- 

andi með áritun hefir afsalað sér, eða fara með þá á annan hátt eins og löggjöf 

ákvörðunarlandsins mælir fyrir. Sé um að ræða böggla með tilgreindu verði, 
skal gera viðeigandi skýrslu og póststjórn upprunalandsins látin vita um hvernig 

með bögglana hafi verið farið. Póststjórn upprunalandsins skal einnig látin 

vita þeg: ar böggull með tilgreindu verði, sem ekki er afhentur, er ekki endur- 

sendur til upprunalands, af hvaða ástæðum sem er. 

XIX. gr 

Bögglar, sem ekki verður komið til skila. 

Sendandi bögguls getur um leið og hann setur böggulinn á póst gert ráðstöfun 

um, hvernig skuli með böggulinn farið ef ekki er hægt að afhenda hann sam- 
kvæmt utanáskrift, og eru nánari ákvæði um' þetta sett í starfsreglugerðinni. 
Geri sendandi enga ráðstöfun samkvæmt 1. lið eða ef ekkert verður úr afhend- 

ingu samkvæmt ráðstöfun sendanda, skulu bögglar, sem ekki er hægt að koma 
til skila, endursendir sendanda án undangenginnar tilkynningar að 30 dögum 
liðnum, en bös Sn sem neitað er viðtöku, skulu endursendir þegar í stað. 

Ákvæði 3. liðs 20. gr. koma til framkvæmda á böggli, sem endursendur er til 

upprunalands, ves ána þess að honum verður ekki komið til skila. 

Sé nýtt burðargjald, eða nýtt ábyrgðargjald, ef um böggla með tilgreindu verði 

er að ræða, ekki borgað fyrirfram, má krefja sendanda um það þegar böggullinn 

kemur til baka. 

XX. gr. 

Póstgjöld. 

Fyrir hvern böggul, sem skipst er á milli samningsaðila, skal sendipósthúsið 

færa ákvörðunarpósthúsinu til tekna í bögglaskránni burðargjaldshluta þá, sem 

henni ber og tilgreindir eru í starfsreglugerðinni. 

Upphæðir þær, sem greiða ber fyrir böggul í yfirför, það er að segja böggul ann- 

aðhvort til eignarlands eða þriðja lands, eru einnig tilgreindar í starfsreglugerð- 

inni. 
Nú er böggull áframsendur eða endursendur til upprunastaðar og er nýtt burðar- 

gjald og nýtt ábyrgðargjald (sé um böggul með tilgreindu verði að ræ ða) inn- 

heimt af pósthúsinu sem sendir á ný, og skal þá farið með böggulinn eins og hann 

væri upprunalega frá því landi. Annars fær pósthúsið, sem sendir á ný, burðar- 

gjaldshluta þá, sem því ber, frá hinni póststjórninni og eftir því sem við á þessa: 

a. gjöldin, sem nefnd eru í 1. lið; 

b. gjöldin fyrir áframsendingu eða endursendingu; 

c. gjöld þau, sem nefnd eru í XIII, XIV. og XV. gr. fyrir tollmeðferð, afhendingu 

og geymslu. Ef um er að ræða áframsendingu eða endursendingu til þriðja 

lands skulu hin áföllnu gjöld, það er að segja þau af gjöldunum, sem nefnd 

eru hér að ofan undir stafliðnum a., b. og c. og koma til greina, fylgja böggl- 

inum. 
Ef þriðja land, sem kemur til greina, neitar að taka gjöldin upp hjá sér, vegna 

þess að þau séu ókrefjanleg hjá viðtakanda eða sendanda, eða af einhverri annari 

ástæðu, skulu þau á ný færð upprunalandinu til gjalda. 
Nú er böggull endursendur eða áframsendur í yfirför um annaðhvort landið til 

eða frá hinu, og getur þá yfirfararlandið einnig gert kröfu til þeirra upphæða, sem
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því sjálfu ber fyrir land- eða sjóflutning, sem það tekst á hendur, svo og til þeirra 
upphæða, sem hverju öðru landi ber fyrir samskonar þjónustu. 

XXI. gr. 

Onnur póstgjöld en þau, sem nefnd eru, ekki leyfð. 

Á böggla þá, sem þessi samningur fjallar um, má ekki leggja nein önnur póst- 

gjöld en þau, sem gert er ráð fyrir í hinum ýmsu greinum þessa samnings. 

XXIL 

Flugpóstbögglar. 

Forstjórum póststjórna beggja samningslandanna veitist heimild til þess að á- 

kveða eftir samkomulagi sérstök fluggjöld, sem og önnur skilyrði fyrir böggla, sem 

kunna að verða fluttir flugleiðis. 

XXIIL gr. 

Stöðvun viðskipta um stundarsakir. 

Þegar alveg sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda gefi þær tilefni til, getur hvor 

póststjórnin um sig stöðvað póstbögglaviðskiptin um stundarsakir, annaðhvort að 

nokkru eða öllu leyti, enda tilkynni hún það hinni póststjórninni þegar í stað, og 
símleiðis ef þörf krefur. 

XXIV. gr. 

Atridi, sem ekki er getid um i bessum samningi. 

1. ON atridi, er snerta beidnir um endursendingu båggla, eda, begar um båggla 

með tilgreindu verði er að ræða, beiðnir um móttökukvittanir og meðferð skaða- 

bótakrafna, skal fara með samkvæmt ákvæðum alþjóðapóstbögglasamningsins og 

starfsreglugerðar hans, að svo miklu leyti, sem þau eiga við og koma ekki í bága 
við undanfarandi ákvæði. Séu engin ákvæði til um eitthvert atriði, skal beita inn- 

anlandslösgjöf Bandaríkja Ameríku eða Íslands, eða þeim ákvæðum, sem hvort 

landið um sig setur, eftir því sem við á. 

2. Hin einstöku atriði, sem koma til framkvæmda á þessum samningi, verða sett af 

báðum póststjórnunum í starfrseglugerð, og má breyta ákvæðum hennar og auka 
við þau eftir sameiginlegu samkomulagi með bréfaskriftum. 

3. Hvor póststjórnin um sig skýrir hinni frá lögum sínum, tilskipunum og taksta- 
ákvæðum að því er snertir póstbögglaviðskiptin, svo og öllum burðargjalds- 
breytingum, sem gerðar verða. 

XXV. 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda og hversu lengi hann skuli gilda. 

Samningur þessi gengur í gildi við fullgildingu, en þangað til fullgilding fer fram, 

má láta hann gilda í framkvæmd frá þeim degi, sem póststjórnir beggja landanna 
verða ásáttar um. 

Hann skal vera í gildi þangað til önnurhvor póststjórna samningslandanna til- 

kynnir hinni með sex mánaða fyrirvara ætlun sína, að nema hann úr gildi. 

Gerður í tveim eintökum og undirritaður í Reykjavík hinn 11. október 1938 og í 

Washington hinn 31. október 1938. 

(sign) James A. Farley (sign) G. J. Hlíðdal 
póstmálastjóri póst- og símamálastjóri 

Bandaríkja Ameríku. Íslands. 
(L. S.) (L. S.) 
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8 The foregoing Parcel Post Convention between the United States of America and 
4. marz Iceland has been negotiated and concluded with my advice and consent and is here- 

by approved and ratified. 
In the testmony whereof, Í have caused the seal of the United States to be here- 

unto affixed. 
(sign) Franklin D. Roosevelt. 

Seal 
By the President 

(sign) Cordell Hull 

Secretary of State. 
Washington, November 10, 1938. 

Samkvæmt lögum nr. 8 9. janúar 1935 fullgildist framanritaður samningur 
hér með. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, Reykjavík, 4. marz 1939. 

Skúli Guðmundsson. 

G. J. Hlíðdal. 

STARFSREGLUGERÐ 

við póstbögglasamninginn. 

Forstjórar póststjórnanna í Bandaríkjum Ameríku og á Íslandi hafa orðið á- 
sáttir um að setja eftirfarandi reglugerðarákvæði til framkvæmda á póstböggla- 

samningnum. Þeim má breyta hvenær sem er, þegar það álizt nauðsynlegt. 

Í. gr. 

Hámark þyngdar og stærðar. 

Bögglar, sem skipzt er á samkvæmt ákvæðum þessa samnings, mega ekki fara 
fram úr 44 pounds (20 kílógrömmum) að þyngd né þessari stærð: 

Mesta lengd 4 feet, með því skilyrði, að bögglar yfir 42 inches en ekki yfir 44 
inches að lengd fari ekki fram úr 24 inches að ummáli; að bögglar yfir 44 inches en 
ekki yfir 46 inches að lengd, fari ekki fram úr 20 inches að ummáli; að bögglar yfir 
46 inches en ekki yfir 48 inches að lengd fari ekki fram úr 16 inches að ummáli og 
að bögglar allt að 3% feet að lengd fari ekki fram úr 6 feet að lengd og ummáli 

samanlögðu. 
Hámarki þyngdar og stærðar, sem að ofan greinir, má breyta hvenær sem er með 

skriflegu samkomulagi. 

2. gr. 

Útbúnaður bögglanna. 

1. Nafn og heimilisfang sendanda og viðtakanda skal ritað greinilega og ávalt rétt 
á böggulinn sjálfan þegar hægt er, eða þá á seðil eða merkimiða, er sé vandlega 
festur við böggulinn. Ekki er leyfilegt að rita nafn og heimilisfang sendanda 
eða viðtakanda með byrjunarstöfum einum, nema slíkir byrjunarstafir séu 

viðurkent verzlunarheiti sendanda eða viðtakanda, sem almennt skilst. Árit- 

anir með blýanti eru ekki leyfilegar, nema með blekblýanti, enda sé þá yfir- 

borðið, sem ritað er á, gert rakt áður. 

Seðil með nafni og heimilisfangi sendanda og viðtakanda skal láta inn í
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böggulinn, þegar áritunin er gerð á seðil eða merkimiða, sem ekki er límdur á 
böggulinn. Rétt er að láta slíka seðla inn í alla böggla. 
Sérhver böggull skal vera útbúinn á þann hátt sem svarar til lengdar flutn- 

ingsleiðarinnar og eðlis innihaldsins og þannig, að innihaldið valdi ekki tjóni 
á öðrum bögglum eða hlutum eða geti meitt póstmennina. Umbúðirnar verða 
að vera nægilegar til þess að vernda innihaldið, þannig að auðvelt sé að sjá, 
ef farið hefir verið í böggulinn. 

Ekki er krafist umbúða um muni, sem eru úr einu heilu efni, svo sem 

tré- eða málmstykki o. s. frv. og ekki er verzlunarvenja að setja í umbúðir. 

Lagarkenndar vörur og efni, sem auðveldlega verða lagarkennd, skulu 
send í tvöföldum umbúðum. Á milli hins innra (flösku, glass, krukku, öskju 

o. s. frv.) og hins ytra (öskju úr málmi, sterku tré, sterkum bárupappa, sterku 
trefjaefni eða annars jafn sterks íláts) skal vera bil, er sé fyllt sagi, úr- 
sældingi eða einhverju öðru vökvanæmu efni, og svo miklu, að það drekki í 
sig allan vökvann ef ílátið brotnar. 

Duft og litarefni í duftformi skulu send í innsigluðum málmhylkjum, sem 
aftur séu sett í sterkar ytri umbúðir, þannig að þær komi í veg fyrir allar 

skemmdir á öðrum sendingum í póstinum. 
Bögglar með tilgreindu verði skulu innsiglaðir með lakk-blý eða öðrum inn- 
siglum. Almenna böggla má sendandi innsigla eftir vild, en annars er nægilegt 
að binda vandlega utan um þá. 

Til frekari öryggis getur hvor póststjórnin um sig krafist þess, að send- 
andi við innsiglun á verðbögglum, sem settir eru á póst í umdæmi hennar, noti 
innsigli með sérstöku tákni eða merki. 

Tollyfirvöldum ákvörðunarlandsins skal heimilt, vegna tollskoðunar, að 

brjóta innsiglin. Að tollskoðun lokinni skulu bögglarnir innsiglaðir á ný með 

embættis innsigli. 
Utanáskriftarmegin á hverjum böggli með tilgreindu verði skal vera merki- 
miði með orðunum „Insured“ eða „Valeur déclarée“, eða þessi orð skulu vera 
stimpluð eða rituð á böggulinn alveg við innritunarnúmer hans. 

Einnig skal á honum standa upphæð hins tilgreinda verðs, rituð fullum 
stöfum með greinilegu latnesku letri, í mynt upprunalandsins. Upphæð þessari 
skal breytt í gullfranka af sendanda eða sendipósthúsi og upphæðin sett fyrir 

neðan hina upprunalegu tilgreiningu. Upphæð hins tilgreinda verðs skal einnig 
sett á tollskrána. 
Innsigli, og allir seðlar og merkimiðar á bögglum með tilgreindu verði, skulu 

þannig sett á, að þau hylji ekki skemmdir á umbúðunum. Ennfremur mega 
slíkir seðlar eða merkimiðar ekki vera brotnir yfir tvær hliðar böggulsins, 
þannig að röndin hyljist. ; 

3. gr. 

Tollskrár. 

Sendandi skal útbúa eina tollskrá fyrir hvern böggul, sem sendur er frá Íslandi, 

og tvær tollskrár fyrir hvern böggul, sem sendur er frá Bandaríkjum Ameríku, 
á eyðublað, sem póststjórn upprunalandsins lætur í té. Á tollskránum skal 

standa almenn lýsing á bögglinum, nákvæm og sundurliðuð tilgreining á inni- 
haldi hans og verðið á því, dagsetningin, þegar böggullinn er látinn á póst, ná- 
kvæm þyngd, nafn og heimilisfang sendanda og sömuleiðis nafn og heimilis- 
fang viðtakanda; tollskráin skal vandlega fest við böggulinn. 

Sem undantekning frá framansögðu gildir þó, að þegar margir bögglar eru 
settir á póst í einu af sama sendanda í öðru landinu til sama viðtakanda með 

sama heimilisfangi í hinu landinu, þarf sendandi aðeins að útbúa eina tollskrá 
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fyrir allan flutninginn, þegar um er að ræða böggla senda frá Íslandi, og tvær toll- 
skrár fyrir allan flutninginn, þegar um er að ræða böggla senda frá Bandaríkj- 
unum og skal þá færa á tollskrárnar í viðbót við það, sem nefnt er í málsgrein- 

inni á undan, samanlagða tölu bögglanna í flutningnum, og skal síðan festa toll- 

skrána vandlega við einn böggulinn. Bögglarnir í flutningnum skulu þá merktir 

með brotatölu, þannig að teljarinn tilgreini númer hvers einstaks bögguls, en 

nefnarinn heildartölu bögglanna í flutningnum; ef í flutningi eru t. d. 15 bögglar 

alls, skal hver böggull um sig merkjast þannig með réttri tilvísun: 1/16, 2/15 

3/15 o. s. frv. 

Póststjórnirnar bera enga ábyrgð á því, að tollskrárnar séu réttar. 

4. gr. 

Móttökukvittanir. 

Þegar beðið er um móttökukvittun fyrir böggli, setur sendipósthúsið á hann 
stafina „A. R.“ eða orðin „Avis de Réception“. Sendipósthúsið eða eitthvert ann- 

að pósthús, sem póststjórn sendilandsins tiltekur, útbýr móttökukvittunareyðu- 
blað og festir það við böggulinn. Komi eyðublaðið ekki fram á ákvörðunar- 

pósthúsinu, býr það út eftirrit. 

Ákvörðunarpósthúsið fyllir móttökukvittunareyðublað út eins og vera ber, og 

sendir það síðan burðargjaldsfrítt til baka, til heimilisfangs sendanda bögg- 
ulsins. 
Þegar sendandi biður um móttökukvittun eftir að böggullinn hefir verið settur 

á póst, fyllir sendipósthúsið út kvittunareyðublað eins og vera ber og festir það 
síðan við fyrirspurnareyðublað, sem fært er á allt, sem viðkemur flutningi bögg- 
ulsins, og sendir þetta síðan ákvörðunarpósthúsi böggulsins. 

Hafi böggullinn verið réttilega afhentur, heldur ákvörðunarpósthúsið fyrir- 
spurninni eftir, en fer með móttökukvittunina eins og segir í liðnum á undan. 

gr. 

Ílát. 

Póststjórnir beggja samningslandanna legg ja til þá poka, sem nauðsynlegir eru 

undir bögglaflutninginn frá hvorri um sig, og skal hver poki merktur þannig, 

að hann sýni nafn þess pósthúss eða lands, sem hann tilheyrir. 
PÞokarnir skulu sendir tómir til baka til sendipósthússins með næsta pósti á 

eftir. Tómir endursendir pokar skulu vera tíu í sendingu, níu pokar látnir nið- 
ur í einn. Samanlögð tala endursendra poka, skal tilfærð á tilheyrandi böggla- 
skrá 

Hafi 10% af samanlagðri tölu poka, sem notaðir hafa verið yfir árið, ekki verið 
endursend, skal verð þeirra poka, sem vanta, endurgreitt póststjórn sendilands- 

ins. 

6. gr. 

Skipti á bögglunum. 

Bögglum skal skipst á í pokum tilhlýðilega lokuðum og innsigluðum af póst- 

húsum, sem póststjórnirnar verða ásáttar um að nefna til þess starfa, og skulu 
þeir sendir til ákvörðunarlandsins af sendilandinu, á þess kostnað og með þeim 
flutningatækjum, sem það hefir ráð á. 

Bögglar með tilgreindu verði skulu látnir í aðra poka en þá, sem almennir 
bögglar eru í, og merkimiðar þeirra poka, sem innihalda böggla með tilgreindu
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verði, skulu bera sérstök greinileg merki, sem póststjórnirnar koma sér saman 8 
um á hverjum tíma. 4. marz 
Snginn poki má vega yfir 40 kílógsrömm (88 pounds). 

7. gr. 

Skráning böggla. 

Bögglar með tilgreindu verði og almennir bögglar færast á sérstakar böggla- 
skrár. Bögglaskrárnar eru útbúnar í tveim eintökum. Frumritið er sent í hinum 
jan! lega pósti, en afritið er látið í einn pokanna. Pokinn, sem bögglapóstskráin 

er Í, er aðgreindur með bókstafnum „F“ greinilega settum á merkimiðann. 
Almennir bögglar í einni skráarsendingu til Bandaríkja Ameríku, skulu færðir 
á bögglaskrárnar í einu lagi, er sýni samanlagða tölu bögglanna ásamt nettó 
þvngd þeirra samanlagðri. 

Almennir bögglar í einni skráarsendingu til Íslands skulu færðir á böggla- 
skrárnar þannig að komi fram samtala allra böggla samkvæmt þyngdarmörkum: 
a. allt að 1 kílógrammi (2 pounds), 

b. yfir 1 allt að 5 kílógrömmum (11 pounds), 
c. yfir 5 allt að 10 kílógrömmum (22 pounds), 
d. yfir 10 allt að 15 kílógrömmum (33 pounds), 

e. yfir 15 allt að 20 kílógrömmum (44 pounds). 
Bögglar með tilgreindu verði skulu færðir á skrárnar hver fyrir sig. Færslur 
hvers bögguls skulu sýna innritunarnúmer hans og nafn sendipósthússins. Þeg- 
ar um er að ræða böggla til Bandaríkja Ameríku, skal einnig færa samanlagða 
nettó þyngd allra bögglanna, en þegar um er að ræða böggla til Íslands skal 
tilgreina þyngdarmörkin á sama hátt og gildir um almennu bögglana. 
Bögglar, sem sendir eru lausir (á découvert) skal færa á skrána hvern í sínu lagi. 
Endursenda eða áframsenda böggla skal færa á bögglaskrána hvern einstakan 
um sig og skal bætt við eftir því sem við á orðunum „Returned“ (Endursendur) 
eða „Redireeted“ (Áframsendur). Reikning yfir gjöld þau, sem kunna að hvíla 
á þessum bögglum, skal færa í athugasemdadálk. 
Samanlögð tala allra poka í hverri skráarafgreiðslu, skal einnig færð á böggla- 
skrána. 

Sérhvert viðskiptapósthús, sem sendir, skal tölusetja bögglaskrárnar í efra 
vinstra horni, með áframhaldandi töluröð yfir árið fyrir hvert viðskiptapósthús 
í ákvörðunarlandinu. Síðasta númer ársins skal tekið upp á fyrstu bögglaskrá, 
sem send er á næsta ári. 
Reglur um, hvernig senda skuli böggla eða bögglapoka frá annarihvorri póst- 
stjórninni í yfirför um svæði hinnar, svo og öll nánari ákvæði í sambandi við 
flutning slíkra böggla eða bögglapoka, sem ekki eru tekin fram í þessum samn- 
ingi, skulu sett eftir sameiginlegu skriflegu samkomulagi beggja póststjórnanna. 

8. gr. 

Eftirlit með bögglunum. 

Viðskiptapósthús það, sem hefir tekið við bögglapósti, skal bera saman böggl- 
ana og skrárnar. Vanti böggul eða komi einhver önnur ónákvæmni í ljós, skal 
það þegar í stað tilkynnt sendipósthúsinu með leiðréttingarskýrslu. Sé skýrslan 
um alvarlegar misfellur, sem baka hlutaðeigandi póststjórn ábyrgð, skulu ætíð 
fylgja henni þau sönnunargögn, sem hægt er að afla, svo sem fyrirbandið, og 
lakk- eða blýinnsiglin, sem bögglapokanum var lokað með. Berist engin leið- 
réttingarskýrsla með næsta pósti á eftir, skal álitið að tekið hafi verið við póst- 
inum Í góðu ásigkomulagi, þangað til hið gagnstæða sannast.
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Vanti bögglaskrá, skal búa út nýja skrá og senda viðskiptapósthúsinu, sem 

flutningurinn er frá, afrit af þeirri skrá. 
Sé tekið eftir því, meðan á flutningi stendur, að böggull beri merki þess, að í 

hann hafi verið farið eða að hann sé skemmdur, skal annaðhvort setja athuga- 
semd um það á böggulinn, staðfesta með stimpli pósthúss þess, er athugasemd- 
ina gerir, eða gera um það sérstaka skýrslu, er sendist áfram með bögglinum. 

9. gr. 

Bögglar, sem ekki er hægt að koma til skila. 

Sendandi bögguls getur, um leið og hann lætur böggulinn á póst, sett fram 

beiðni um, að ef ekki sé hægt að afhenda böggulinn eins og utanáskriftin segir, 

þá skuli hann: 

a. skoðaður sem yfirgefinn; 

b. afhentur í ákvörðunarlandinu samkvæmt annari utanáskrift; 

c. endursendur. 

Noti sendandi sér þessa heimild, verður beiðni hans að standa á bögglin- 

um utanáskriftarmegin og á tollskránni, sem fylgir honum, og á hún að vera 

eins eða lík og einhver þessara fyrirmynda: 
„If not deliverable as adressed, Abandon“ (Sé ekki hægt að afhenda sam- 

kvæmt utanáskrift, er böggullinn yfirgefinn.) 

„If not deliverable as adressed, Deliver to .......... (Sé ekki hægt að af- 

henda samkvæmt utanáskrift, afhendist bóggullinn .......... ). 

„If not deliverable as adressed, Return“ (Sé ekki hægt að afhenda samkvæmt 

utanáskrift, skal böggullinn endursendur,. 

Bögglar, sem endursendast til upprunalands vegna þess að þeim hefir ekki orðið 
komið til skila, skulu bera áritun um ástæðuna til þess. 

10. gr. 

Greiðslur. 

Endastöðvargjöld þau, sem sendiland greiðir ákvörðunarlandi eru sem hér segir: 

I. Ísland greiði Bandaríkjum Ameríku: 
a. eftir þyngd: 

70 gullsentíma fyrir kílógrammið, reiknað eftir samanlagðri nettó- 

þyngd hverrar skráarafgreiðslu. 
Þetta gjald gildir einnig fyrir böggla til Alaska. Gjaldið er lækkað 

niður í 36 gullsentíma fyrir kílógrammið fyrir böggla til Puerto Rico, 

Virgineyja, Guam, Samoa og Hawaii. 

b. eftir verði (þegar um er að ræða böggla með tilgreindu verði) í viðbót 

við gjaldið eftir þynd: 
10 gullsentíma fyrir böggul með tilgreindu verði allt að 500 gullfranka. 

II. Bandaríki Ameríku greiði Íslandi : 
a. eftir þyngd: 

Allt að 1 kílógrammi 80 gullsentíma. 
Frá 1 að 5 kilógsrömmum 125 gullsentíma 
— 5— 10 — 200 — 
— 10 — 15 — 350 — 
— 15 — 20 — 450 — 

b. eftir verði (þegar um er að ræða böggla með tilgreindu verði) í viðbót 

við gjaldið eftir þyngd: 

10 gullsentíma fyrir böggul með tilgreindu verði allt að 500 gullfranka.
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Endastöðvargjöld þau, sem greind eru hér að ofan má lækka eða hækka, 8 
enda tilkynni hvor póststjórnin hinni það með þriggja mánaða fyrirvara. Lækk- 4. marz 
un eða hækkun, sem gerð er, skal gilda eitt ár að minnsta kosti. 

2. Gjöld þau, sem greiða ber fyrir böggla frá annari hvorri póststjórninni, sem 
sendir eru hinni til áframsendingar til eignarlands annarshvors landsins eða til 
þriðja lands, skulu ákveðin af póststjórn yfirfararlandsins. 

11. gr. 

Reikningsskil. 

1. Hvor póststjórnin um sig skal útbúa ársfjórðungslega reikning, er sýni upp- 
hæðir þær, er skuldast fyrir böggla, senda frá hinni póststjórninni. 

2. Reikningur þessi með tilheyrandi bögglaskrám og leiðréttingarskýrslum, ef 
nokkrar eru, skulu sendir hinni póststjórninni til athugunar í næsta mánuði 
á eftir ársfjórðungnum, sem þeir eiga við. 

3. Endurskoðun og samþykkt á reikningunum skal gerð eins fljótt og auðið er og 
greiðslan á reikningsjöfnuðinum fara fram innan loka næsta ársfjórðungs á eftir. 

4. Greiðslur á jöfnuðum samkvæmt þessum reikningum milli póststjórnanna skulu 
fara fram með tékkum á New York eða á hvern þann hátt annan, sem forstjórar 
póststjórnanna í samningslöndunum kunna á hverjum tíma að verða ásáttir um, 
og þannig, að póststjórnin, sem skuldar, beri kostnaðinn við greiðsluna. 

12. gr. 

Ýmsar tilkynningar. 

Póststjórnirnar skulu tilkynna hvor annari útdrátt af ákvæðum laga þeirra og 
reglugerða, sem gilda um böggla, sem skipst er á milli samningslandanna, svo að 
önnur ákvæði, sem nauðsynleg teljast til framkvæmda á póstbögglaviðskiptunum. 

Reglugerð þessi skal ganga í gildi sama dag og póstbögglasamningurinn, og vera 
í gildi jafnlangan tíma og sá samningur. 

Gerð í tveim eintökum og undirskrifuð í Reykjavík hinn 11. október 1938 og i 
Washington hinn 31. október 1938. 

(sign) James A. Farley (sign) G. J. Hlíðdal 
póstmálastjóri póst- og símamálastjóri 

Bandaríkja Ameríku. Íslands. 
(L. S.) (L. S.) 

The foregoing Regulations for the Execution of the Parvel Post Agreement be- 
tween the United States of America and Iceland have been negotiated and concluded 
with my advice and consent and are hereby approved and ratified. 

In testimony whereof, Í have caused the seal of the United States to be here- 
unto affixed. 

Seal 

By the President 
(sign) Cordell Hull 

Secretary of State. 
Washington, November 10, 1988. 

(sign) Franklin D. Roosevelt. 

Samkvæmt lögum nr. 8 9. janúar 1935 fullgildist framanrituð starfsreglugerð 
hér með. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðherrann, Reykjavík, 4. marz 1939. 

Skúli Guðmundsson. a 
G. J. Hlíðdal.
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REGLUGERÐ 

fyrir veðdeild Landsbanka Íslands um útgáfu á 12. flokki bankavaxtabréfa, 

samkvæmt lögum nr. 122 27. des. 1935, um heimild fyrir veðdeild Landsbanka 

Íslands, til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. 

1. gr. 

Tilgangur veðdeildarinnar er að veita lán um langt árabil gegn veði í fasteignum. 

2. gr. 

Veðdeildin gefur út skuldabréf, sem hljóða á handhafa (bankavaxtabréf), sem 

má nafnskrá í bókum hennar, og verða þau kölluð 12. flokkur (seria) bankavaxta- 
bréfa hennar. Öll upphæð þeirra má ekki fara fram úr 6 milljónum króna. Upphæð 
bankavaxtabréfanna skal talin í gjaldgengum peningum, og skulu bréfin samin 
eftir fyrirmynd, er Þbankastjórnin ákveður. Fjármálaráðherra og bankastjórar 

Landsbankans rita undir þau. Í bankavaxtabréfunum skal vera útdráttur úr reglu- 

gerð þessari að minnsta kosti á íslenzku og dönsku. Upphæðir þeirra skulu vera 
5000, 1000, 500 og 100 kr., og skal hver flokkur hafa sérstakt bókstafseinkenni, og 
hvert vaxtabréf vera tölusett. Telja má upphæðir bankavaxtabréfanna einnig í út- 
lendri mynt samhliða íslenzku krónumyntinni. Ásamt bankavaxtabréfunum skal 

afhenda stofna (talons) með vaxtamiðum til 20 ára að minnsta kosti, og þegar hinn 

síðasti þeirra er fallinn í gjalddaga og innleystur, skal gefa út nýjan stofn með 
vaxtamiðum jafnframt og hinum eldra stofni er skilað aftur. 

Aldrei má gefa meira út af bankavaxtabréfum, en sem nemur fjárhæð þeirri, 

er veðdeildarflokkurinn á í veðskuldabréfum. 

3. gr. 

Auk vedskuldabréfa þeirra, sem veddeildarflokkurinn fær frå låntakendum, 

skal trygging fyrir honum vera: 
1) Varasjóður veðdeildarflokksins. 

2) Sameiginleg (solidarisk) ábyrgð lántakenda, er nemi allt að 10% (sbr. 9. gr.). 
3) Ábyrgð ríkissjóðs. 

Ef taka þarf til tryggingarinnar 1--3, skal gera það í þeirri röð, sem að ofan 

er greint. 

4. gr. 

Leggja skal í varasjóð tekjuafgang þann, sem kann að verða samkvæmt ár- 

legum reikningsskilum veðdeildarflokksins. 

5. gr. 
Af bankavaxtabréfunum skal á ári hverju svara í vöxtu $%, er greiðist tvisvar 

á ári, 2. janúar og 1. júlí, með helmingi upphæðar í hvort skipti, gegn afhendingu 

vaxtamiðans. Vaxtamiðar, sem fallnir eru í gjalddaga, skulu innleystir í Landsbank- 
anum í Reykjavík, og í þeim bönkum erlendis, er bankastjórnin ákveður og aug- 
lýsir með 3 mánaða fyrirvara í Lögbirtingablaðinu, í Ríkistíðindunum í Kaup- 

mannahöfn og í öðrum samsvarandi blöðum erlendis, þar sem ætla má að bréfin 

séu í umferð. Sömuleiðis skulu vaxtamiðarnir gjaldgengir til lúkningar sköttum 

og öðrum gjöldum til ríkissjóðs, og skulu gjaldheimtumenn ríkissjóðs innleysa þá, 
ef þeir hafa fé fyrir hendi, er greiðast á í ríkissjóð.
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6. gr. 
Veðdeildarflokkurinn er undanþeginn öllum tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi 

og öðrum sköttum. Svo á hann rétt til að fá ókeypis eigna- og veðbókarvottorð, til 
afnota fyrir sjálfan sig. 

7. gr. 
Fé veðdeildarflokksins má lána gegn veði í jarðeignum, erfðafestulöndum og 

húseignum með lóð í kaupstöðum og verzlunarstöðum, en gegn veði í húseignum 
því aðeins, að þær séu vátryggðar í vátryggingarstofnun, er bankastjórnin tekur 
góða og gilda. Lánsupphæðin má ekki fara fram úr 3% af virðingarverði fasteign- 
arinnar. 

Þegar veðdeildarflokkurinn tekur jarðir að veði, skal virða jarðarhúsin sér og 
jörðina sér í lagi. Öll önnur hús skal einnig virða sérstaklega og þau vátrygsð, ef 
verð þeirra á að koma til greina við lánveitingar gegn veði í eigninni. 

Heimilt er Landsbankanum, á kostnað lántakanda, að annast vátryggingu á 
húsum utan Reykjavíkur, sem veðsett eru veðdeildarflokknum, að svo miklu leyti, 
sem hús í sveitum eru eigi í innlendri brunaábyrgð, sem bankastjórnin tekur gilda. 

8. gr. 
Eignir þær, er veðdeildarflokkurinn tekur að veði, skulu tveir óvilhallir menn, 

dómkvaddir eða tilnefndir af hlutaðeigandi lögreglustjóra, þeir er nauðsynlega 
þekkingu hafa á slíku, virða á kostnað lánþega. Þó getur stjórn Landsbankans, 
Þegar henni eftir atvikum finnst ástæða til þess, sjálf nefnt til menn þá, er virða 
skulu. Ennfremur getur hún krafizt þess, að hreppsnefnd eða bæjarstjórn, er í hlut 
á, samþykki virðinguna. Eignirnar skal meta til þess verðs, sem þær eftir beztu 
vitund virðingarmanna hafa í kaupum og sölum, og skal virða þær með kvöðum 
þeim, er á þeim hvíla, hvort heldur eru skattar eða afgjöld. Í virðingargerðunum 
skal eignunum ýtarlega og greinilega lýst. Sé það jarðeign, skal tilgreina dýrleika 
hennar, hve mörg kúgildi henni fylgi, upphæð afgjaldsins, hlunnindi hennar og 
kvaðir þær, er á henni kunna að hvíla. Ennfremur skal taka fram allt það, er lýtur 
að ásigkomulagi jarðarinnar í heild sinni, og ræktunarástandi hennar, hvernig við- 
haldi bygginga á jörðinni sé varið og önnur sérstök atvik, er hljóta að hafa áhrif 
á verðmæti jarðarinnar, svo sem hvort hún liggur undir skemmdum af vatnagangi, 
sjávargangi, skriðum, sandfoki o. fl. Þegar virtar eru húseignir, skal nákvæmlega lýsa 
hverri einstakri byggingu, tilgreina stærð hennar, hve mörg herbergi í henni eru, 
telja til allt múr- og naglfast, er henni fylgir, svo sem ofna, járneldstór o. fl., efni 
það er byggingarnar eru byggðar úr, og að svo miklu leyti sem unnt er, gæði þess og 
ennfremur aldur bygginganna og viðhald. Að lokum skal í virðingargerðinni tekið 
fram, hve stór lóð sú sé, er húseigninni fylgir, og hvernig ásigkomulag hennar sé. 

Hafi eignin gengið kaupum og sölum, skal kaupverðs hennar getið. 
Lántakandi skal að minnsta kosti á hverjum 5 ára fresti, meðan lánið stendur, 

sýna skírteini, sem bankastjórnin tekur gilt, fyrir því að veðið hafi ekki rýrnað í 
verði svo að veðdeildarflokknum geti verið nein hætta búin. Láti lántakandi farast 
fyrir að senda stjórn Landsbankans þetta skírteini, má hún láta skoðunargerð af 
innanhéraðsmönnum fara fram á kostnað lántakanda. 

9. gr. 
Lántakendur skulu, auk þess að bera ábyrgð á sínum eigin skuldum, ábyrgjast 

sameiginlega (in solidum) skuldbindingar veðdeildarflokks þessa, þó eigi meira en 
10% af því, sem lán þeirra voru á síðasta gjalddaga, áður en taka þurfti til ábyrgðar- 
innar, en til hennar má taka hvenær sem varasjóður flokksins eigi nægir til að stand- 
ast áfallið tap. Áður en gripið er til ríkissjóðsábyrgðarinnar skal jafna niður á alla 
lántakendur veðdeildarflokksins aukagjaldi til varasjóðs, svo sem þörf er á, allt að 
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9 10%, til að bæta skaðann. Niðurjöfnun á aukagjaldi þessu skal vera í hlutfalli við 

4. apríl upphæð lánanna. Eftir ákvörðun stjórnar Landsbankans má skipta greiðslu þessari 

niður á fleiri en eitt ár. 
Verði þörf á að grípa til ábyrgðarinnar til að fullnægja skuldbindingum veð- 

deildarflokksins, skal endurborga það án vexta, þegar hagur flokksins leyfir það. 

10. gr. 

Eigi má lána nema gegn 1. veðrétti. Minnsta lán, sem veðdeildarflokkurinn veitir, 

skal vera 300 krónur, og skulu lán jafnan standa á hundraði króna. Lánstíminn má 

vera allt að 40 árum, sé veðið jarðeign, vandað steinsteypuhús eða steinhús, og allt 

að 30 árum, sé veðið vandað timburhús. 

11. gr. 

Lán þau, sem veðdeildarflokkurinn veitir, má hann greiða í bankavaxtabréfum 

sínum eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rétt til að krefjast, að bankastjórnin 

annist um að koma þeim í gjaldsenga peninga endurgjaldslaust, ef þess er kostur, 

en borga verður hann kostnað þann, sem af því leiðir, og verðfall. Veðdeildarflokk- 

urinn hefir þó jafnan rétt til að greiða lánin í peningum með þeirri upphæð, sem 

hann getur fengið fyrir bankavaxtabréfin, eða á von á að fá fyrir þau, að frádregn- 

um öllum beinum kostnaði. Semja má um sölu bankavaxtabréfa flokksins fyrirfram 

í einu eða fleiru lagi, enda samþykki fjármálaráðherra söluverðið. 

12. gr. 

Til þess að menn geti fengið lán úr veðdeildarflokknum verða þeir að fullnægja 

þeim skilmálum, er nú skal greina: 

a. Útvega virðingagerð samkvæmt því, sem segir í 8. gr. 

b. Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt afsals- og veðmála- 

bókunum, um hvort nokkur veðskuld eða önnur eignabönd hvíli á eigninni, og 

hver þau séu, svo það sjáist, að þau séu eigi því til fyrirstöðu, að eignin geti orðið 

veðsett veðdeildinni með 1. veðrétti. 

c. Útvega vottorð hlutaðeigandi embættismanns samkvæmt embættisbókum hans 

um, að hlutaðeigandi hafi þinglesna eignarheimild fyrir eigninni, eða sé það eigi 

unnt, þá vottorð hans um að eignin sé vitanleg eign hans. 

13. gr. 

Hver lántakandi skal greiða 1% af lánsupphæðinni í varasjóð flokksins. Heimilt 

er lántakanda að greiða lántökugjaldið í tvennu eða fernu lagi, eftir því, er um semst 

við bankastjórnina. Sé lán endurborgað að öllu leyti áður en lántökugjaldið er að 

fullu greitt, ber að greiða eftirstöðvar lántökugjaldsins um leið og lánið er endurgreitt. 

Verði eigendaskipti að fasteign, sem veðsett er veðdeildarflokknum, skal kaup- 

andi, þegar um leið og kaupin gerast, tilkynna veðdeildinni eigendaskiptin. 

Heimilt er veðdeildinni við hver eigendaskipti að heimta lánið borgað aftur að 

öllu eða nokkru leyti. 

14. gr. 

Vilji einhver, sem keypt hefir veð, taka að sér skuld við veðdeildarflokkinn, skal 

hann þegar í stað leita samþykkis bankastjórnar um það. Samþykki hún, að hinn 

nýi eigandi taki lánið að sér, skal hann innan 6 mánaða frá kaupdegi sanna eignarrétt 

sinn fyrir Landsbankastjórninni og taka lánið að sér. 

15. gr. 

Lánum þeim, sem veðdeildarflokkurinn veitir, má hann eigi segja upp, meðan 

lánþegi gegnir að öllu skyldum þeim, sem hann hefir undirgengizt.
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En þá er bankastjórninni heimilt að telja eftirstöðvar láns komnar í gjalddaga 
undir eins án uppsagnar, ef eigi er fullnægt einhverju atriði lánsskilmálanna, t. d.: 

a. Ef ákvæðisgjöld eru eigi greidd á réttum gjalddaga. 
b. Ef veðið gengur svo úr sér, að það eigi lengur er svo tryggjandi, sem vera skal. 
c. Ef skuldunautur heldur eigi vátryggðum húsum, sem að veði eru, eða vanrækir 

að senda veðdeildinni kvittun hlutaðeigandi vátryggingarfélags fyrir iðgjaldinu 
í tæka tið. 

d. Ef á veðið falla eftirstöðvar af sköttum eða gjöldum, er ganga fyrir kröfu veð- 
deildarinnar, eða nýr kaupandi vanrækir að taka að sér lán. 

16. gr. 
Skuldunautar veðdeildarflokksins skulu 114. október ár hvert greiða vexti, af- 

borganir og tillög til stjórnarkostnaðar og varasjóðs í einu lagi með jafnri upphæð 
á hverjum gjalddaga. Sérhvert lán, sem veitt er á öðrum tíma árs en nefndum gjald- 
daga, skal teljast veitt á næst undanförnum gjalddaga, en á næsta gjalddaga á eftir 
skulu vextir og gjald til stjórnarkostnaðar og varasjóðs þó aðeins takast frá 1. degi 
þess mánaðar, sem lánið er tekið í, til næsta gjalddaga (1. október). 

Tillag til stjórnarkostnaðar og varasjóðs er 1% af hundraði á ári af upphæð láns- 
ins, eins og hún er fyrir hvern gjalddaga. Vextirnir eru 5 af hundraði á ári af höfuð- 
stól þeim, sem í láni er á hverjum tíma. 

17. gr. 
Á hinum ákveðna gjalddaga má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar 

greiða aukaafborganir, sem þó standa á hundrað krónum, eða endurborga lánið að 
öllu leyti. Greiðslum þessum má hann lúka með bankavaxtabréfum 192. veðdeildar- 
flokks eftir ákvæðisverði þeirra. Lögmætar skulu greiðslur þessar teljast, séu þær 
komnar til veðdeildarinnar fyrir 15. október. Á öðrum tímum árs má borga lán að 
fullu, ef bankastjórnin samþykkir, þó því aðeins, að það sé veðdeildinni að skaðlausu. 

18. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem eigi hefir innan 1. nóvember borgað árleg gjöld sín, 

er hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga, skal í dráttarvexti af nefnd- 
um gjöldum greiða 1 af hundraði fyrir hvern mánuð frá 1. október til borgunardass, 
og skal sá mánuður, sem komið er fram í, teljast sem heill. 

19. gr. 
Afborgunum þeim og endurborgunum, er greiddar eru í peningum á hverjum 

gjalddaga, skal varið til að innleysa bankavaxtabréf þau, er veðdeildarflokkurinn 
hefir gefið út, eftir hlutkesti, sem notarius publicus hefir umsjón með, og fram fer í 
viðurvist tveggja manna; annan kveður ráðherrann til þess, hinn bankastjórnin. Þá 
er hlutkesti hefir farið fram, skal auglýsa með 9 mánaða fyrirvara tölurnar á banka- 
vaxtabréfum þeim, er upp hafa komið til innlausnar, og á hverjum gjalddaga þau 
verði útborguð. Auglýsinguna skal birta þrisvar í blöðum þeim og ritum, er 5. gr. 
ræðir um. Veðdeildin má og á þann hátt og með þeim fyrirvara, er áður segir, inn- 
leysa bankavaxtabréf flokksins í stærri stíl en hér segir. 

20. gr. 
Handhafar eða eigendur bankavaxtabréfa þeirra, er innleysa skal, geta gegn því 

að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuðstól 
þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða neina vexti af höfuðstólnum 
upp frá því. Útborgun fer fram á þeim stöðum, sem nefndir eru í 5. gr. 

1939 

9 

4. april



1939 

9 
4. april 

30 

21. gr. 
Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, rennur í vara- 

sjóð veðdeildarflokksins, sé þess eigi vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. 

22. gr. 

Nú glatast bankavaxtabréf, sem nafnskráð er í bókum veðdeildarinnar, og getur 

þá bankastjórnin innkallað handhafa bréfsins með 12 mánaða fyrirvara með auglýs- 
ingu, er birt sé þrisvar sinnum samfleytt í Lögbirtingablaðinu og í Ríkistíðindunum 
í Kaupmannahöfn og í öðrum samsvarandi blöðum erlendis, þar sem ætla má að 
bréfin séu í umferð. Ef enginn gefur sig fram með bréfið í tæka tíð, getur banka- 
stjórnin útgefið handa hinum skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu 

upphæð, sem það er glataðist, án þess nokkur annar, er bankavaxtabréfið kann að 
hafa verið afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur veðdeildarflokknum. 

Um ógilding annara glataðra bankavaxtabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum 

lögum. 

23. gr. 

Bankavaxtabréf þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið notuð 
til að borga eða afborga lán, má ekki framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau 

undir eins, ásamt vaxtamiðum og stofnum (talons) þeirra á þann hátt, að þau með 
því verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirzlu veðdeildarinnar, og skal svo 
innan loka næsta reikningsárs brenna þau í viðurvist endurskoðenda, ásamt vaxta- 

miðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár. 

24. gr. 

Hljóti veðdeildarflokkurinn að taka að sér veð, og hafi það eigi selzt innan árs 
frá því að hann tók það að sér, skal á fyrsta árlega gjalddaga næsta á eftir draga inn 
og ónýta jafnmikla upphæð bankavaxtabréfa þeirra, er veðdeildarflokkurinn hefir 

gefið út. Heimilt er þó að jafna inndrætti þessum á 2 eða 3 ár. Síðan á varasjóðurinn 

eignina. 

25. gr. 
Þegar lán eru komin í gjalddaga (sbr. 15. gr.), hefir veðdeildin heimild til að 

láta selja veðið við opinbert upphoð, án undanfarandi dóms, sáttar eða fjárnáms, 

samkvæmt ákvæðum í tilskipun um fjárforráð ómyndugra 18. febr. 1847, 10. gr., eða 
láta leggja það veðdeildarflokknum út til eignar, ef þörf er á. 

Veðdeildin þarf ekki að láta neinn vera fyrir sína hönd við uppboðið, og skal 
þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau séu auðsjáanlega á rökum 
byggð, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neinskonar dómskoti. 

Veðdeildin hefir aftur á móti ábyrgð á því að skuldin sé rétt og komin í gjald- 
daga, og skuldunaut er frjálst að hefja mál til endurgjalds á öllu því, er hann hefir 

skaðazt á uppboðinu og öllum málskostnaði að skaðlausu. Veðdeildin getur löglega 
samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veðsettum fasteignum megi fram 

fara á skrifstofu uppboðshaldara. 

26. gr. 

Fé ómyndugra manna, og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal Viðlagasjóðs, 

má verja til að kaupa bankavaxtabréf veðdeildarflokksins, en þó eigi hærra verði en 

skráðu gangverði, og aldrei hærra en ákvæðisverð þeirra er. 

27. gr. 
Sérstakan reikning skal halda yfir 12. flokk bankavaxtabréfanna, enda sé þeim 

til tryggingar sérstakur varasjóður og skulu í hann renna tekjur veðdeildarflokksins.
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28. gr. 
Þá er lokið er skuldbindingum hvers þeirra veðdeildarflokka, er stofnaðir verða 

samkvæmt lögum þessum, rennur varasjóður hans til næsta flokks, og svo áfram. 
Þegar lokið er skuldbindingum síðasta flokksins, rennur varasjóðurinn til þess eða 
þeirra veðdeildarflokka eða veðlánastofnana, sem stofnsett verða til að halda áfram 
veðlánastarfseminni eftir að lokið er síðasta flokki samkvæmt þessum lögum. Verði 
slíkum nýjum flokkum eða veðlánastofnunum fengin aðgreind starfssvið, skiptist 
varasjóður milli þeirra, svo að hvert starfssvið njóti réttrar ítölu þeirrar, er vara- 
sjóðnum hefir þaðan aflazt. 

29. gr. 
Veðdeildin tekur að sér að gefa út bankavaxtabréf 129. flokks. 

30. gr. 
Ákvæði þessarar reglugerðar snerta að engu leyti reglugerðir þær fyrir veðdeild 

Landsbankans, sem staðfestar voru 15. júní 1900, 21. apríl 1903, 5. júlí 1905, 1. apríl 
1906, 20. október 1909, 7. maí 1914, 20. júlí og 15. október 1926, 7. október 1997, 11. 
október 1928, 2. október 1929, 28. október 1931 og 15. janúar 1936, né heldur banka- 
vaxtabréf þau, sem gefin eru út samkvæmt þeim. 

Reykjavík, 29. marz 1939. 

STJÓRN LANDSBANKA ÍSLANDS 

Magnús Sigurðsson. Georg Ólafsson. 

Framanrituð reglugerð staðtestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. apríl 1939. 

Eysteinn Jónsson. … 

Jon Gudmundsson. 

LOG 

um gengisskråningu og rådstafanir i bvi sambandi. 

Vér Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur fslands og Danmerkur, Vinda og 
Gauta, hertogi i Slésvik, Holtsetalandi, Stormæri, Péttmerski, Låenborg og 
Aldinborg, 

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

1. gr. 
Sölugengi erlends gjaldeyris skal vera kr. 27.00 — tuttugu og sjö krónur — 

hvert sterlingspund (£), og annarar erlendrar myntar í samræmi við það. 

2. gr. 
Skipa skal þriggja manna nefnd, einn eftir tilnefningu hæstaréttar, og sé hann 

formaður, en hina tvo eftir tilnefningu Alþýðusambands Íslands og Vinnuveitenda- 
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10 félags Íslands. Nefnd þessi skal gera yfirlit yfir framfærslukostnað í Reykjavík 1. 

4. april dag hvers mánaðar frá ársbyrjun 1939, í april þó H. í stað 1. dag mánaðarins, eftir 

grundvallarreglum, sem nefndin setur, að fengnum tillögum hagstofu Íslands. Komi 

í ljós, að meðaltalsframfærslukostnaður í Reykjavík mánuðina apríl--júní 1939 

hafi hækkað um meira en 5% — fimm af hundraði — miðað við meðaltalsfram- 

færslukostnað mánuðina janúar—marz 1939, skal kaupgjald ófaglærðs verkafólks 

og sjómanna hækka frá 1. júlí 1939 sem nemur helmingi þeirrar hækkunar á fram- 

færslukostnaði, sem orðið hefir, ef hækkunin nemur ekki yfir 10%, en % af því, 

sem hækkunin kann að vera yfir 10%. Broti, sem eigi nær einum af hundraði, skal 

sleppt við þennan útreikning. Á sama hátt skal reikna út meðaltalsframfærslukostn- 

að mánuðina júlí-desember 1939, og skal þá kaupgjaldið hækka frá 1. jan. 1940 

eftir sömu reglu, miðað við meðalframfærslukostnað. janúar--marz 1939. Gildir 

það kaup til 1. apríl 1940 og áfram sem samningur milli atvinnurekenda og stéttar- 

félaga. Vilji annarhvor aðili hafa kaupgjald ósamningsbundið frá 1. apríl 1940, skal 

hann hafa sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara, en eftir þann tíma verður upp- 

sagnarfrestur þrír mánuðir. Kaupgjald fast ráðinna fjölskyldumanna, enda þótt iðn- 

lærðir séu, sem hafa minna en 300 króna kaup á mánuði, eða sem svarar 3600 króna 

árstekjum í Reykjavík og tilsvarandi lægra annarstaðar á landinu, skal hækka eftir 

sömu reglum og kaupgjald ófaglærðs verkafólks og sjómanna samkvæmt þessari 

grein. — Ríkisstjórnin setur sérstakar reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Við ákvörðun kaups samkvæmt þessari grein skal sleppt broti úr eyri, ef það 

nær ekki hálfum, en annars hækkað í heilan eyri. 

Kostnaður við nefnd þessa, þar á meðal þóknun til nefndarmanna, greiðist úr 

ríkissjóði, eftir ákvörðun ráðherra. 

3. gr. 

Kaup það, sem greitt er við gildistöku laga þessara, hvort heldur það er greitt 

samkvæmt gildandi samningum milli stéttarfélaga og vinnuveitenda eða samkvæmt 

kauptöxtum, skal óbreytt standa til 1. apríl 1940, með þeim undantekningum, sem 

um getur í 2. gr. Gildir þetta jafnt þó að í samningum séu ákvæði um kaupgjalds- 

breytingar vegna hækkunar eða lækkunar á framfærslukostnaði eða gengi. Sama 

gildir og um samningsbundnar greiðslur frá sjúkrasamlögum fyrir unnin störf. Á 

sama tíma er óheimilt að hækka kaup fastra starfsmanna við fyrirtæki einstak- 

linga, félaga, ríkis, bæjar- og sveitarfélaga, nema ákveðið sé í lögum eða það falli 

undir ákvæði 2. gr. 

4. gr. 

Útgerðarfyrirtækjum er skylt að ráða sjómenn gegn hluta af afla í stað fast- 

ákveðins kaupgjalds, ef þeir óska þess, og skal þá um fyrirkomulag hlutaskiptanna 

farið eftir þeim reglum, sem að undanförnu hafa gilt á viðkomandi útgerðarstað, 

nema samkomulag verði um annan grundvöll hlutaskiptanna. 
Hlutarmönnum, sem gert hafa samning um sölu á hlut sínum fyrir ákveðið 

verð Í íslenzkum krónum, er heimilt innan hálfs mánaðar frá gildistöku laga þess- 

ara að ákveða um þann fisk, er þeir hafa eigi látið af hendi þegar lögin ganga í 

gildi, að hann skuli, í stað hins samningsbundna verðs, greiddur með því verði, er 
fyrir hann fæst fob, að frádregnum þeim verkunarkostnaði og öðrum kostnaði, 
er á hann fellur frá því hlutarmaður afhendir hann. Þó skal verðið ekki vera lægra 
en það, sem upphaflega hefir verið ákveðið í samningum. Rísi ágreiningur um það, 
hvaða verð hlutarmanni beri, sker félagssdómur úr. 

Frá 1. jan. 1940 skulu aflaverðlaun til yfirmanna á togurum, ef um það launa- 
fyrirkomulag er að ræða, reiknast af verðmæti aflans, að frádregnu verði fyrir kol 

og veiðarfæri, sem skipin nota.
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5. gr. 10 
Um verðlag á kindakjöti og mjólk á innlendum markaði skulu gilda sömu 4. apríl 

reglur og um kaupgjald verkamanna og sjómanna samkv. 2. og 3. gr., miðað við 
verðlag á sama tíma árið 1938 og 1939. Heimilt er að fella niður verðjöfnunargjald 
af kjöti samkv. 1. nr. 2 9. jan. 1935, eða breyta ákvæðum um það, um eitt ár í senn. 

6. gr. 
Útlánsvexti í bönkum og öðrum lánsstofnunum má ekki hækka til 1. jan. 1940. 

7. gr. 

Á tímabilinu til 14. maí 1940 er óheimilt að hækka leigu eftir hús og aðrar fast- 
eignir frá því, sem goldið og umsamið er þegar lög þessi öðlast gildi, og eins þó að 
samið hafi verið um hækkun leigunnar vegna gengisbreytingar. Ennfremur er 

leigusala á sama tíma óheimilt að segja upp leigusamningum um húsnæði, nema 

hann þurfi á því að halda fyrir sjálfan sig eða vandamenn sína, enda hafi leigutaki 
haldið samninga. 

Í Reykjavík skal skipa þriggja manna nefnd, sem hafi eftirlit með því, að á- 

kvæðum þessarar greinar sé fylgt, og úrskurði um allan ágreining, sem út af þeim 
kann að rísa milli leigutaka og leigusala. Skylt er að leggja fyrir þessa nefnd til 

samþykktar alla leigumála, sem gerðir eru eftir að lög þessi öðlast gildi. Skal nefndin 
gæta þess, að leiga sé ekki ákveðin hærri en sambærilegt er við eldri leigusamninga, 
að dómi nefndarinnar, og hefir hún vald til að ákveða upphæð leigunnar, ef þörf 
gerist. Ennfremur skal nefndin meta leigu fyrir ný hús. Nefnd þessi skal þannig 
skipuð, að ríkisstjórnin tilnefni tvo nefndarmenn, en hæstiréttur þann þriðja, og sé 
hann formaður. Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði. 

Utan Reykjavíkur skulu fasteignamatsnefndir gegna þeim störfum, sem um 
getur í þessari grein. 

8. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt, ef þurfa þykir, að setja með reglugerðum nánari 

fyrirmæli um framkvæmd þeirra mála, er í lögum þessum getur. 

9. gr. 

Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, settum samkvæmt þeim, varða sektum 
allt að 10000 kr., og skulu sektir renna Í ríkissjóð. Mál út af slíkum brotum skulu 
sæta meðferð almennra lögreglumála. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 4. april 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jonsson.
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11 AUGLYSING 

18, april um breyting um stundarsakir å allrahæstum úrskurði 29. desember 1924, 

um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Samkvæmt þegnlegum tillögum forsætisráðherra hefir Hans hátign konungur- 

inn 17. þ. m. fyrirskipað nokkrar breytingar á allrahæstum úrskurði 29. desem- 
ber 1924, um skipun og skipting starfa ráðherra o. fi., fyrir ráðherra þá, er nú 

skipa ráðuneyti Íslands. 
Starfsskiptingin verður þannig: 
Af málum þeim, sem samkvæmt konungsúrskurðinum heyra undir dóms- og 

kirkjumálaráðherra fer forsætisráðherra með öll mál önnur en heilbrigðismál, og 

ennfremur með landbúnaðarmál. 
Af málunum, sem heyra undir forsætisráðherra, fer ráðherra Stefán Jóh. Stefáns- 

son með utanríkismál, og ennfremur með sveitarstjórnarmál, þar undir fátækramál 

og atvinnubótafé, tryggingamál og heilbrigðismál. 
Af málunum, sem heyra undir atvinnu- og samgöngumálaráðherra fer ráð- 

herra Ólafur Thors með öll mál önnur en landbúnaðarmál, iðnaðarmál, verzlunar- 

mál, sveitarstjórnarmál, þar undir fátækramál og atvinnubótafé, og tryggingamál. 
Af málunum, sem heyra undir fjármálaráðherra, fer ráðherra Jakob Möller með 

öll mál önnur en bankamál og gjaldeyrismál, og ennfremur með iðnaðarmál. 

Ráðherra Eysteinn Jónsson fer með bankamál, gjaldeyrismál og verzlunarmál. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðherrann, 18. apríl 1939. 

Hermann Jónasson. 

12 KONUNGSBRÉF 
22. apríl um frestun á fundum Alþingis. 

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Að Vér viljum að tilskildu samþykki Alþingis veita yður 

sem forsætisráðherra Vorum umboð til þess í Voru nafni að fresta fundum 
yfirstandandi Alþingis frá því, er venjulegum störfum þess verður það langt 

komið, að ekki þykir ástæða til lengra þinghalds að sinni, þar til síðar á árinu, 
þó ekki lengur en til 1. nóvember næstkomandi. 

Gjört á Amalíuborg, 22. april 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.)
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LOG 
um breyting á lögum um verðlag á vörum nr. 70 31. desember 1937. 

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

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

samþykki Voru: 

1. gr. 
Næst á undan orðunum „heildsölu og smásölu“ í 1. gr. laganna bætist: um- 

boðssölu. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Allar ákvarðanir sínar um hámarksverð eða hámarksálagningu skal verðlags- 

nefnd þegar í stað tilkynna ráðherra, sem sér um birtingu þeirra. Skulu ákvarðanir 
nefndarinnar koma í gildi jafnskjótt og þær hafa verið birtar, og gilda þar til öðru- 
vísi verður ákveðið. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 29. apríl 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 

um varnir gegn útbreiðslu garnaveikinnar (Johnesveiki), útrýmingu hennar og 

stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni. 

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

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

1. gr. 

Mæðiveikinefnd og framkvæmdarstjóri hennar skulu, undir yfirstjórn land- 
búnaðarráðherra, hafa á hendi stjórn þeirra ráðstafana, er lög þessi fjalla um. 

92. gr 2. gr. 
Nefndinni er heimilt að kveðja menn til aðstoðar við framkvæmd laganna, að 

fengnum tillögum framkvæmdarstjóra. 
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3. gr. 
Framkvæmdarstjóra er heimilt, í samráði við nefndina, að láta fara fram rann- 

sókn á öllu því fé, er hann telur nauðsynlegt til þess að full vitneskja fáist um út- 
breiðslu veikinnar. 

Fjáreigendur, sem búsettir eru í þeim héruðum, þar sem veikin hefir gert vart 
við sig eða þykja grunsamleg, eru skyldir til að gera viðkomandi hreppstjóra eða 
framkvæmdarstjóra tafarlaust aðvart, ef þeir verða varir við grunsamleg veikindi í 
fé sínu eða annara á því svæði. Nú telur hreppstjóri, að um garnaveiki geti verið að 
ræða, og skal hann þá tilkynna það framkvæmdarstjóra, er gerir þær ráðstafanir í 
samráði við nefndina, er hann telur eftir atvikum tryggilegastar. 

4. gr. 
Við rannsókn á útbreiðslu garnaveikinnar skal ríkið leggja til lyf, tæki og rann- 

sóknarmenn fjáreigsendum að kostnaðarlausu. Auk þess greiða hæfilegar bætur, að 

dómi nefndarinnar, fyrir þær kindur, er drepa þarf, og fer um bætur samkvæmt 
13. gr. Allur annar kostnaður greiðist af fjáreigendum. Einnig er þeim skylt að veita 
alla aðstoð eftir þörfum án endurgjalds. 

5. gr. 
Framkvæmdarstjóra er heimilt, í samráði við nefndina, að fyrirskipa litarmerk- 

ingu á sauðfé, þar sem grunur leikur á, að sýkin sé. Einnig getur hún bannað hvers- 
konar litarmerkingar á sauðfé á ákveðnum svæðum eða heimilum. 

6. gr. 
Nefndinni er heimilt að ráðstafa sauðfé á afrétti og í heimahögum, ef nauðsyn 

ber til vegna varnanna. Utansveitarfé, sem líkur eru til, að sé sýkt eða af grunuðu 
svæði, má ekki selja til lífs, og skal hreppstjóri sjá um, að það sé drepið og afurðum 
þess ráðstafað á sem hagfelldastan hátt. 

7. gr. 
Heimilt er nefndinni að banna sauðfjárflutninga frá þeim svæðum, er hún telur 

garnaveikinnar helzt von á, nema samþykki framkvæmdarstjóra komi til. 

8. gr. 
Heimilt er sveitarstjórnum og stjórnum upprekstrarfélaga, með samþykki fram- 

kvæmdarstjóra, að fyrirskipa breytingar á fjallgöngum, smölun heimalanda og rétt- 

um, ef það telst nauðsynlegt til varnar útbreiðslu veikinnar. 
Breytingar þessar teljast ekki brot á fjallskilareglugerðum. 

9. gr. 
Hreppstjórar, gangnaforingjar (fjallkóngar) og réttarstjórar skulu hafa strangt 

eftirlit með því, að sýkt og grunað fé sé aðskilið frá öðru fé svo fljótt sem verða má. 
Ekki má reka það með öðru fé, hvorki frá réttum eða í bæjarrekstrum. 

10. gr. 

Nú kemur fé af sýktu eða grunuðu svæði fyrir í útréttum og fjáreigendur eða 
viðkomandi upprekstrarfélög hafa ekki gert ráðstafanir til að hirða það sérstaklega. 
Skal þá hreppstjóri láta taka það og slátra, verði ekki öðrum fulltryggum ráðstöfun- 
um við komið að hans dómi, en gera skal hann það verð úr, að fjáreiganda verði 
sem minnst tjón að.



11. gr. 
Saudfé å syktu eða grunuðu svæði af garnaveiki má ekki reka í þröng girðing- 

arhólf eða fjárhús á heimilum, sem ekki hafa veikina, eða önnur hús, þar sem heima- 
fé er hýst. 

Ekki má heldur reka fé, sem ætla má, að sé ósýkt af veikinni, í slík girðingar- 
hólf eða hús á heimilum, sem teljast grunuð eða sýkt. Bannað er að geyma sýkt eða 
grunað fé í girðingarhólfum með fé frá ósýktum heimilum. 

Brot gegn ákvæðum þessarar greinar varðar sektum. 

12. gr. 
Leyni fjáreigandi veiki í fé sínu, skal hann sæta sektum, en verði það til þess, 

að veikin berist í ósýkt fé annara, varðar það fangelsi. 

13. gr. 
Heimilt er nefndinni að ákveða, að sjúku eða grunuðu fé skuli slátrað, til þess 

að ganga úr skugga um veikina eða hindra útbreiðslu hennar. Bætur fyrir sauðfé, 
sem slátrað er samkvæmt þessum ráðstöfunum, greiðast af ríkissjóði eftir mati 
nefndarinnar. 

Heimilt er nefndinni að ákveða, að nokkur hluti bótanna greiðist hlutaðeiganda 
til endurnýjunar fjárstofninum, þegar nefndin telur garnaveikinni útrýmt úr fé 
þeirra. 

14. gr. 
Þeir bændur, sem lógað hefir verið hjá yfir 10% af ærstofninum, fá auk þess 

vaxtatillag og aukajarðræktarstyrk á sama hátt og eftir sömu reglum og þeir, sem 
beðið hafa tjón af völdum mæðiveikinnar, þó aldrei lengur en eitt ár eftir að garna- 
veikinni er útrýmt úr fé þeirra, nema sérstaklega standi á að dómi nefndarinnar. 

15. gr. 
Ráðherra er heimilt, eftir tillögum mæðiveikinefndarinnar, að gera hverja þá 

ráðstöfun, er hann álítur nauðsynlega til þess að hindra útbreiðslu veikinnar og út- 
rýma henni. 

16. gr. 
Ráðherra setur reglugerð, er ákveður nánar um framkvæmd laga þessara. 

17. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, allt að 10000 kr., eða fangelsi, og skal 

með mál út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 15. maí 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ. 

Hermann Jónasson. 
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15 BRÁÐABIRGÐALÖG 
27. al . og . , & 2 St um breyting á lögum nr. 3 9. janúar 1935, um verkamannabústaði. 

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

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

Aldinbors, 

Gjörum kunnugt: Með því að félagsmálaráðherra Vor hefir þegnlega tjáð Oss, 

að þar sem bæði ríkissjóður og sveitarsjóðir leggja fram miklar fjárhæðir ár- 

lega til styrktar byggingarfélögum verkamanna, auk þess, sem þeim eru veitt 

ýms önnur hlunnindi, þá sé full þörf á, að ríkisstjórnin hati eftirlit með starf- 

semi félaganna til þess að tryggt verði að þau starfi lögum samkvæmt og fyllsta 

réttlætis og hagsýni sé gætt í hvívetna. Samkvæmt þessu teljum Vér brýna 

nauðsyn bera til þess að setja samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar bráðabirgða- 

lög til umbóta á téðum lögum nr. 3 9. janúar 1935, um verkamannabústaði. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

Í. gr. 

Aftan við 3. mgr. 4. gr. laganna bætist orðin: Enda fullnægi félagið skilyrðum 

6. gr. þessara laga. 

2. gr. 

Á undan 1. tölulið 6. gr. komi nýr töluliður, sem verður 1. töluliður svohljóð- 

andi, enda breytast töluliðir greinarinnar samkvæmt því: 

1. Að stjórn byggingarfélagsins sé skipuð 5 mönnum og skal formaður stjórnar- 

innar skipaður af þeim ráðherra, sem fer með félagsmál, en hina stjórnar- 

nefndarmennina skal kjósa hlutbundinni kosningu af þeim félagsmönnum, sem 

fullnægja skilyrðum á. töluliðs þessarar greinar. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Skaganum, 27. maí 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 5.) in 

Stefán Jóh. Stefánsson.
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LOG 16 
. , 1 0 6 ve , oe + 6. april 

um breyting á lögum nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins. 

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

4. gr. laganna orðist þannig: 

Útvarpsráð skipa fimm menn. Skulu þeir ásamt jafnmörgum varamönnum 

kosnir hlutfallskosningu á Alþingi til þriggja ára í senn. Kennslumálaráðherra 

skipar formann úr flokki hinna kosnu útvarpsráðsmanna. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi, og fellur þá um leið niður umboð þeirra útvarps- 
ráðsmanna, sem kosnir voru af úlvarpsnotendum. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Skaganum, 6. april 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 17 
. ove - ar = . 9 . 12. júní 

um breyting á lögum nr. 7 11. marz 1930 (Útvegsbanki Íslands h.f.1. J 

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

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Viðskiptamálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að í 6. gr. laga 

nr. 7 11. marz 1930, sé ákveðið að kjósa skuli fimm menn í bankaráð Útvegs- 

banka Íslands h.f., en hins vegar vanti í greininni ákvæði um kosningu vara- 

manna bankaráðsmanna. Er því hætta á því að meiri hluti bankaráðsins geti 

orðið forfallaður og bankaráðið því ekki ályktunarfært. Samkvæmt þessu verð- 

um Vér að telja brýna nauðsyn að setja bráðabirgðalög um þetta efni samkvæmt 

23. gr. stjórnarskrárinnar. Fyrir því bjóðum Vér og skipum þannig: 

Í. gr. 

í. mgr. 6. gr. laga nr. 7, 11. marz 1930 hljóði svo: „Aðalfundur hlutafélagsins 

kýs fimm manna fulltrúaráð með hlutfallskosningu og finum til vara á sama hátt, en 

fulltrúaráðið ræður bankastjóra, ákveður tölu þeirra, laun og ráðningarkjör. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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17 2. gr. 
12, júní Lög þessi öðlast þegar gildi. 

. ræði til bráðabirgða. 

Á næsta aðalfundi Útvegsbankans skal kjósa varamenn fyrir alla fulltrúaráðs- 

menn til jafnlangs tíma og aðalfulltrúaráðsmennirnir, sem nú eru, eru kosnir. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Sorgenfríhöll, 12. júní 1989. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Eysteinn Jónsson. 

18 LOG 

12, júní um viðauka við lög nr. 29 7. mai 1928 [Prentsmidjur]. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

Á eftir „amtsbókasafn Færeyja“ í 1. gr. laganna bætist: og háskólabókasafnið 

i Winnipeg. 

Eftir bessu eiga allir hlutadeigendur sér að hegda. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

19 LÖG 
9 juni . . 5 . ry se … . . co 2 . , … sp 

12. júní um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta Vms gjöld 1940 með viðauka. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að innheimta eignarskatt, álagðan 1940 samkvæmt lög- 

um nr. 6 9. janúar 1935, með 10% viðauka. Þó skal ekki innheimta álag, sem nemur 

minna en 3 kr. hjá gjaldanda.
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9 g 2. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt til ársloka 1940 að innheimta með 25% viðauka vita- 

gjald, aukatekjur ríkissjóðs, þær sem taldar eru í lögum nr. 27 27, júní 1921, 1— VI. 
kafla, og stimpilgjald samkvæmt lögum nr. 75 97. júní 1921. c I Do >» . 

  

3. gr. 
Viðaukinn sé reiknaður þannig, að hver gjaldeining hækkar um 25%, og reikn- 

ast % eyrir og %% eða hærra sem heill eyrir eða heilt prósent, en minna broti skal 
sleppt. 

Gengisviðauki sá á aukatekjum ríkissjóðs og stimpilgjaldi, er um ræðir í þessari 
grein, tekur þó ekki til greiðslna fyrir embættisverk, sem framkvæmd eru, eða fyrir 
skjöl, sem gefin eru út vegna framkvæmdar á lögum nr. 78 19. júní 1933, um kreppu- 
lánasjóð. 

Rísi ágreiningur um það, hvort reikna skuli gjaldið með 25% viðauka eða ekki, 
sker fjármálaráðuneytið úr. 

4. gr. 
Skemmtanaskatt samkvæmt lögum nr. 56 31. maí 1927 skal til ársloka 1940 heim- 

ilt að innheimta af kvikmyndasýningum með 80% álagi og af öðrum skemmtunum 
með 20% álagi. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra 
manna undanþegnar álagningunni. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1940. 

X Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jakob Möller. 

LÖG 
um breyting á og viðauka við námulög nr. 50 30. júlí 1909. 

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

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

I. er. 

Á eftir 6. gr. námulaganna bætist: 

2. kafli. 
Um sölu og leigu námuréttinda í landareignum kaupstaða, 

hreppsfélaga, sjóða og opinberra stofnana. 

7. gr. 
Eigi má selja eða leigja námuréttindi í landareignum kaupstaða, hreppsfélaga, 

sjóða né opinberra stofnana, nema til þess sé fengið samþykki atvinnumálaráðuneyt- 
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20 isins. Eru allar ráðstafanir í þessu efni ógildar gagnvart eigendum námuréttindanna, 

12. júní þangað til samþykki ráðuneylisins er fengið. 

Greinatala og kaflaskipti laganna breytist samkvæmt þessu. 

2. gr. 
Aftan við 7. gr. laganna bætist: enda sé til þess fengið málmgrattarbrét 

hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra, staðfest af atvinnumálaráðuneytinu. 

3. gr. 
Aftan vid 4. mgr. 8. gr. laganna bætist: 

Bréfið skal því næst sent atvinnumálaráðuneytinu, er endursendir það lög- 

reglustjóra með áritaðri staðfestingu, ef það telur rétt að veita málmgraftarleyfi. 

Ráðuneytið setur bundið leyfið þeim skilyrðum, sem það telur þurfa. 

4. gr. 

Á eftir orðunum „Eigi má“ í upphafi 5. mgr. 8. gr. laganna komi: lögreglustjóri. 

ð. gr. 

Aftan við síðustu málsgr. 8. gr. laganna bætist: þegar ráðuneytið hefir staðfest 

það. 
6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Ólafur Thors. 

> LOG 
12. júní um ostrurækt. 

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Atvinnumálaráðherra skal heimilt að ákveða í reglugerð, að tiltekin svæði í 

fjörðum inni skuli um tiltekinn tíma friðuð til ostruræktar fyrir hverskonar veið- 

um, öðrum en ostruveiðum. Ennfremur skal þar ákveðið, hvernig og á hvaða árs- 

tíma heimilt sé að stunda ostruveiðar. 
Slík friðun skal þó því skilyrði bundin, að hún komi ekki í bága við veiðiskap, 

sem fyrir er á svæðinu, hvort heldur er um að ræða veiði nytjafiska eða skelfiska- 
tekju, nema samkomulag náist við þá, er þar eiga hagsmuna að gæta, og ennfremur,
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að forstjóri fiskveiðideildar rannsóknarstofnunar atvinnuveganna telji ostrurækt 

nytjavænlega hér við land. 

2. gr. 
Enginn má stunda ostrurækt á friðlýstu svæði nema með leyfi atvinnumála- 

ráðherra. 
Leyfi þessi má veita innlendum og erlendum félögum og einstaklingum, og 

skulu þau bundin við ákveðin svæði og til ákveðins árafjölda. Ennfremur getur at- 

vinnumálaráðherra sett þau skilyrði fyrir leyfum þessum, sem hann telur nauð- 
synleg til verndar hagsmunum ríkis, almennings eða einstakra manna. 

3. gr. 
Sérhver, sem å land eda hefir land til afnota, er liggur ad fridlystu svædi, er 

skyldur til að þola þær eignakvaðir, óhagræði eða takmörkun á afnotarétti, sem 
ostruræktin hefir í för með sér, allt gegn því, að fullar bætur komi fyrir af hálfu 
leyfishafa. Náist ekki samkomulag um bæturnar, skulu þær ákveðnar með mati 

tveggja dómkvaddra manna. Kostnað við matið greiðir leyfishafi. Nú vill annarhvor 

málsaðili ekki una mati, og getur hann heimtað yfirmat, en gera skal hann það 
innan 30 daga frá því að matsgerð er lokið. Yfirmatið skal framkvæmt af 4 dóm- 
kvöddum mönnum. 

Kostnaðinn við yfirmatið greiðir sá, er þess hefir krafizt, ef matsupphæðinni 
verður ekki breytt meira en sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð, 

ella greiðist kostnaðurinn af leyfishafa. 

1. gr. 

Heimilt er að undanbþiggja Hlrauna-ostrur (Gmóðurdýr) öllum innflutnings- 

gjöldum. 

5. gr. 

Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 

rarða sektum, allt að 1000 krónum. 
Fara skal um slík mál sem almenn lögreglumál. 

. 6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Olafur Thors. 
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LOG 
um viðauka við lög nr. 99 3. maí 1935, um skuldaskilasjóð vélbátaeigenda. 

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

Aldinborg, 

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

1. gr. 
Atvinnumálaráðherra er heimilt að skipa þriggja manna skuldaskilanefnd, til að 

annast fullnaðarsamninga um greiðslur og eltirgjafir á fjárkröfum á félagsmenn 

fiskveiðasamvinnufél: aga, sem fengið hafa lán úr skuldaskilasjóði vélbátaeigenda, þar 

á meðal á ábyrgðarkröfum þeirra vegna félaganna frá því áður en þau voru gerð 
upp af skuldaskilasjóði. $ Skal nefnd þessi skipuð einum manni tilnefndum af Lands- 
bankanum og Útvegsbankanum, en hina tvo skipar ráðherra án tilnefningar. Til- 
nefni bankarnir ekki mann í nefndina, skipar ráðherra alla nefndarmennina án til- 

nefningar. 
Til að ná þessum samningum má skuldaskilanefnd verja til útlána allt að 90 

þús. kr. af ónotuðu fé og ónotaðri lántökuheimild skuldaskilasjóðs vélbátaeigenda 
samkvæmt heimild í 22. gr. KXXVIHI. lið fjárlaga fyrir árið 1939. Skuldaskilum og 
lánveitingum samkvæmt lögum þessum skal lokið fyrir 1. jan. 1940. 

2. gr. 
Hver sá, sem verið hefir félagsmaður í fiskveiðasamvinnufélagi, sem fengið 

hefir lán úr skuldaskilasjóði vélbátaeigenda fyrir þann tíma, er félagið fékk lánið, 
og sem ber enn ábyrgð á þáverandi skuldum félagsins, getur innan 4 vikna frá 
gildistöku laga þessara sótt um aðstoð skuldaskilanefndar og lán úr skuldaskila- 
sjóði vélbátaeigenda samkvæmt 1. gr. Umsókninni skal fylgja staðfest eftirrit af 
seinustu skattskýrslu lánbeiðanda og sundurliðuð skrá yfir eignir hans, skuldir og 
ábyrgðir, ásamt dreng gskaparyfirlýsingu um, að allar upplýsingar séu gefnar eftir 

beztu vitund. Ennfremur er skuldaskilanefnd heimilt að krefja lánbeiðendur um allar 
þær upplýsingar, sem hún telur við þurfa. 

3. gr. 

Þegar skuldaskilanefnd hefir borizt lánbeiðni samkvæmt 2. gr., skal hún, ef hún 
eftir bráðabirgðaathugun á lánbeiðninni telur geta komið til greina að veita lánbeið- 

anda lán, láta birta þri isvar í röð í L ögbirtingabl: iðinu áskorun til allra þeirra, er telja 

sig hafa fjárkröfur á hendur honum, þar með taldar ábyrgðir, um að lýsa kröfum 
sinum fyrir nefndinni innan 6 vikna frá síðustu birtingu auglýsingarinnar. Skal taka 

fram í auglýsingunni, að allar ótrvggðar kröfur, sem ekki er lýst innan hins tiltekna 
frests, falli niður ógildar gagnvart lánbeiðanda. Þó er nefndinni heimilt að taka 

kröfulýsingu, er síðar kemur fram, gilda, þegar svo stendur á, sem segir í 14. gr. 

4. málsl. skuldaskilasjóðslaga 3. maí 1935. 

4. gr. 

Að liðnum innköllunarfresti skal skuldaskilanefnd, svo fljótt sem unnt er, taka 

ákvörðun um, hvort hún telur fært að veita lánbeiðanda lán úr skuldaskilasjóði 
samkvæmt lögum þessum. Telji hún, að lánbeiðandi geti komið til greina, skal 

honum þegar í stað tilkynnt það, annaðhvort bréflega eða með símskeyti.
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5. gr. 
Nú telur skuldaskilanefnd, að lánbeiðandi uppfylli þau skilyrði, sem lög þessi 

setja fyrir lánveitingu, og skal hún þá, svo fljótt sem auðið er, semja tillögur til 
skuldaskila fyrir hann, ef hún telur, að hann þurfi að fá eftirgjöf á skuldum eða 

samninga við kröfuhafa, þar með við þá, sem hann telst standa í ábyrgðarskuld- 
um við. Í tillögunum skulu taldar sér í flokki þær skuldir, er samningum er eigi 
ætlað að ná til, og í öðrum flokki þær skuldir. sem ætlazt er til, að samið sé um. 
Þá skal og skilmerkilega setið, hve háan hundraðshluta lántakanda er ætlað að 
greiða af skuldum þeim, er samningar ná til. 

Skuldaskilanefnd skal semja tillög sur sínar með tilliti til þess, að lánbeiðendum 

verði skuldaskilin að Hði, og leitast við að ná samkomulagi við kröfuhafa um 
nægilegan afslátt á kröfum þeirra til þess. 

Við samning tillagna sinna ber skuldaskilanefnd, áður en hún gengur endanleg: 

frá þeim, að sera sér grein fyrir því, með tilliti tl allra framkominna lánbeiðna, 
hversu miklum hluta af þeim 90000 krónum, sem tl umráða eru til lánveitinga 
samkvæmt lögum þessum, skuli verja til lánveitinga handa félagsmönnum hvers 
þakið as: amvinnufélags, sem hlut á að máli, út af fyrir sig, og miða síðan lánveit- 
ngar til hinna einstöku lánbeiðenda úr hverju félagi við það, að þær fari eigi sam- 

tala fram úr því, sem nefndin þannig hefir hlið hæfilegan hluta handa félags- 
mönnum þess félags. 

Við lánveitingar skal skuldaskilanefnd taka tillit til efnahags lánbeiðanda og 

greiðslugetu, og skulu lán þau, sem veitt kunna að verða samkvæmt lögum þessum, 

að jafnaði ekki vera hærri en svo, að eftirstöðvar skulda lánbeiðanda, að láninu 

viðbættu, fari ekki fram úr verðmæti eigna hans, samkvæmt því, sem fyrir liggur 
um það. 

1 
£ 
[IV 

6. gr. 

Skuldaskilabeiðandi skal setja þá tryggingu fyrir láni því, sem honum verður 
veitt samkvæmt lögum þessum, sem skuldaskilanefnd tekur gilda. Ákvæði 8. og 9. 
gr. skuldaskilasjóðslaganna gilda einnig um lán samkvæmt lögum þessum. 

á 

7. gr. 

Eftir að skuldaskilanefnd hefir samið tillögur þær, sem um ræðir í ó. gr., 

skal hún með ábyrgðarbréfi eða símskeyti tilkynna það öllum, sem lýst hafa kröf- 

um á lánbeiðanda. Skal jafnframt boða þá á fund með hæfilegum fyrirvara. 

Samtímis skal nefndin skýra lánbeiðendum frá tillögunum, og skulu þeir innan 
tíu daga frá því er tilkynning um tillögurnar barst þeim í hendur segja til um 

það, hvort þeir treystist til að greiða svo sem þar er tilskilið. Verði svörin þannig, 

að skuldaskilanefnd telji gagnslaust að reyna samninga við skuldheimtumenn, af- 

boðar hún í tæka tíð fund þann, er hún hafði boðað þá á. Tillögur nefndarinnar 

skulu Hggja til sýnis á skrifstofu hennar, þangað til fundur hefir verið haldinn 

eða afboðaður. 

8. gr. 

Á skuldheimtumannafundi þeim, er um getur í 7. gr., skal skuldaskilanefnd 

leggja fram tillögur sínar. Skuldheimtumenn eiga heimtingu á að fá sérhverjar upp- 

lýsingar um hag lánbeiðenda, er nefndin getur látið í té. Þeim er og heimilt að 
bera fram Þbreytingartillögur við tillögurnar, og skulu þær ræddar og bornar undir 

atkvæði sérstaklega. Verði þær samþykktar, hefir skuldaskilanefnd heimild til að 

taka tillögur sínar aftur, ef hún telur brevtingartillögurnar verulegu máli skipta. 
Að öðrum kosti ber skuldaskilanefnd tillögur sínar undir atkvæði skuldheimtu- 

manna þegar að loknum umræðum og atkvæðagreiðslum um Þbreytingartillögur. 
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9. gr. 
Hljóti tillögur skuldaskilanefndar atkvæði svo margra skuldheimtumanna eða 

umboðsmanna þeirra, að þeir ráði yfir meira en helmingi samanlagðra kröfuupp- 

hæða mættra skuldheimtunianna, þeirra er samningum er ætlað að ná til, hefir 

nefndin heimild til að staðfesta þær sem samning milli aðilja, og eru þær þá 
bindandi einnig fyrir þá skuldheimtumenn, er greitt hafa atkvæði á móti þeim eða 

eigi hafa mætt á fundi. Leysa þær þá skuldunauta undan skyldu til að greiða þann 

hundraðshluta hverrar samningskröfu, sem undan er skilin í samningnum, bæði 

gagnvart skuldheimtumönnum sjálfum, ábyrgðarmönnum og Öðrum, er annars 

hefðu átt endurgjaldskröfu á hendur beim fyrir greiðslu skuldarinnar. 

    

Þegar eftir að samningur er staðfestur, skal skuldaskilanefnd ganga frá láns- 
skjölum og sjá um, að formlega sé gengið frá öllu því, sem samningurinn kveður á 

um. Skal hún síðan greiða kröfuhöfum umsaminn hluta af kröfum þeirra. ö 

Samningurinn haggar ekki heimild kröfuhafa lánbeiðanda til að ganga að trygg- 7 

ingu eða ábyrgð, sem þriðji maður hefir sett fyrir kröfum á lánbeiðanda. 

ll. gr. 

Samningurinn hefir engin áhrif á kröfur þær, sem um ræðir í 22. gr. skulda- 
skilasjóðslaganna. 

12. gr. 
Frá því að lánbeiðandi hefir sent lánbeiðni tl skuldaskilanefndar og þangað 

til samningsumleitunum er lokið, má hann ekki selja eignir sínar umfram venju- 

lega afurðasölu, og ekki veðsetja þær, nema fyrir nauðsynlegum rekstrarlánum, og 

yfirleitt ekki gera neinar þær ráðstafanir, er veruleg áhrif geti haft á efnahag hans. 

Komi í ljós eftir að samningur hefir verið staðfestur, að lánbeiðandi hafi brotið 

ákvæði greinar þessarar, er nefndinni heimilt að ógilda samninginn gagnvart hon- 

um og endurheimta lánið án fyrirvara, ef útborgað hefir verið. Það fé, er skuld- 

heimtumenn hafa þegar tekið á móti, verður eigi endurheimt. 

13. gr. 

Jafnskjótt sem skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni skal það tilkynnt 

skiptaráðanda, og er þá hverskonar aðför vegna skuldbindinga lánbeiðanda óheimil 

á hendur honum og ábyrgðarmönnum hans, þangað til samningaumleitunum er 

lokið. Eigi verður bú hans heldur tekið til gjaldþrotaskipta frá sama tíma. Nú 
takast eigi samningar og bú lánbeiðanda er tekið til gjaldþrotaskipta, áður en sex 

mánuðir eru liðnir frá því er samningaumleitunum lauk, og við skiptin kemur 
í ljós, að hann hefir brotið gegn ákvæðum 11. gr. og má þá með málssókn rifta 

þeim samningum og greiðslum, er ólöglega hafa farið fram samkvæmt reglum gjald- 

Þþrotaskiptalaga, enda sé málssókn hafin innan sex vikna frá því er búskipti byrja. 

Tímabilið frá því er skuldaskilanefnd hefir tekið við lánbeiðni og þangað til samn- 

ingaumleitunum er lokið, telst ekki með fyrningartima ábyrgðarskuldarinnar né 

neinna réttargerða út af henni, sem fram kunna að hafa farið, áður en lánbeiðnin 

barst nefndinni í hendur. 

14. gr. 

Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara getur atvinnumálaráðuneytið, ef 
þörf þykir, sett með reglugerð.
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15. gr. 22 
Um lán samkvæmt lögum þessum gilda ákvæði 27. gr. skuldaskilasjådslag- 12. jåni 

anna sem um önnur útlán sjóðsins. 

16. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Ólafur Thors. 

LÖG 23 
me 12. juni 

um viðauka við lög nr. 61 23. júní 1932, um lax- og silungsveiði. 

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

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 68. gr. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Ennfremur er ráðherra heimilt, eftir tillögu veiðimálastjóra og með samþykki 

veiðimálanefndar, fyrir eitt ár í senn, að veita veiðifélagi undanþágu, að nokkru eða 
öllu leyti, frá vikufriðun þeirri fyrir lax og göngusilung, er um ræðir í 1. málslið 17. 
gr. laganna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. > c cz 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.
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LÖG 

um dýralækna. 

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

Aldinborg, 

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

1. gr. 
Dýralæknar skulu sex, tveir í Sunnlendingafjórðungi, tveir í Vestfirðinga- 

fjórðungi, einn í Norðlendingafjórðungi og einn í Austfirðingafjórðungi. 
Atvinnumálaráðuneytið skipar þá og kveður á um bústað þeirra. 

2. gr. 
Dýralæknar taka laun úr ríkissjóði samkvæmt launalögum, og að auki gjald 

fyrir störf sín og ferðir eftir gjaldskrá, er atvinnumálaráðuneytið setur. 

3. gr. 

Þegar dýralæknir ferðast í þarfir hins opinbera, fær hann úr ríkissjóði 6 krón- 

ur í fæðispeninga fyrir hvern dag, sem hann er að heiman, og að því skapi fyrir hluta 

úr degi. 

Ferðakostnaður skal honum endurgoldinn eftir fyrirmælum 4. gr. í lögum 2. 
febrúar 1894, um aukatekjur, dagpeninga og ferðakostnað sýslumanna, bæjarfó- 
geta o. fl. 

4. gr. 

Þá er dýralæknar ferðast í þarfir einstakra manna, skal sá, er ferðarinnar beið- 

ist, fá honum ókeypis fararbeina og fæði, eða endurgjalda honum ferðakostnað eftir 

fyrirmælum síðari málsgreinar 3. gr. þessara laga um ferðakostnað. 

G
t
 . gr. 

Atvinnumálaráðuneytið setur dýralæknum erindisbréf og ákveður í því starfs- 

svið þeirra. 

6. gr. 
Lög nr. 61 3. nóv. 1915, um dýralækna, og låg nr. 61 19. juni 1933, um breyting 

á lögum nr. 61 3. nóv. 1915, um dýralækna, og önnur fyrirmæli, er kynnu að koma 
í bág við lög þessi, eru numin úr gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson.
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LÖG 
um síldartunnur. 

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

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

1. gr. 
Eigi má nota sem umbúðir um síld til söltunar nema ónotaðar, heilar og 

óskemmdar tunnur, er uppfylla eftirfarandi skilyrði eða önnur, er sett kunna að 
verða samkvæmt reglugerð. 

Hver heiltunna skal rúma minnst 118 lítra og mest 1920 lítra. 
Hver hálftunna skal rúma minnst 59 lítra og mest 60 litra. 
Tunnurnar skulu vera þéttar og búnar til úr vel þurru efni. Stafurinn má ekki 

vera brenndur. Tré, sem ekki er lagarhelt, má ekki nota. Ekki má nota staf eða 
botnfjalir úr mismunandi viðartegundum í sömu tunnu. 

2. gr. 
Hver sá, er stunda vill tunnusmíði sem atvinnu, skal sækja um löggildingu 

til þess til atvinnumálaráðherra, og skal hver tunna merkt verksmiðjumerki, eftir 
nánari fyrirmælum ráðherra. 

3. gr. 
Ríkisstjórnin setur með reglugerð ákvæði um, hvernig haga skuli eftirliti með 

tunnum, sem fluttar eru inn í landið eða smíðaðar hér á landi, svo og um efni í 
tunnur og annað það, er þurfa þykir um framkvæmd laga þessara, þ. á m. um 
heimild til frestunar einstakra atriða um eitt ár, og um undanþágu til að krydd- 
sildarkaupendur megi leggja til notaðar tunnur undir kryddsild. 

4. gr. 
Brot gegn lögum þessum eða reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, 

skal fara með sem almenn lögreglumál, og varða sektum frá 200—5000 kr., nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Ólafur Thors. 

1939 

25 
12. júní
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26 LOG 
12. júní . 0011: rr , . , gs 

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

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Lög nr. 90 19. júní 1933, um útflutning á kjöti, skulu gilda til 1. júlí 1940, með 

þeirri breytingu, að í stað „15. október“ í 4. gr. laganna komi: 20. október. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1939. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1999. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. o 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson. 

LÖG 
27 

12. júní um breyting á lögum nr. 32 8. sept. 1931, um búfjárrækt. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

11. gr. laga nr. 32 8. sept. 1931 orðist svo: 

Tilgangur nautgriparæktarfélaga, sem um ræðir í 10. gr., skal vera að bæta kúa- 

kynið. 

Samþykktir hvers félags skal gera eftir fyrirmynd, sem Búnaðarfélag Íslands 

semur, og skulu þær samþykktar af því. 

Þegar félag hefir fengið samþykktir sínar viðurkenndar af Búnaðarfélagi Íslands, 

getur það árlega fengið styrk til starfsemi sinnar, og skal hann vera sem hér segir: 

1. 1 kr. á reiknaða árskú, séu ekki gerðar fitumælingar, eða þær gerðar sjaldnar en 

þrisvar sinnum á ári. 

1,80 kr. á reiknaða árskú, sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri fullmjólka kú 

rannsakað minnst þrisvar á ári hverju. 

9



öl 

3. 2,50 kr. á reiknaða árskú, sé fitumagn mjólkurinnar úr hverri fullmjólka kú rann- 
sakað minnst sex sinnum á ári hverju. 
Styrkurinn borgist eftir á, þegar félagið hefir sent Búnaðarfélagi Íslands skýrslur, 

er sýni fóðureyðslu fyrir hverja einstaka kú og ársnyt hennar, byggða á viku- 
legum athugunum og í því formi, er Búnaðarfélag Íslands krefst og nánar skal tekið 
fram í reglugerð. 

2. gr. 
d.-liður 43. gr. laganna orðist svo: 

Hve margt nf hver félagsmaður hafi, og má samanlögð ærtala félagsins 
ekki vera lægri en 50 og enginn einn maður eiga meira en helming af kynbótafé þess. 

3. gr. 
45. gr. laganna orðist svo: 

Auk þess getur landbúnaðarráðherra styrkt 8 sauðfjárræktarbú, tvö í hverjum 
fjórðungi, eftir tillögum Búnaðarfélags Íslands, með allt að 600 kr. hvert, þó ekki yfir 
24 á móti viðkomandi búnaðarsambandi eða annarstaðar að. Auk þessa leggur ríkis- 
sjóður allt að 2000 kr. fram á ári hverju til verðlauna búunum, eftir því sem nánar 
verður mælt fyrir í starfsreglum þeirra, er viðurkenndar skulu af Búnaðarfélagi Ís- 
lands og staðfestar af landbúnaðarráðherra. 

Fjárræktarbú þessi skulu uppfylla öll þau skilyrði, er um ræðir í a—-c.-liðum 
43. gr., og önnur ákvæði, sem sett kunna að verða. 

Ef styrkþegi hættir að reka búið, hefir Búnaðarfélag Íslands rétt til að ráðstafa 
kynbótafénu og, í samráði við aðra, er styrkt hafa búið, að ákveða, hvar búið starfar 
áfram. Borga skal búsféð með matsverði óvilhallra, dómkvaddra manna. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1989. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um heimild til sölu þjóðjarðarinnar Höfðahóla o. fl. 

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

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni heimilast að selja Höfðahreppi í Húnavatnssýslu þjóðjörðina 

Höfðahóla og Blönduóshreppi í sömu sýslu þann hluta verzlunarlóðarinnar sunnan 
Blöndu og neðan þjóðvegar, sem er eign kirkjujarðasjóðs. Námuréttindi í landi 
Höfðahóla eru undanskilin. 

1939 

97 

12. júní 

28 

12. júní
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28 2. gr. 
12. júní Um mat til verðákvörðunar skal fara eftir lögum nr. 61 14. nóv. 1917, en um 

greiðsluskilmála eins og venja var til við sölu þjóð- og kirkjujarða, sbr. lög nr. 31 
20. október 1905. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S.) 

Hermann Jónasson. 

29 LÖG 

Junt um heimild til ad taka eignarnåmi eda leigunåmi nybylid 
Varmahlid i Skagafirdi. 

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

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

Í. gr. 

Heimilt er ríkisstjórninni að láta taka eignarnámi eða leigunámi jörðina Varma- 
hlið í Seyluhreppi í Skagafjarðarsýslu, til afnota fyrir héraðsskóla Skagfirðinga, 

sem reisa á við Reykjarhól. 

2. gr. 
Um framkvæmd eignarnáms eða leigunáms samkv. 1. gr. skal farið eftir ákvæð- 

um laga nr. 61 14. nóv. 1917. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S.) 

Hermann Jónasson.



LÖG 
um breyting á lögum nr. 69 31. des. 1937, um tekjur bæjar. og sveitarfélaga 

og eftirlit með fjárstjórn bæjar- og sveitarstjórna. 

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

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

16. gr. laganna orðist svo: 
Heimilt er atvinnumálaráðherra að skipa eftirlitsmann sveitarstjórnarmálefna, 

er starfi í atvinnumálaráðuneytinu. Ennfremur er atvinnumálaráðherra heimilt að 
skipa einn trúnaðarmann í hverjum landsfjórðungi, er hafi á hendi eftirlit með 
sveilarstjórnarmálefnum í umdæmi sínu undir yfirstjórn atvinnumálaráðuneytisins. 

Ráðherra ákveður þóknun fyrir störf eftirlitsmanns og trúnaðarmanna, og 
greiðist hún úr jöfnunarsjóði bæjar- og sveitarfélaga. 

< . 2. gr. 
18. gr. laganna falli burtu, og greinatalan breytist samkvæmt þvi. 

3. gr . gr. 
Í stað orðanna „og er eftirlitsmanni þá skylt“, í 19. gr. laganna, sem verður 18. 

gr., komi: og er þá rétt. 

4. gr. 
Aftan við 21. gr. laganna, sem verður 20. gr., bætist: Getur þá atvinnumálaráð- 

herra einnig vikið bæjarstjóra eða oddvita frá starfi og sett annan í hans stað til þess 5 J . 5 
að fara með málefni bæjarins eða hreppsins, þó eigi lengur en eitt ár í senn. 

5. gr. 

22. gr. laganna, sem verður 21. gr., orðist svo: 

Átvinnumálaráðherra skal leita álits og tillagna eftirlitsmanna sveitarstjórnar- 
málefna um skiptingu og úthlutun á fé því, sem árlega er veitt í fjárlögum til at- 
vinnubóta. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

1939 

30 

12. júní
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« 
eN 

31 LOG 

12. júní . FREE - 6 . , 
J um breyting á lögum nr. 45 8. sept. 1931, um lendingarbætur å Eyrarbakka. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Í stað orðanna „sýslunefnd Árnessýslu“, „sýslusjóður Árnessýslu“ og „sýslu- 

nefnd“ kemur alstaðar í lögunum í viðeigandi föllum: hreppsnefnd Eyrarbakka- 

hrepps, hreppssjóður Eyrarbakkahrepps og hreppsnefnd. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Olafur Thors. 

32 LOG 

12. júní um breyting á lögum nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Úr fyrri málsgrein 1. greinar laganna falli niður orðin: „enda hafi hann verið 

heimilisfastur hér a. m. k. 6 mánuði af skattárinu“. 

2. gr 
; . .. . . "De. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1999. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ) 

Jakob Möller.
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LOG 33 
. oe pe . , 50 . , x + , 12. júni um viðauka við lög nr. 10 12. janúar 1938, um að reisa síldarverksmiðju á 

Raufarhöfn og aukningu við síldarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði. 

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

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

Í. gr. 
Á ettir 2. mgr. 1. gr. laganna komi nv málsgrein, svo hljóðandi: 
Ríkisstjórninni er heimilt að útvega sildarverksmiðjum ríkisins á Raufarhöfn 

lóðir eftir þörfum, og má í því skyni taka eignarnámi lóðir og leigurétt yfir lóðum, 
sem verksmiðjurnar þurfa á að halda, ásamt mannvirkjum á slíkum lóðum, eftir því 
sem kann að reynast nauðsynlegt, ef eigi næst samkomulag um kaup á þessu. Skal 
um framkvæmd slíks eignarnáms fara eftir ákvæðum laga nr. 61 14. nóvember 1917. 

“ on $v. g: 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 2. júní 1989. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Olafur Thors. 

LOG 34 
. , te am 16 . > 90 , . SA 12. júní um breytingar á lögum nr. 27 18. janúar 1938, um vátrv 'singarfélög J w 

s a 

fyrir vélbáta. 

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

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

Í. gr. 

a. Orðin „opna eða“ í Í. málsgr. 3. gr. laganna falli burt. 
b. Á eftir síðustu málsgr. sömu lagagreinar bætist ný málsgr., svo hljóðandi: 

Skylt er og vátryggingarfélögum þessum að taka opna vélbáta til vátrygg- 
ingar, ef eigendur óska þess. 

9 ST. 2. g 
Ådra målsgr. 25. gr. laganna skal orda svo: 

Bætur fyrir tjón á opnum vélbáti skal greiða samkvæmt sömu reglu sem um 

ð 
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34 aðra vélbáta, ef báturinn ferst algerlega eða er dæmdur ónýtur eða óbætanlegur af 

12. júní skoðunarmönnum félagsins, en hálfar ella. 

35 
12. júni 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfrihöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Ólafur Thors. 

LÖG 
um veiting ríkisborgararéttar. 

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

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

Aldinborg. 

Giörum kunnugt: Alþingi hefir fallizt á lög þessi og Vér staðfest þau með 
oOo Ð € = 

samþykki Voru: 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 
Höskuldur Þórhallur Ladiger Þórhallsson, tónlistarnemi í Reykjavík, fæddur í 

Þyzkalandi. 
Kristiansen, Jentoft Kornelius, kaupmaður á Seyðisfirði, fæddur í Noregi. 

Nordling, Simon Albert, steinsmiður á Patreksfirði, fæddur í Svíþjóð. 

Schröder, Vilhjálmur Hans Alfred, veitingaþjónn í Reykjavík, fæddur í Þýzka- 

landi. 
Sigurður Sigurðsson, nemandi í menntaskólanum í Reykjavík, fæddur í Dan- 

mörku. 
Stangeland, Hans Kornelius Pedersen, kaupmaður á Fáskrúðsfirði, fæddur í 

Noregi. 

Weber, Bruno Victor Paul Georg, verzlunarmaður, Hellu, Rangárvöllum, fæddur 

í Þýzkalandi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhóll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S.) 

Hermann Jónasson.
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LOG 36 
. 12. juni 

um breyting á lögum nr. 106 23. júní 1936, um útsvör. un 

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

Aldinborg, 

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

1. gr. 

Í stað orðanna „4 vikur“ í 1. tölulið 9. gr. b-lið komi: 3 mánuði. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

LOG 37 
FR . BARIN sr , 12. júni 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmislegra ráðstafana vegna 

í vfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu. 

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

Aldinborg, 

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

1. gr. 
Ríkisstjórninni veitist heimild til, ef almenningsheill krefur, að setja fyrirmæli 

um sölu og úthlutun á nauðsynjavörum, sem til eru í landinu eða fluttar verða inn, 

meðan mikil hætta telst á, að styrjöld brjótist út í Norðurálfu, og meðan hún stendur 

yfir, ef hún brýzt út. Fyrirmæli þessi má einnig setja fyrir einstök byggðarlög eða 

kaupstaði, ef eigi telst þörf á, að þau taki til alls landsins. Ennfremur heimilast ríkis- 

stjórninni, ef hún telur þess brýna nauðsyn, að taka eignarnámi matvæli, eldsneyti 

eða aðrar einstakar nauðsynjavörur hjá kaupmönnum, kaupfélögum, framleiðend- 

um eða öðrum. Ofangreind fyrirmæli um sölu og úthlutun á nauðsynjavörum taka 

jafnt til úthlutunar á vörum í heildsölu til kaupmanna og kaupfélaga sem til úthlut- 

unar í smásölu til einstaklinga. 
Ríkisstjórnin ákveður, hverjar vörur skuli teljast nauðsynjavörur samkvæmt 

þessari grein.



1939 58 

37 2. gr. 
2. júní Átlvinnu- og samgöngumálaráðuneytið ákveður með reglu 1g€ erð eða reglugerðum, 

hvort, hvenær og hvernig sera skuli fram: ingreindar rådstafanir. Getur hin sett i bær 

bau åkvædi um sektir og málsmeðferð út af brotum á þeim, sem þurfa þykir. 

Til þess að standast kostnað við ráðstafanir þær, sem um ræðir í þessari grein, 

má verja fé úr ríkissjóði. 

3. gr 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið setur, að viðlögðum allt að 100 króna dag- 

sektum, krafizt þess, að einstakir menn eða félög gefi því þær skýrslur um vöru- 
birgðir sínar og vöruþörf, sem því þykir þurfa til framkvæmdar ráðstöfunum þeim, 
sem heimilaðar eru í lögum þessum. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríkðll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Eysteinn Jónsson. 

38 LOG 
12. júní x EN . oq „mr a ac 

] um viðauka við og breytingar á lögum nr. 83 23. júní 1932, 

um raforkuvirki. 

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

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

Stafliður d. í 7. gr. laganna orðist þannig 
d. Eftiriit með raforkuvirkjum af hálfu ríkisins, þar með talið eftirlit með inn- 

flutningi raforkuvirkja og hluta þeirra og með smíði þeirra innanlands. Má á- 
kveða, að raforkuvirki, hlutar beirra eða efni til þeirra skuli merkt sérstöku við- 

urkenningarmerki frá eftirlitsmanni ríkisins með raforkuvirkjum. Skal viður- 

kenningarmerkið vera staðfest af ráðherra og birtast í Stjórnartíðindum. Er eng- 

um heimilt að nota merkið, nema með leyfi eftirlitsmannsins og eftir þeim regl- 

um, er hann setur um það. 

2. gr. 

10. gr. laganna orðist þannig: 

Heimilt er ráðherra að ákveða í reglugerð, að eigendur raforkuvera og raforku- 

veitufyrirtækja skuli árlega greiða til eftirlitsins gjald, sem miðast við heildartekjur 

fyrirtækjanna af raforkusölu og leigu mælitækja, að frádregnu andvirði aðkeyptrar 

raforku, og má nema allt að einum hundraðasta hluta af þeim, og að þeir, sem flytja 

inn til landsins raforkuvirki og hluta þeirra eða sera þau innanlands, greiði til eftir- 

litsins gjald, sem miðast við innkaupsverð virkjanna, en söluverð þeirra frá verk- 
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smiðju, ef þau eru gerð hér, og má nema allt að %4% af því. Undanþegin því gjaldi 

skulu þó vera þau raforkuvirki, sem ekki falla undir rafmagnseftirlit ríkisins. 
Heimila má eiganda raforkuvers eða raforkuveitufyrirtækis að leggja helming 

gjaldsins á rafmagnskaupendur í hlutfalli við orkukaup þeirra. 

Nú notar eigandi raforkuvers sjálfur alla þá orku, sem þar er unnin, eða veru- 
legan hluta hennar, og hún er ekki mæld eða verðlögð eða ekki er vitað um tekjur 

af raforkusölu, þá má miða gjaldið við stærð rafala í orkuveri, og má það nema allt 
að 2 krónum á hvert kílówatt í málraun þeirra. 

Fyrir eftirlit með uppsetningu nýrra raforkuvirkja skal eftirlitinu greiðast kostn- 
aður þess eftir nánari fyrirmælum í reglugerð. 

Ráðherra setur ákvæði um innheimtu gjaldanna. Hann getur heimilað stöðvun 

á rekstri virkjanna, ef gjaldið er ekki greitt á réttum gjalddaga. 
Kostnaður við eftirlitið greiðist úr ríkissjóði að svo miklu leyti, sem ekki er öðru- 

visi ákveðið í lögum þessum og í reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim. Veit- 
ist fé til þess árlega í fjárlögum. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Olafur Thors. 

LOG 
um breyting á lögum nr. 45 27. maí 1938, um varnir gegn útbreiðslu 

mæðiveikinnar og stuðning til bænda, er beðið hafa tjón af henni. 

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

Gauta, bertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þéttmerski, Láenborg og 
Aldinborg. 

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

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Aftan við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein: 

Heimilt er að færa þessar aukavarðlínur til, enda þótt þær styttist eða lengist 

nokkuð við færsluna, ef nefndinni virðist það nauðsynlegt til þess að hindra út- 

Þreiðslu veikinnar. 

2. gr. 

Á eftir síðustu málsgrein 7. gr. laganna bætist ný málsgrein: 

Nú hefir aukavarðlína verið sett samkvæmt ákvæðum þessarar greinar og 

veikinnar ekki orðið vart innan hennar að minnsta kosti árlangt frá því girt var, 

og er þá framkvæmdanefnd mæðiveikivarnanna heimilt að ákveða, að varzlan 

meðfram varðlínunni og viðhald girðingar verði kostuð af ríkissjóði á sama hátt 

1939 
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39 og varzlan meðfram aðalvarðlínum, enda greiði þá sauðfjáreigendur innan þessarar 
12. júní varðlínu gjald það, er um ræðir í síðari málsgrein 18. gr. Viðkomandi sveitir skulu 

eftir sem áður standa straum af stofnkostnaði girðingarinnar. 

3. gr. 
Aftan við 3. málsgrein 9. gr. laganna bætist: 

Skulu þá dómkvaddir menn meta tjónið, er greiðist af hlutaðeigandi sveitar- 
sjóði, enda séu varnirnar framkvæmdar að meira eða minna leyti í þágu þess sveit- 

arfélags, annars greiði það hreppsfélag, er næst liggur og nýtur varnanna. Úrskurði 
malsmanna má áfrýja til yfirmats. 

4. gr. 

3. tölul. 19. gr. laganna skal orða svo: 

Til greiðslu á styrk til framræslu vegna tún- eða engjaræktar, endurræktunar 
í túni, túnasléttunar og til garðræktar, er nemi þrefaldri þeirri fjárhæð, sem nú er 
greidd á verkeiningu samkvæmt jarðræktarlögunum, ef ekki er um vélavinnu að 

ræða, annars tvöfaldur styrkur. Til túnauka má greiða allt að jafnháum styrk og 
jJarðræktarstyrknum nemur. Auk þess greiðist lögmæltur jarðræktarstyrkur. 

Heimilt er að verja því styrktarfé, er fellur undir þennan Hð, til vinnu við 

aðrar umbætur á jörðinni, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð og að fengnu 

samþykki mæðiveikinefndar í hverju einstöku tilfelli. 

22. gr. laganna orðist svo: 
Nú hefir framkvæmdanefnd fengið skýrslu um tjón bænda af völdum mæði- 

veikinnar, og skal hún þá skipta því fé, er fjárlög ákveða, í hlutfalli við þann 
tekjumissi, er þeir hafa orðið fyrir af völdum veikinnar, enda sé jafnframt höfð 

hliðsjón af afkomumöguleikum þeirra að öðru leyti. 
Nú virðist mæðiveikin vera Í augljósri rénun hjá einstökum bændum, og er þá 

heimilt að styrkja þá til þess að koma sér upp fjárstofni og verja til þess fyrst og 
fremst því fé, sem þeim hefði annars borið samkvæmt 2. og 3. tölul. 19. gr. 

Í reglugerð skal nánar kveðið á um framkvæmdir þær, sem um ræðir Í grein 
þessari. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L.S) 

Hermann Jónasson.
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LÖG 40 

um breyting á lagaákvæðum um verðtolla. 12. júni 

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

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

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

1. gr. 

Fyrirmælin í lagaákvæðunum um verðtoll um það, að stimpla skuli innkaups- 
reikninga með merkjum þeim og á þann hátt, er um ræðir í lögum nr. 75 27. júní 1921, 
eru úr gildi numin. Innheimtulaun af verðtollum skulu þó vera sem áður. 

Fjármálaráðherra skipar fyrir um kvittun fyrir verðtollum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 
Do oa o 5 

Christian R. 
(L. S.) 

Jakob Möller. 

LÖG 41 
um breyting á lögum nr. 28 27. júní 1921, um verzlun með tilbúinn 12. júní 

áburð og kjarnfóður. 

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

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

1. gr. 
a. Á eftir orðunum „kjarnfóður“ í fyrsta málsl. 2. gr. laganna bætist: annað en . D o 

síldarmjöl. 
b. Orðið „síldarmjöl“ í sama málsl. fellur niður. 

c. Á eftir 2. málsl. sömu lagagreinar bætist nýr málsliður: 

Óheimilt er að selja síldarmjöl til fóðurs innanlands, nema fram 
hafi farið flokkun og mat á mjölinu. Tryggingarskírteini skal ætíð fylgja
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41 vörunni til kaupanda, þótt minna sé selt en 300 kg. Skal þar tilgreind efna- 

12. júní samsetning mjölsins og umbúðir jafnan merktar verksmiðjumerki. 

d. 10. og 11. tölul. sömu lagagreinar falla niður. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1939. 

aftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. júní 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Hermann Jónasson. 

42 AUGLÝSING 
16. júní . 

mn! um vidskiptaåkvædi milli Islands og Argentinu. 

Í sambandi við beztukjarasamning, sem undirritaður var við lýðveldið Argen- 

tínu þann 18. apríl 1989 varð að samkomulagi milli ríkisstjórna Íslands og Ar- 

gentinu, að aðflutningsgjöld á íslenzkum saltfiski í Argentínu skuli, frá undirskrift- 

ardegi samningsins, lækka um 0.03 gullpesos á kilógram, og aðflutningsgjöld á 

Íslandi á neðangreindum vörum lækkað um 50% eins og fyrir er mælt í auglýsingu 

fjármálaráðuneytisins 17. apríl 1939, þ. e. á: Makkaroni, tomatpuré, trefjabaðmull 

(Fiberbomuld), Quebrachoextrakt, perur nýjar, vinber ny. 

Aðflutningsgjaldalækkun á tveimur síðasttöldu vörutegundunum tekur þó að- 

eins til þeirra ávaxta, sem koma hingað til lands á tímabilinu 1. febrúar til 31. juli 

år hvert. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðuneytið, utanríkismáladeild, 16. júní 1939. 

Stefán Jóh. Stefánsson.
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; 13; for 4 í . 14. júlí um samning milli Íslands og Stóra-Bretlands um framsal sakamanna, 

er hafa komizt undan. 

Þar sem Hans Hátign koungur Íslands 
og Danmerkur og Hans Hátign konungur 
Stóra-Bretlands, Írlands og brezku sjálf- 
stjórnarríkjanna í Öðrum heimsálfum. 
keisari Indlands (hér eftir í samningi 
þessum nefndur Hans Hátign konungur- 
inn og keisarinn) óska að setja fyllri 
ákvæði um gagnkvæmt framsal saka- 
manna, er hafa komizt undan, hafa þeir 
ákveðið að gera viðbótarsamnins með 
það fyrir augum og hafa, í þeim tilgangi L 

útnefnt sem fulltrúa sina: 

Hans Hátign konungur Íslands og 
Danmerkur: 

Fyrir Ísland: 
Eduard Reventlow greifa, sér- 

legan sendiherra Hans Hátignar 
og ráðherra með 

London; 
umboði í 

Hans Hálign konungur Stóra-Bretlands, 
Írlands og Þbrezku sjálfstjórnarríkj- 
anna Í öðrum heimsálfum, keisari Ind- 
lands: 

Fyrir Stóra-Bretland og Norður- 
Írland: 

The Rt. Hon. the Viscount Halifax, 
K.G., G.C.LE., TÐ., fyrsta ríkis- 
rilara Hans Hátignar fyrir utan- 
ríkismálin; 

sem, eftir að hafa tjáð hver öðrum um- 
boð sín, er reyndust vera góð og gild, 
hafa komið sér saman um eftirfarandi: 

Í. grein. 
Eftir að samningur þessi er senginn Í 

gildi skal 1. grein framsalssamningsins, 
sem var undirritaður í Kaupmannahöfn, 
Þann #1. marz 1873, breytt á þann hátt, 
að eftirfarandi ákvæði bætist við grein- 
ina: 

„Framsal getur samningsaðili, sem 
til er leitað, einnig leyft þegar um er 

His Majesty The King of Iceland and 
Jenmark, and His Majesty The King of 
'reat Britain, Ireland and the British 
Jominions beyond the Seas, Emperor 

ot India (hereinafter referred to as His 
Majesty The King and Emperor), 

Desiring to make further provision for 
the reciprocal extradition of fugitive 
eriminals, have resolved to conelude a 
Supplementary Convention to this end, 
and for this purpose have appointed as 
their plenipotentiaries: 

y 
i 

( 
z 
í 

His Majesty The King of Iceland and 
Denmark: 

For Iceland: 

Count Eduard Reventlow, His 
Majesty's Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary in 
London; 

His Majesty The King of Great Britain, 
Ireland and the British Dominions bey- 
ond the Seas, Emperor of India: 

For Great Britain and Northern 
Ireland: 

The Rt Hon. the Viscount Halifax, 
K.G,, G.C..S.L, G.C.LE,, TÐ., His 
Majestys Prinripal Secretary of 
State for Foreign Affairs; 

Who, having communicated to each 
other their full powers found in good 
and due form, have agreed as follows: - 

Article 1. 
From the date of the coming into force 

of the present Convention Article 1 of 
the Extradition Treaty signed at Copen- 
hagen on the 31st March, 1873, shall be 
amended by the addition of the following 
clause: 

„Extradition may also be granted at 
the diseretion of the High Contract- 

Reykjavík, tíkisprentsmiðjan Gutenberg.
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43 

14. júlí 

að ræða hverskonar annan glæp eða 

wfirsjón, og framsal er heimilt sam- 

kvæmt gildandi lögum beggja samn- 

ingsaðilja á hverjum tima.“ 

2. grein. 

Fyrnefnd breyting skal gilda um fram- 

söl milli Íslands annarsvegar og eftir- 

farandi landa Hans Hátignar konungs- 

ins og keisarans hinsvegar, þ. e. a. s., 

Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bret- 

lands Norður-Írlands, Channel Ís- 

lands, of Man, Newfoundlands, 

brezku nýlendnanna, brezku verndarrík)- 

anna, sem framsalssamningurinn frá 31. 

marz 1873 gildir fyrir, svo og umboðs- 

stjórnarríkja, er sami samningur hefir 

verið, eða mun verða látinn gilda fyrir, 

og ríkisstjórn Hans Hátignar í Samein- 

konungsríkinu Stóra-Bretlandi 

Norður-Írlandi hefir umboðsstjórn fyrir. 

og 8 
Isle 

aða og 

3. grein. 

Samningsaðiljar eru ásátlir um, að 

Hans Hátign konungurinn og keisarinn 

geti gengið að þessum samningi fyrir sér- 

hvern annan meðlim Brezka Ríkjasam- 

bandsins, sem óskar að gerast aðili, með 

því hlutaðeigandi  stjórnarfulltrúi 

Hans Hátignar konungsins og keisarans 

í Kaupmannahöfn gefi tilkynningu um 

það. Frá því að slík tilkynning gengur Í 

gildi, skal breyting sú, er um ræðir Í Í. 

grein, gilda um framsöl milli Íslands ann- 
arsvegar, 08 lands hlutaðeigandi meðlims 

Ríkjasambandsins, hinsvegar. 

Hver sú tilkynning, sem gelin er sam- 

kvæmt fyrstu málsgrein þessarar greinar, 

fyrir hvaða meðlim Brezka Ríkjasam- 

bandsins, sem vera skal, getur náð yfir 

hvert það land, sem Hans Hátign kon- 

ungurinn og keisarinn hefir, fyrir hönd 

þjóðabandalagsins, tekið að sér umboðs- 

stjórn fyrir, og er framkvæmd af ríkis- 

stjórn þess meðlims, sem um er að ræða. 

1 að 

ing Party applied to in respect ol 

any other crime or otfence for w 

according to the laws of both ot 

High Contracting Parties for 

time being in force, the grant 

be made.“ 

5 
n1 

í 
i 

n mað 

Article 2. 

The foregoins amendment shall apply 

to extradition proceedings between Ice- 

land on the one hand, and on the other 

hand, the following territories of His 

Majesty The King and Emperor, that is 

to say, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, the 

Channel Islands, the Isle of Man, New- 

foundland, British Colonies, British 

Protectorates to which the Extradition 

Treatv of the 3ist March, 1873, applies, 

and mandated territories to which the 

said Treaty has been or may be extended, 

and in respect of which the mandate is 

exereised by His Majesty's Government 

in the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. 

Article 

The High Contracting Parties agree that 

His Majesty The King and Emperor may 

3. 

I 
> 

accede to the present Convention in respect 

of any other Member of the British Com- 

monwealth Nations Govern- 

ment may desire that such accession be 

effected, hy a notice given to that effect 

by the appropriate diplomatic repre- 

sentative of His Majesty The King and 

of whose 

Emperor at Copenhagen. From the date 

that such notice comes into force the 

amendment set forth in Article 1 shall 

apply to extradition proceedings between 

Iceland hand, and, the 

other, the territory of the Member of the 

Commonwealth concerned. 

Any notice given under the first pa 

graph of this Article in respect of anv 

Member of the British Commonwealth 

of Nations may include anv lerrilory in 

respect of which a mandate on behalf ot 

the League of Nations has been accepted 

bv His Majesty The King and Emperor 

and is exereised by the Government of 

the Member concerned. 

the 

  

on one on 

ra-



|. grein. 

Samningur þessi skal fullgiltur. Full- 

gildingarnar skulu afhentar í London 

svo fljótt sem auðið er. 

5. grein. 

Samningur þessi skal ganga í gildi 

    

þremur mánuðum eftir að skipzt hefir 

verið á fullgildingum, og skal gilda jafn 

lengi og framsalssamningurinn frá 31. 

marz 1878. 

    hafa áðurnefndir 

umboði, undirritað 

sett þar við innsigli 

  
Þessu til staðfestu 

fulltrúar, með fullu 

samning þennan 

  

sin. 

eintökum, á íslenzku 

og ensku í London þann 25. október 1938. 

Gjört í tveimur 

Halifax. 

(L.S) 

E. Reventlow. 

(L.S) 

   
Fuilgildingarsl 

og gengur hann því 

Article 4. 

The present Convention shall be rati- 

fied. The ratifications shall be exchanged 

at London as soon as possible. 

Article 5. 

The present Convention shall enter in- 

to force three months after the exchange 

of ratifications, and shall have the same 

duration as the Extradition Treaty of the 

ölst March, 1873. 

In faith whereof the above-named 

plenipotenttaries have signed the present 

Convention and have affixed thereto their 

seals. 

Done in duplicate in Icelandic and 

Engiish at London the 25th day of Octo- 

ber, 1938. 

Halifax. 

(L, S.) 
E. Reventlow. 

(L.S) 

jölin að samningnum voru afhent í London þann 15. júní s. 1. 

samkvæmt o. grein sinni í gildi þann 15. september 1939. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsælisráðnneytið, ulanríkismáladeild, 14. júlí 1939. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

1939 
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14. júli
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TILSKIPUN 

um aðgang herskipa og herloftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, 

að íslenzku forráðasviði. 

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

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

Gjörum kunnugt: Þar eð ekki eru til reglur um aðgangs herskipa og her- 
loftfara erlendra ríkja, er ekki eiga í ófriði, að íslenzku forráðasviði, en Vér 

hins vegar teljum þörf á að slík ákvæði verði sett, viljum Vér hér með fyrir- 
skipa eftirfarandi reglur: 

Í. KAFLI 

Erlend herskip. 

1. gr. 

Herskipum erlendra ríkja, sem ekki eiga í ófriði, er frjálst að koma á íslenzkar 
hafnir og í aðra íslenzka landhelgi, enda hafi koma þeirra verið fyrirfram til- 

kynnt opinbera boðleið, og ekki annað ákveðið í sérstökum dæmum. Þó skal ekki 
fleirum en þremur herskipum sama ríkis, heimilt að dvetja í sömu Íslenzkri höfn, 
og ekki má dvöl herskips í höfn vera lengri en 15 dag 

  

al 

Undanpågu frá ákvæðum þessarar greinar, er hægt að gera með sérslöku 
leyfi, fengnu opinbera boðleið. 

gr. 
Undanpegin åkvædum 1. greinar eru: 

a) herskip, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinberan fulltrúa hans. svo 

og þau skip, er því fylgja, endu séu þau ekki Meiri en þrjú, 

hb) herskip, sem lenda í sjávarháska, 

ce) herskip. sem ætluð eru einungis til eftirlits með fiskveiðum eða til vísinda- 

legra rannsókna, 
d) herskip, sem sigla viðstöðulaust gegnum íslenzka landhelgi (passage inoft- 

ensif). 

  

3. gr. 

Erlendu herskipi er óheimilt að framkvæma sjómælingar eða dyptarmæl- 

ingar, (aðrar en þær, sem nauðsynlegar eru skipinu á ferð þess), og að halda 

hvers konar heræfingar í Íslenzkri landhelgi eða á íslenzku landi. 
Erlendur kafbátur skal jafnan vera ofansjávar, meðan hann heldur sig innan 

íslenzkrar landhelgi. 

Á. gr. 

Erlendu herskipi er skylt að fylgja á íslenzku forráðasviði, gildandi ákvæð- 

um um hollustuháttu, hafnsögu og tollgæzlu. 

5. gr. 
Erlendum herskipum er skylt að leggjas st við akkerisfestar á þann stað í ís- 

lenzkri höfn, eða skipalægi, er hlutaðeigandi hafnaryfirvöld, ef til eru, benda þeim 

á og er samkvæmt beiðni skylt að flytja sig til í höfn eða skipalægi, eltir nánari 

Lilvísun. 

Leyfi, sem gefin hafa verið erlendum herskipum, til að dvelja í íslenzkri 

höfn, eða á íslenzku skipalægi, eru afturkallanleg hvenær sem er.



0 / 

6. gr. 

Áhöfn erlends herskips, sem liggur í íslenzkri höfn, er óheimilt að bera vopn 
í landi, þó skal liðsforingjum, undirforingjum og liðsforingjaefnum heimilt að 
bera þau vopn í landi, er tilheyra einkennisbúningi þeirra. 

II. KAFLI 

Erlend herloftför. 

7. gr. 

Erlendum herloftförum er bannað að koma á íslenzkt forráðasvið, nema sam- 

kvæmt áður fengnu leyfi opinbera boðleið. Undanþegin ákvæðum þessarar greinar 
eru: 
a) loftfar, sem flytur erlendan þjóðhöfðingja eða opinbera fulltrúa hans, svo og 

þau loftför, er því fylgja, endu séu þau ekki fleiri en þrjú, 

b) loftfar, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, er það dvelst í eða siglir um 
íslenzka landhelgi, 

c) loftfar, sem er í háska statt. 

8. gr. 
Loftfari, sem haft er meðferðis á erlendu herskipi, sem dvelst í eða siglir um 

íslenzka landhelgi, er óheimilt að hefja sig til flugs á íslenzku forráðasviði, 
nema að fengnu leyfi samkvæmt undanfarandi grein, og skulu með leyfisbeiðn- 
inni fylgja þær upplýsingar, er getur í næstu grein hér á eftir. 

9. gr. 

Beiðni um leyfi það, sem um ræðir í 6. grein, skulu fylgja upplýsingar um 

eftirfarandi atriði: 

I. Tölu þeirra herloftfara, er taka eiga þátt í fluginu. 

2. Tegund og einkenni loftfaranna. 

2. Ráðgerða leið yfir íslenzkt forráðasvið. 
4. Stadi þá, sem ráðgert er að heimsækja. 

5. Komu- og brottfarartima. 

6. Sé um loftför með þráðlausum firðritunar- eða firðtalstækjum að ræða, skulu 

tilgreind hin ymsu kallmerki. 

7. Áhöfn og tölu hennar. 

8. Vopnaútbúnað loftfaranna. 
9. Myndatæki, sem loftför hafa meðferðis. 

10. gr. 
Erlend herloftför skulu á íslenzku forráðasviði fylgja vandlega gildandi 

ákvæðum, sem sett eru til örvggis loftferðum. 

Heimilt er að hafa í herloftfari vopn, án skothleðslna, svo og ljósmyndatæki 

án annars útbúnaðar fil myndatöku. 

Erlendum herlofttförum er bannað að halda heræfingar á íslenzku forráða- 

sviði. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Ghristiansborgarhöll, 24. júlí 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S.) 

Hermann Jónasson. 

1939 
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15 AUGLYSING 
4. ágúst . - . fl < e „om La 

um breytingar á samþvkkt fyrir Útvegsbanka Íslands h.f., nr. 88 7. sept. 1902. 

Í. gr. 

Fyrsta málsgr. 23. gr. orðist svo: 
Fulltrúaráðið er skipað 5 fulltrúum og 5 varafulltrúum, sen kosnir eru á aðal- 

fundi hluthafa með hlutfallskosningu. 

Síðari málsgr. 24. gr. orðist svo: 

Nú er fulltrúi forfallaður og tekur þá varafulltrúi hans sæli í fulltrúaráðinu í 

hans stað. 
< 
3 ð. gr. 

Aftan við 26. gr. bætist: 
Þóknun varafulltrúa fer eftir fundafjölda, sem þeir hafa mætt á. og úrskurðar 

fulltrúaráðið hver hún skuli vera. 

F. h. fulltrúaráðs Útvegsbanka Íslands hl. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

Íslands hd., stað- Framanritaðar breytingar á samþykktum fyrir Utve 

festast hér með. 

    

Viðskiptanálaráðuneylið, á. agusl 

Eysteinn Jónsson. 

Torfi Jóhannsson 

46 BRÁÐABIRGÐALÖG 
12. ágúst . . . 0, 

Bus um hitaveitu Reykjavikur. 

  

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

   
   

  

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Félagsmálaráðherra Vor helir tj að 
til þess að unnt verði að koma Í framkvæmd og stur fyrirhug- 

aðrar hitaveitu fyrir Reykjavík frá jarðhitasvæðum jarðanna Reyk 
Reykjahvols í Mosfellssveit, sé nauðsynlegt að selja með bráðabirgð:     ákvæði um stofnun og starfrækslu hitaveitunnar, svo og um ábyrgð riki: 
sjóðs á lánum, sem bæjarstjórn Reykjavíkur tekur tl þessara framkvæmda, 
og um tryggingar lánveitanda fyrir lánunum. Samkvæmt Þessu teljum Vér 
brýna nauðsyn bera til þess að setja samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar, 
bráðabirgðalög um hitaveitu Reykjavíkur. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

l. gr . gr. 
Bæjarstjórn Reykjavíkur rekur hitaveitu, sem hefir einkaleyfi tl þess að leiða 

heitt vatn um lögsagnarumdæmið, þar sem bæjarstjórn ákveður, og einkarétt til
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þess að selja heitt vatn til upphitunar á húsum. sem ná til hitaveitunnar. Bæjar- 46 

stjórn selur reglugerð um rekstur hitaveitunnar, sem ríkisstjórnin staðfestir. 

9 úr 
. gr. 

     Þegar bæjarstjórnin hefir leitt heitt vatn frá jarðhitasvæði jarðanna Reykja 
og Reykjahvols í Mosfellssveit getur bæjarstjórnin bannað, að hús, sem ná til hita- 
veitunnar, verði hituð með öðrum hætti en með vatni frá hitaveitunni. 

Vatnshitunarkerfi, sem nú eru, eða sell verða í ný hús eða gömul, skulu 

þannig gerð, eða breytt svo, að þau megi tengja við hitaveituna. 

ð. ET. 

Bæjarstjórn ákveður hvar vatnsæðar hitaveitunnar skuli lagðar um bæinn. 
Húseigendur kosta lagningu heimæða eftir gjaldskrá, sem bæjarstjórn selur, en 

gjaldið með hliðsjón af hitaþörf húseignarinn- 
ar. Heimæðarnar verða eign hitaveitunnar, sem sér um viðhald þeirra húseigend- 
um að kostnaðarlausu. 

Bæjarstjórn getur samið við húseiganda um að hann endurgreiði heimæða- 
kostnaðinn, auk 6% ársvaxta, með jöfnum afborgunum á allt að 5 árum, enda hefir 
bæjarstjórn þá veðréti í húseigninni. er gengur fyrir öllum samningsveðskuldum 
í eitt ár frá gjalddaga, og þarf ekki að þinglýsa þeim veðrétti. 

  

ríkisstjórn staðfestir og skal ákví 

d. gr 

Bæjarstjórn hefir 
sem henni þykir þu 

ilda menn, er hún telur hæfa, og svo marga 
já valnsæðar þær, sem húseigendur kosta 

og skulu þeir fara ettir reglum, er bæjar- 

  

   

  

og tengja þær við kerfi 
stjórn selur 

  

ir en þeir, sem þannig hafa fengið löggildingu, mega leggja vatns- * fæ) 

æðar frá hitaveitunni inn í hús í bænum. 

5. g1 . gr. 
Hitaveita Reykjavíkur selur húseigendum heitt vatn til upphitunar húsa og 

annara nola eftir því, sem reglugerð ákveður, með verði, sem skal ákveðið í gjald- 
skrá, er bæjarstjórn setur og tikisstjórnin staðfestir. 

2     i   

  

6. gr. 

sem vatnsleidslur hitaveitunnar verda lagdar, 
jendur í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, eru 
mdsafnot, sem með þarf til þess að veita megi 

! víkur og um bæinn, þar með talið grjóttak, malartekja og rista, 
svo og mannvirki, og að þola þær eignarkvaðir, óhagræði og takmörkun á afnota- 
rétti. sem hitaveitan kann að hafa í " með sér, gegn bótum fyrir landspjöll 
eltir fyrirmælum vatnalaganna. 

   
   

   

  

   

  

7. gr 
Til tryggingar skuldbindingum, sem Þbæjarstjórnin tekur á sig, með samþykki 

ríkisstjórnarinnar, í því skyni að lögð verði hitaveita til bæjarins frá jarðhita- 

  

svæðum Reykja og Reykjahvols, sem og til tryggingar lánum, sem bæjarstjórnin 
kann síðar að taka vegna þessara framkvæmda eða til reksturs hitaveitunnar setur 
bæjarstjórnin sett allt fyrirtækið að veði. 

Nær slík veðseining ll allra réttinda fyrirtækisins þ. á. m. sérstaklega einka- 
réttinda samkvæmt 1. grein, svo og allra eigna sem nauðsynlegar eru til þess að 

| 
i 

stofna fyrirtækið og starfrækja, sem eru: Vatn, vatnsréttindi og önnur hitaréttindi, 

12. ágúst
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12. ågust 

70 

land og réttindi til landsafnota, borholur, aðveituæðar til dælistöðvar, dælistöð 

með öllum vélum, aðalleiðsla til Reykjavíkur, vatnsgeymar við Reykjavík, allar 

leiðslur um bæinn, þar á meðal heimæðar, mælar í húsum, bústaðir vélgæslumanna 

við dælistöð og yfirleitt öll mannvirki. sem gerð eru vegna fyrirtækisins, með öÖll- 

um endurbótum og viðaukum. 

Veðsetningin öðlast fullt gildi við þinglestur í Reykjavík, hvar sem hinar veð- 

settu eignir fyrirtækisins eru. 

Vanefni bæjarstjórnin skyldur sínar samkvæmt veðskuldbindingunni skal veð- 

hafa heimilt að taka fyrirtækið í sínar hendur og reka það fyrir eigin reikning, eða 

fá öðrum rekstur þess í hendur, með öllum skyldum og réttindum, sem bæjarstjórn 

rak það, þar til úr vanefndum um greiðslu áfallinna vaxta og afborgana hefir verið 

bætt að skaðlausu, en auk þess er veðhafa heimilt að ganga að veðinu ef hann kvs 

það heldur. 
Komi til þess, að veðhafi eða nýr eigandi taki fyrirtækið í sínar hendur, geta 

þeir rekið það með sama rétti, sem bæjarstjórnin hafði og getur hvorki bæjar- 

stjórnin né önnur stjórnarvöld torveldað reksturinn á nokkurn hátt, og má þá 

heldur ekki leggja á hann nokkurt afgjald eða skatta hvorki beint né óbeint. 

Réttur veðhafa til að ganga að fyrirtækinu eða taka það í sínar hendur er þó 

bundinn því skilyrði, að hvenær sem er getur bæ jarstjórnin leyst aftur til sín fyrir- 

tækið með því að greiða veðhafanum eða hinum nýja eiganda áfallna vexti og ai- 

borganir að skaðlausu ásamt kostnaði þeirra við yfirtökuna og reksturinn, þar á 
meðal reksturstap þeirra. 

8. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt, gegn þeim tryggingum, sem hun metur gildar, að 

ábyrgjast fyrir hönd ríkissjóðs lán, sem bæjarstjórn Reykjavíkur tekur til stofnun- 

ar hitaveitu samkvæmt lögum þessum allt að 8,5 milljónum íslenskum krónum eða 

jafngildi þeirrar upphæðar Í annari mynt. 

9. gr. 

Öll gjöld samkvæmt lögum þessum eða reglugerðum og gjaldskrám, sem verða 
settar samkvæmt þeim, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

10. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 41 14. maí 1938 og önnur laga- 

ákvæði, sem koma í bága við þessi lög. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Marselisborg, 12. ágúst 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.8.) 

Stefán Jóh. Stefánsson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 47 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna útflutning á vörum. 

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

Gjörum kunnugt: Viðskiptamálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að sökum yfir- 

vofandi ófriðarhættu sé þörf á heimild handa ríkisstjórninni til að banna út- 
flutning á vörum. Verðum Vér að telja brýna nauðsyn til þess að setja bráða- 
birgðalög um þetta samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. Fyrir því bjóðum Vér 
og skipum þannig: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að banna að flytja út úr landinu vörur, sem hún telur 

nauðsynlegar. Ennfremur að upphefja áður veitt leyfi til útflutnings á þeim vörum, 
sem sérstakt leyfi ríkisstjórnarinnar hefir þurft til þess að flytja út. 

9, ør 2. gr. 
Brot gegn ákvæðum laga þessara, reglugerða eða annara ákvæða, sem sett kunna 

að verða, varða sektum allt að 100000 krónum, og skal farið með mál út af þeim eins 

og almenn lögreglumál. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á konungsskipinu „Dannebrog“ í Kaupmannahöfn, 29. ágúst 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ) 

Eysteinn Jónsson. 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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48 KONUNGLEG TILSKIPUN 
1. sept. 

rr 
um að fyrirmælum þeim, er sett voru í konunglegri tilskipun nr. 102 14. júní 

1938, um ýms hlutleysisákvæði, skuli farið eftir nú þegar. 

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

Gjörum kunnugt: Vér viljum náðarsamlegast skipa þannig fyrir: 
Fyrirmælum þeim, er sett voru í konunglegri tilskipun nr. 102 14. júní 1938, 
um ýms hlutleysisákvæði, skal farið eftir nú þegar. 

Tilskipun þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 1. september 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

49 BRÁÐABIRGÐALÖG 
12. sept. … ag . ou 

um sölu og útflutning á vörum. 

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

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

Gjörum kunnugt: Atvinnumálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að sökum ófrið- 
arins, er nú geisar í Norðurálfu, þurfi ríkisstjórnin að hafa fullkomnara eftir- 

lit með sölu og útflutningi á öllum þeim vörum, sem flytja á burt af landinu, 
en áður hefir verið. 

Telur atvinnumálaráðherra, að brýn nauðsyn sé til þess að setja um þetta 

efni bráðabirgðalög, samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum þannig: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að engar vörur megi bjóða til sölu, selja 
til útlanda eða flytja úr landi, nema að fengnu leyfi hennar. 

2. gr. 
Leyfi til útflutnings á íslenzkum vörum, sem veitt hafa verið af ríkisstjórninni 

eða einstökum stofnunum fyrir gildistöku þessara laga, eru úr gildi fallin. 

ya
 

3. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að engir megi bjóða til sölu, selja til út- 

landa eða flytja vörur úr landi aðrir en þeir, sem til þess hafa fengið sérstaka lög- 

gildingu ríkisstjórnarinnar.
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4. gr. 49 
Ríkisstjórnin getur falið nefnd, er hún skipar, að fara með það vald, er henni 12. sept. 

er veitt samkvæmt lögum þessum. 

5. gr. 
Með reglugerð, er ríkisstjórnin setur, er heimilt að skipa nánar fyrir um allt, 

er við kemur framkvæmd þessara laga, þar á meðal um greiðslu kostnaðar við 
framkvæmdina. 

6. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi fallin lög nr. 10 1. febrúar 1936, og bráðabirgða- 

lög frá 29. ágúst 1939. 

7. gr. 
Brot á lögum þessum, reglugerðum eða öðrum ákvæðum, sem sett kunna að 

verða samkvæmt þeim, varða sektum allt að 100000 krónum, eða fan: gelsi ef miklar 
sakir eru, og skal farið með mál út af slíkum brotum sem almenn lögreglumál. 

8. un
 Tr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 12. september 1939 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 

(L. S.) 

Ólafur Thors. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 50 
18. sept. 

um breyting á lögum nr. 10 4. apríl 1939, um sengisskráningu 

og ráðstafanir í því sambandi. 

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

Gjörum kunnugt: Viðskiptamálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að vegna ófrið- 
arins í Norðurálfu, sem nú geisar, hafi viðhorfið breytzt mjög frá því, er var þeg- 
ar lög nr. 10 4. apríl 1939 voru sett, og þykir því eigi rétt að ákveða nú sölu- 
gengi erlends gjaldeyris á þann hátt, sem gert er í 1. gr. þeirra laga. Ennfremur, 
að nú þykir ástæða til, sökum hins óvenjulega ástands, að heimila að greiða sjó- 
mönnum sérstaka stríðsáhættuþóknun og kaupa handa þeim sérstaka stríðstrygs- 
ingu, þrátt fyrir bannið í 3. gr. sömu laga. — Með því að svo er ástatt, sem að 
framan segir, teljum Vér brýna nauðsyn bera til þess að setja bráðabirgðalög um 
þetta efni samkvæmt 23. grein stjórnarskrárinnar. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum þannig: 

1. gr. 
Aftan við 1. gr. laga nr. 10 4. apríl 1939 komi ný máls grein, svo hljóðandi: 
Ef gengi sterlingspunds gagnvart dollar breytist, Þannig að færri dollarar verði í 

t
e
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50 sterlingspundi en 4.15, skal sölugengi erlends gjaldeyris þó ákveðast þannig, að sölu- 

18. sept. . ». 27.00 . . FR . 

! gengi dollars verdi kr. 115 og annars erlends gjaldeyris i samræmi vid pad. 
4.15 

2. gr. 
Aftan við 3. gr. sömu laga komi ny málsgrein, svo hljóðandi: 

Heimilt er þó, með samþykki ríkisstjórnarinnar, að greiða sjómönnum á ófriðar- 

tímum sérstaka stríðsáhættuþóknun og kaupa handa þeim sérstaka stríðstryggingu. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 18. september 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) nn 

Eysteinn Jónsson. 

BRÁÐABIRGÐALÖG 
51 

6. okt um breyting á lögum nr. 70 frá 31. des. 1937, um verðlag á vörum. 

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

Gjörum kunnugt: Viðskiptamálaráðherra Vor hefir tjáð Oss, að nauðsynlegt 
sé að koma í veg fyrir, að almennt verði hækkuð álagning á vörur. Sökum 
hins óvenjulega ástands, sem ófriðurinn hefir orsakað, teljum Vér brýna nauð- 
syn til þess að gefa út bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 70 31. des. 1937, 
hér að lútandi, samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar. 

Fyrir því bjóðum Vér og skipum þannig: 

Í. gr. 

Á eftir 5. gr. laga nr. 70 31. des. 1937 komi ný grein, sem verður 6. gr., svo 

hljóðandi, og eftirfarandi greinatala breytist samkvæmt þvi: 

Bannað er að hækka hundraðshluta álagningar á vörum fram yfir það, sem 

tíðkaðist í viðkomandi vöruflokkum fyrir 1. sept. síðastliðinn, nema með sérstöku 

leyfi verðlagsnefndar. 
2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 6. október 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Eysteinn Jónsson.
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AUGLYSING 52 
- i 12. okt 

um viðbótarákvæði við samning milli Íslands og Stóra-Bretlands 25. október 

1938, um framsal sakamanna, sem komizt hafa undan og birtur er í A-deild 

Stjórnaríðindanna, með auglýsingu nr. 43 14. júlí 1939. 

Samkvæmt tilkynningu í erindi brezka sendiráðsins í Kaupmannahöfn, dags. 
13. september 1939, hefir Hans hátign konungur Stóra-Bretlands, Írlands, brezku 
sjálfstjórnarríkjanna í öðrum heimsálfum, keisari Indlands, samkvæmt 3. grein 

samningsins, sem undirritaður var í London 25. október 1938, um framsal saka- 
manna, er hafa komizt undan, ákveðið, að samningurinn skuli taka til sjálfstjórnar- 

ríkisins Ástralíu, ásamt landssvæðunum Papua og Norfolk Íslands, svo og til um- 
boðsstjórnarríkjanna New Guinea og Nauru. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Forsætisráðuneytið, utanrikismáladeild, 12. október 1939. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

KONUNGSBREF 53 
16. okt. 

um ad Alpingi skuli koma saman til framhaldsfunda midvikudaginn 

1. nóvember 1939. 

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

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

ææ
 

Gjörum kunnugt: Að Vér, samkvæmt stjórnarskrá konungsríkisins Íslands 
18. maí 1920, allramildilegast höfum ákveðið, að Alþingi skuli koma saman 
til framhaldsfunda miðvikudaginn 1. nóvember 1939. 

Gjört á Amalíuborg, 16. október 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson.
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54 KONUNGLEG AUGLYSING 
17. okt. 

um að ríkisstjórn sé falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs. 

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

Gjörum kunnugt: Þar eð Vér höfum í hyggju að ferðast til útlanda, viljum 
Vér samkvæmt lögum Í. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambands- 
laga 30. nóvember 1918, að ríkisstjórn í fjarvist Vorri sé falin á hendur ríkis- 

arfanum. 
Því birtum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að hans konunglega tign 

krónprinz Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg tekur við ríkis- 
stjórn í Voru nafni, frá þessum degi, og þangað til Vér komum heim aftur. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 17. október 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

55 KONUNGLEG AUGLÝSING 
20. okt. 

um að konungur sé kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vér erum aftur heim kominn úr ferð Vorri til 
útlanda, kunngjörum Vér hér með Vorum kæru og trúu þegnum, að Vér höf- 
um Í dag sjálfur tekið við ríkisstjórninni, sem Vér 17. þ. m., samkvæmt lögum 
11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. dansk-íslenzkra sambandslaga 30. nóvember 1918, 
höfðum falið á hendur í fjarvist Vorri hans konunglegu tign krónprinz Christian 
Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 20. október 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) mn Bee 

Hermann Jónasson.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna að veita upplýsingar um ferðir skipa. 

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

Giörum kunnugt: Atvinnu- og samgöngumálaráðherra Vor hefir þegnlesa 
tjáð Oss, að vegna siglingahættu þeirrar, sem af stórveldaóðfriðnum stafar, sé 
nauðsynlegt að heimila ríkisstjórninni með bráðabirgðalögum, samkv. 23. gr. 
stjórnarskrárinnar, að banna upplýsingar um skipaferðir o. fl. Fyrir því bjóð- 
um Vér og skipum: 

1. gr. 

A kisstjórnin getur, er hún telur nauðsynlegt vegna yfirvofandi eða yfirstand- 
andi ófriðar eða hliðstæðs ástands, fyrirskipað, að enginn megi láta neitt uppi við 
óviðkomandi menn um ferðir íslenzkra eða erlendra skipa. 

Nú notar ríkisstjórnin heimild þá, sem henni er veitt í lögum þessum, og taka 
þá bannfyrirmæli hennar til allra upplýsinga um burtför skips úr höfn, um ferð 
þess frá einni höfn til annarar, um það hvar skipið er statt á hverjum tíma, um 
ákvörðunarstað þess og komu í höfn í ferð eða að lokinni ferð, svo og til allra upp- 
lýsinga um farm skips og farþega. 

9 gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera allar þær ráðstafanir, sem henni þykir þurfa 
til þess að bannfyrirmæli þau, sem um ræðir í 1. gr., komi að haldi, þar á meðal að 
láta stöðva símskeyti um ferðir skipa, ef þurfa þykir. 

3. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að 10000 krónum eða fangelsi allt 

að einu ári, nema þyngri hegning liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

4. gi. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 20. október 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Ólafur Thors. 

1939 

56 

20. okt.



1939 78 

57 BRÁÐABIRGÐALÖG 
27. okt. 

um stríðstryggingafélag íslenzkra skipshafna. 

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

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

Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Félagsmálaráðherra Vor hefir þegnlega tjáð Oss, að óhjá- 

kvæmilegt sé að tryggja skipshafnir á íslenzkum skipum gegn slysum af völd- 

um stórveldaófriðarins og þyki rétt, að trygging þessi verði á innlendum hönd- 

um, til þess að spara erlendan gjaldeyri til iðsjaldagreiðslu. Telur ráðherrann 

nauðsynlegt að koma tryggingunni á þegar með b ráðabirgðalögum samkvæmt 

25. gr. stjórnarskrárinnar. 
Fyrir því bjóðum Vér og skipum: 

1. gr. 

Stofna skal vátryggingarfélag, sem heitir „Stríðstryggingatélag íslenzkra skips- 

hafna“, og er hlutverk þess að tryggja gegn dauða og örorku af völdum stríðsslysa 

skipshafnir á þeim íslenzkum skipum, sem slíka tryggingu þurfa að kaupa. 

Með stríðsslysum er átt við öll slys, sem verða beinlínis af völdum styrjaldar 

eða borgaraðeirða, þar sem vopnum er beitt. 

Trygging samkvæmt lögum þessum tekur einnig til þess, er skipshöfn ferst með 
fæle] 

skipi, sem týnist, án þess að til spyrjist, hversu tynzt hefir. . 

2. gr. 

Til tryggingar á skuldbindingum þeim, sem félagið tekur á sig, skal sjá því 

fyrir áhættufé, sem nemur 600 þús. krónum. Ábyrgist ríkissjóður 60% af 

áhættufénu, eigendur skipa þeirra, sem tryggja skipshafnir sínar frá byrjun hjá 

félaginu, 10%, en 30% af áhættufénu er lagt fram af þeim innlendum vátrygginga- 

félögum, sem þátt taka í tryggingunni. Vátryggingafélögin þurfa þó ekki að leggja 

áhættufé sitt fram, ef þau skuldbinda sig til þess fyrirfram að taka að sér sinn 

hluta af hverri einstakri tryggingu, sem striðstryggingafélagið tekur að sér á eigin 

áhættu, sbr. 4. gr. 
Tryggingarstofnun ríkisins og Brunabólafélagi Íslands er heimilt að taka að 

sér hluta af vátryggingu skipshafna samkvæmt lögum þessum, ásamt öðrum 

ábyrgðarfélögum. 
Ængir þeirra, sem taka þátt í félaginu, ábyrgjast skuldbindingar umfram hið 

framlagða áhættufé. Á þetta einnig við tryggingafélög þau, sem taka að sér sinn 

hluta af hverri einstakri tryggingu. 

3. gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð 3 mönnum. Tilnefnir ríkisstjórnin einn þeirra, 

og er hann formaður stjórnarinnar, annar er tilnefndur af eigendum skipa þeirra, 

sem eru í félaginu, en sá þriðji er tilnefndur af vátryggingafélögum þeim, sem 

taka þátt í tryggingunni eða hafa lagt félaginu áhættufé. Komi skipaeigendur eða 

vátryggingafélögin sér ekki saman um tilnefningu manna í stjórnina, skipar ríkis- 

stjórnin þá. Stjórnin skiptir að öðru leyti sjálf með sér verkum og ákveður starfs- 

tilhögun félagsins. Stjórnin ákveður sjálf laun sín, en þó skulu þau samþykkt af 

ríkisstjórninni.
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Ga
 4. gr. 

Félagið má ekki taka í eigin ábyrgð dánarlryggingu fyrir hærri upphæð en 
kr. 225000.00 alls á skipi í einni og sömu ferð. Ef þessi upphæð nægir ekki til 
fyrirskipaðrar eða umsaminnar tryggingar á skipshöfninni, má félagið þó taka 
Það, sem á vantar, með því að endurtryggja það. 

5. gr. 
Utgerdarmenn allra islenzkra skipa, sem samkvæmt samningum eru skyldir 

til að tryggja skipshafnir sínar gegn dauða og örorku af völdum stríð ysa, skulu 
tryggja þessa áhættu sína hjá félaginu, að svo miklu leyti sem félagið getur tekið 
hana að sér. Ef útgerðarmaður slíks skips hefir ekki verið með skipshöfn þess 
í tryggingu hjá félaginu og lagt fram áhættufé fyrir það. er félaginu heimilt að 
taka allt að 20% hærra iðgjald fyrir trygginguna en ella 

Nú lætur tryggingarskyldur útgerðarmaður farast fyrir að tryggja skipshöfn 
sína, og skal hún þá eigi að síður talin tryggð, og á striðstryggingafélagið sömu 
kröfu á iðgjaldinu og trygging hefði farið fram samkvæmt lögum þessum. Van- 
ræksla útgerðarmanns á því að tryggja skipshöfn sína varðar sektum allt að 
100000 krónum, og skal með mál út af slíku broti farið sem almenn lögreglumál. 

  

    

  

6. gr. 
lögjöld ákveðast af stjórn félagins í hvert sinn eftir áhættunni eins og hún 

er á hverjum tíma, þó ekki yfir 50% af iðgjöldum samkvæmt iðgjaldaskrá þeirri, 
sem gildir fyrir ófriðartryggingu hlutaðeigandi skips á sama tíma. Íðgjöldin hafa 
lögtaksrétt. 

1. gr. 
Nú hefir félagið á einhverjum tíma orðið fyrir svo miklu tjóni, að helmingur 

af áhættufé þess er tapaður, og getur stjórn félagsins þá ákveðið að hækka ið- 
gjöldin, eftir því sem nauðsyn krefur, þangað til jöfnuði er aftur náð. 

8. gr. 
Tekjuafgangi þeim, sem kann að verða þégar eignir og skuldbindingar félags- 

ins hafa verið gerðar endanlega upp, skal skipt milli þeirra, sem lagt hafa fram 
áhættuféð samkvæmt 2. gr., í sömu hlutföllum og áhættufjárframlög þeirra nema. 

9. gr. 
Skirteini og önnur skjöl varðandi tryggingar félagsins eru stimpilfrjáls. Enn- 

fremur skal félagið undanþegið sköttum og útsvörum til ríkis og bæjarfélags, 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Sorgenfríhöll, 27. október 1989. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

Endurprentað blað. 
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8. nóv. 

59 

30. des. 

80 

AUGLYSING 

um staðfesting alþjóða-fjarskiptareglugerða. 

Samkvæmt alþjóða-fjarskiptasamningunum frá Madrid 1932, sem fullgiltur var 
af Íslands hálfu 9. marz 1934, hefir ríkisstjórn Íslands í dag staðfest eftirfarandi 
alþjóða-fjarskiptareglugerðir síma- og loftskeytaráðstefnunnar í Cairo 1938 til að 

gilda fyrir Ísland: 
1. Reglugerð um ritsímaviðskipti ásamt þar að lútandi lokafundargerð, dags. 4. 

april 1938; 
2. Reglugerð um talsímaviðskipti ásamt þar að lútandi lokafundargerð, dags. 4. 

april 1938; 
3. Reglugerð um radio-viðskipti ásamt tilheyrandi lokafundargerð, dags. 8. april 

1938; 
4. Viðbótarreglugerð um radio-viðskipti ásamt tilheyrandi lokafundargerð, dags. 

8. april 1938. 

Þetta er hér með gert almenningi kunnugt. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, 8. nóvember 1939. 

Ólafur Thors. i 

Guðmundur Hlíðdal. 

Stjórnartíðindi 1939, Á. 6. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 63 31. des. 1937 um tollheimtu og tolleftirlit. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

3. gr. laganna orðist svo: 
Á höfnum, þar sem ekki er tollstjóri, en fjármálaráðuneytið telur nauðsyn á að 

hafa tollheimtu og tolleftirlit, skal tollstjóri í því umdæmi, sem höfnin er, hafa um- 

boðsmann. Báðuneytið gerir skrá um það, hvar tollstjórar hafa aðsetur og á hvaða 

höfnum þeir hafa umboðsmenn, og birtir skrána í Lögbirtingablaðinu og B-deild 

Stjórnartíðindanna. Verði breytingar á skránni, auglýsir ráðuneytið það á sama hátt. 

Þegar talað er um höfn í lögum þessum, er átt við höfn, þar sem tollstjóri er eða 

umboðsmaður tollstjóra. 

2. gr. 

Á eftir 1. málsgr. 5. gr. laganna bætast 2 nýjar málsgreinar: 

Skipstjóra aðkomuskips, sem er innan landhelginnar, ber að sigla skipi sínu til 
ákvörðunarstaðar eins beina leið og eins hraðfara og ástæður leyfa. 

Þá er tollstjórninni heimilt, ef henni þykir ástæða til, að mæla svo fyrir, að skip 
megi ekki liggja eða hafast að utan hafna innan landhelginnar. 

Reykjavík, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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3. gr. 
7. gr. laganna ordist svo: 
Ákveða má með reglugerð, að öll skip og flugför skuli á leið frá útlöndum, eða 

áður en lagt er af stað til útlanda, koma, nema tilneydd séu, á tilteknar hafnir eða 

flugvelli til að fá fyrstu eða síðustu afgreiðslu hér á landi. 

Verði slík reglugerð, sem hér er gert ráð fyrir, gefin út, skal hún ekki öðlast gildi 
fyrr en 3 mánuðum eftir að hún er gefin út, og skal senda hana umboðsmönnum 
ríkisins í öðrum löndum. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 30. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Jakob Möller. 

LÖG 

um gjald af innlendum tollvörutegundum. 

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

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

Aldinborg, 

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

1. gr. 

Enginn má reka tilbúning á vörutegund, sem gjald ber af að greiða samkvæmt 

lögum þessum, nema hann hafi áður fengið til þess leyfisbréf hjá tollyfirvaldi, þar 

sem framleiðslan fer fram. 
Fyrir leyfisbréfið skal gjalda 100 kr. til bæjar- eða sveitarsjóðs. 

Fjármálaráðuneytinu skal heimilt að setja um það ákvæði í reglugerð, hvaða 

skilyrðum skuli fullnægja áður en slíkt leyfisbréf megi láta í té. 

gr. 
Af vörum, sem búnar eru til hér á landi og taldar eru í eftirfarandi gjaldskrá, 

skal greiða innlent tollvörugjald eftir því, sem segir í skránni. 

1. kafli. 

Svkurvörur og lakkrís. 
Gjald Nórumagns 
skrár Gjald- gjald 

nr. Vörutegund eining Aurar 

1 Marzipan, sykrað .............0..0.. 002 e nn 1 kg 210 
2 Brjóstsykur 2220 een erne enene — 210 

3. Munngum (tyggigummi) ............0.000 0000. — 210 

4 Töggur (karamellur) ........0.00 00 - 210 

ö Sykraðir ávextir ...............0.0.0 0. — 210 

6 Önnur sætindi ........0..00.. 2 - 210 
í Lakkris og lakkrísvörur .........0..00. 000 - 70 5 
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2. kafli. 

Gjald- Kakaóvörur. Vörumagns- 

skrár Gjald- gjald 

nr. Vörutegund eining Aurar 

1 Hreint súkkulaði allskonar, svo sem suðusúkkulaði, 

iðnsúkkulaði og súkkulaðihúð .................... 1 kg 105 

9 Átsúkkulaði allskonar, svo sem súkkulaðihúðað munn- 

gæti (kremsúkkulaði, krókantsúkkulaði, marzipan- 
súkkulaði, núgatsúkkulaði og konfekt), ávaxta- 

súkkulaði, hnotsúkkulaði og möndlusúkkulaði .... - 210 

3 Kókosbollur ...........0.00. 000 210 

4 „Negrakossar“ .......02000 00 — 210 

5 Rjómalengjur ........0.00000 0... — 210 

3. kafli. 

Kaffibætir og kaffilíki. 

1 Kaffibætir ..........00.00000 nn 1 kg 60 

2 Kaffilíki allskonar .........0000000 000. —- 60 

4. kafli. 

Drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 

í Gosdrykkir allskonar ........00.0.%00 000. an 11 15 

2 Maltöl ....... NINNA — 10 

3 Annað Öl ......02.0. 000 krrnrnnne 11 20 

4 Óáfeng vín ..........0.00.0 000 n nr enn knrrnee — 105 

5 Aldinsöft ..........20... nne — 70 

6 Limonaðisöft ...........200000 00. 70 
7 Litað sykurvatn með kjörnum ........000.000 00... — 70 
8 Aðrir slíkir drykkir og vökvar .......200.. 0 — 70 

5. kafli. 

Tóbaksvörur. 

1 Vindlar ........0.0.. es ss ss nsnenne 1 kg 1100 

2 Vindlingar ..........2..000.2 nr 1500 

Verði ágreiningur um það, hvaða vörur séu gjaldskyldar eftir lögum þessum, 

fellir fjármálaráðherra um það fullnaðarúrskurð. 

Vörumagnsgjald það, sem um ræðir í 2. gr., skal greiða eftir magni varanna án 

umbúða. Af vörum þessum skal reikna %4 úr tolleiningu og þar yfir sem heila, % allt 

að 3% hálfa, en minna broti skal sleppt. 

—
 

4. gr. 

Vörugerðarmaður skal greiða gjaldið til hlutaðeigandi tollyfirvalds áður en var- 
an er látin burt, seld eða send til umboðssölu. 

Fjármálaráðuneytið skal endurgreiða gjald, sem greitt hefir verið samkvæmt 

lögum þessum af vörum, sem fluttar hafa verið til útlanda til sölu þar, ef útflutn- 

ingur varanna fer eftir reglum tolllaga um endursending vara og útflutningsskýrslur 
og skjöl þau, sem þeim eiga að fylgja, bera það með sér, að vörurnar séu sendar til 

útlanda til sölu þar. 
ð. gr. 

Vörur þær, sem gjaldskyldar verða eftir lögum þessum, er vörugerðarmaður læt- 
ur þær af hendi, skulu vera að veði fyrir gjaldinu, sektum og málskostnaði. Séu skil
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ekki gerð, getur tollyfirvald selt þær birgðir af tilbúinni gjaldskyldri vöru, sem fyrir 
finnast, án undangengins lögtaks eða fjárnáms, til lúkningar - gjaldi, sektum og máls- 

kostnaði. Það skal gera á uppboði, er boðað sé með viku fyrirvara, og má tollyfir- 
vald krefjast borgunar við hamarshögg. Nú næst eigi til gjaldskyldrar vöru eða efnis 
í hana, og má þá, án undanfarinnar birtingar, gera lögtak fyrir gjaldi, sektum og 
málskostnaði í öðrum eignum gjaldanda. 

6. gr. 
Fjármálaráðherra setur reglugerð um vörugerðina, um húsrúm og útbúnað, þar 

sem vörugerðin fer fram, um seymslu á hráefnum og tilbúnum óafhentum vörum, um 

gerð og merking umbúða, um afhending og sölu varanna, um allt bókhald vörugerðar 

og hverjum viðurlög sum það sæti, ef bækur eru ekki færðar eins og fyrir er mælt, eða 

ef þær eru eyðil: gdar, um eftirlit tiltryggingar gjaldheimtunni og annað það, er þurfa 

þykir til að tryggja gjaldheimtuna. 
Ennfremur má í reglugerðinni ákveða sektir fyrir brot gegn henni, þar á meðal 

dagsektir, svo og um missi leyfisbréfs til vörugerðar og hvernig framfylgja skuli 
slíkri leyfissviptingu. Heimta má vottorð, útbúið á þann hátt, er getur í 155. gr. hegn- 

ingarlaganna, um framtal vöru. 

7. gr. 

Brot gegn fyrirmælum laga þessara eða reglugerðum, sem settar verða sam- 
kvæmt þeim, varða sektum. 

Nú verður vörugerðarmaður uppvís að því að hafa sagt rangt til um vörugerð 
sína, hráefni, birgðir, hversu mikið hann hefir látið af hendi, eða hann hefir selt af 

birgðum í heimildarleysi án þess að gjaldið sé greitt, og varðar það þá minnst 100 kr. 
sekt, og auk þess ber að greiða þrefalda upphæð gjalds þess, sem reynt hefir verið 

að draga undan. Nú verður eigi sannað, hve há sú upphæð hefir verið, og skal þá 
ákveða hið þrefalda gjald eftir málavöxtum. 

8. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, eða gegn reglugerðum, sem settar 
eru samkvæmt þeim, skulu rekin sem almenn lögreglumál. Sektir allar renna í ríkis- 
sjóð. 

Í 9. gr. 
Fyrir gjaldheimtum og sektum eftir lögum þessum skal gera reikning eftir regl- 

um þeim, sem settar eru eða settar verða um opinber reikningsskil. 

10. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 50 31. maí 1927, lög nr. 70 28, des. 

1934, lög nr. 127 31. des. 1935 og lög nr. 27 13. júní 1937. 

Leytisbréf til vörugerðar, er gefin hafa verið út samkvæmt eldri lögum, halda 
gildi sínu. 

11. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 30. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jakob Möller, 
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LOG 

um skatt- og útsvarsgreiðslu af stríðsáhættuþóknun. 

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

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

Aldinborg, 

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

samþykki Voru: 

l. gr. 

Ákvæði þessara laga ná til þeirrar stríðsáhættu þóknunar, sem greidd er sam- 

kvæmt eftirtöldum samningum, ásamt þeim breytingum, er á þeim kunna að ve 

gerðar: 

a. Samningur milli Félags íslenzkra botnvörpuskipaeisenda og skipstjóra- og 

stýrimannafélagsins Ægis í tilefni af núverandi stríðsástandi í Evrópu. Samn- 

ingur þessi er dagsettur 12. október 1939. 

b. Samkomulag milli Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda og Sjómannafélaga 

Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Patreksfj arðar um kjör meðlima ofanskráðra 

sjómannafélaga í siglingum um str íðsá hættusvæði. Samkomulag þetta er undir- 

ritað 10. október 1939. 

c. Samningur milli Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda og Félags íslenzkra 

loftskeyt amanna Í tilefni af núverandi stríðsástandi í Evrópu. Samningurinn 

er undirritaður 13. október 1939. 

d. Samningur milli Félags íslenzkra botnvörpuskipaeisenda og Vélstjórafélags 

Íslands um stríðstryggingu og áhættuþóknun. Samningurinn er dagsettur 12. 

október 1939. 

e. Samningur milli sjómannafélaganna: Sjómannafélags Rey 'kjavíkur, Vélstjóra- 

félags Íslands, Stýrimannafélags Íslands, Félags ísle nzkra lofskeytam: inna og 

Matsveina- og veitingaþjónafélags Íslands annarsvegar og skipafélaganna: g 
Eimskipafélags Íslands h/f, Skipattgertar rikisins, Eimskipafélags Reykja- 

vikur h/f, Utgerdarfélags K.E.A. h/f og Eimskipafélagsins Ísafoldar h/f hins- 

vegar, um stríðsáhættuþóknun og stríðstryggingu vegna yfirstandandi Norður- 

álfuðfriðar. Dagsetning samnings þessa er 7. október 1939. 

2. gr. 

Áhættuþóknanir þær, er um ræðir í 1. gr., skulu vera undanþegnar tekjuskatti 

og tekjuútsvari að hálfu leyti, þannig að va ákvörðun skatts og útsvars hjá hverj- 

um einstökum gjaldanda, sem hlut á að máli, skal draga 50% af umræddri áhættu. 

þóknun frá skattskyldum eða álsvarsskylduim tekjum hans, áður en tekjuskattur 

og útsvar er teikn: Hið sama gildir um ákvörðun lífeyrissjóðsgjalds samkvæmt 

lögum um alþýðutryggingar, nr. 74 31. des. 1937, 49. gr. 2. 

  

3. gr. 

Við ákvörðun um réttindi ofangreindra aðila til þeirra hlunninda, sem sjúkra- 

samlag veitir samkvæmt 24. gr. laga um alþýðutryggingar, nr. 74 #1. des. 1937. skal 

eigi tekið tillit til umræddrar áhæ „ttuþóknunar, en eingöngu miðað við aðrar skatt- 

skyldar tekjur gjaldanda. 

< 

T 

4. gr. 

Allir þeir skattgreiðendur, sem áhættuþóknunar hafa notið, eru skyldir að telja 

til tekna á skattframtölum sinum áhættuþóknunina að öllu leyti, án frádráttar,
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ásamt öðrum launum sínum. Í launauppgjöfum stofnana og atvinnurekenda til 61 

skattstofu og skattanefnda skal gera sérstaklega grein fyrir áhættuþóknun hvers 30. 
einstaks gjaldanda. Um rannsóknar- og úrskurðarvald skattstjóra, skattanefnda og 
niðurjöfnunarnefnda vi vandi þessum málum gilda ákvæði skattalaga og út- 
svarslaga, eftir því sem við : 

Fjármálaráðuneytið setur frekari ákvæði um framkvæmd laga þessara, ef 
þurfa þykir. 

Lög þessi öðlast þesar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 30. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jakob Möller. 

  

Fylgiskjal I. 

Sjómannafélögin: Sjómannafélag Reykjavíkur, Vélstjórafélag Íslands, Stýri- 

mannafélag Íslands, Félag ísl. loitskeytamanna og Matsveina- og veitingaþjónafé- 

lag Íslands annarsvegar og skipafélögin: Eimskipafélag Íslands h/f, Skipaútgerð 
ríkisins, Eimskipafélag Reykjavíkur h/f, Útgerðarfélag KEA. h/f og Eimskipa- 
félagið Ísafold h/f hinsvegar gera með sér svofelldan 

AMNING 

um stríðsáhættuþóknun og stríðstrvægingu vegna yfirstandandi Norðurálfuófriðar: 
i a En > = w 

I. gr. Stýrimenn, vélstjórar og loftskeytamenn, sem teljast yfirmenn, fái upp- 
bætur sem hér skal greina: 
a) Fyrir siglingar á pólskar og byzkar hafnir er greitt 200% í uppbót. Þessi uppbót 

er reiknuð frá byrjun þe ss sól: irbrin þegar skipið fer framhjá Falsterbo, og 

hættir í lok þess sólar! ; <ipid fer aftur framhjå Falsterbo å vestur- 

leið. Ef skipið fer frá bólskri höfn til annarar Evstrasaltshafnar, er 

þó hætt að greiða uppbótina þegar skipið fer yfir línuna Memel-Falsterbo. 
! Iskri höfn í gegnum Stórabelti eða Litlabelti, er Ef skipið fer frá þxzl 

hætt að greiða upp! fer inn í Stórabelti eða Litlabelti, eða oO it 

     
   

       
  

ski 

    

öfugt. Fyrir siglingar annarstaðar í Eystrasalti er greidd 100% uppbót. 
b) Fyrir siglingar á Norðursjónum og Atlantshafinu er greidd 200% uppbót milli 

12. gr. austl. lengdar og 20. gr. vesti. lengdar, 65. gr. norðl. breiddar og 30. Er. 

norðl. breiddar. Þessi uppbót er greidd frá byrjun þess sólarhrings, þegar skipið 

fer inn á hættusvæðið, og til loka þess sólarhrings, þegar skipið for. ut ur hættu- 

svæðinu. 

c) Fyrir siglingar til landa í Miðjarðarhafinu, sem ekki eiga í stríði, er greidd 

100% uppbót. Fyrir siglingar til landa í Miðjarðarhafinu, sem eru í ófriði, er 

greidd 200% uppbót. Uppbótin byrjar þegar siglt er framhjá Gibraltar resp, 
(eða) Port Said. 

  

des.
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siglingar innan svæðis, sem markast af 65. gr. N.br. og 10. gr. N.br.. 70. gr. 

V. lengdar og 20. gr. V. lengdar, skal greiða 100% áhættuþóknun. 

„gr. Áhættuþóknun samkvæmt 1. gr. skal greiða fyrir þann tíma, sem skip er 

statt. innan áhættusvæðis. nema meðan það liggur í höfnum hlutlausra þjóða, að og kd 

ind mm höfnum Belgíu og Hollands. Fyrir slíka dvöl skal greidd åhættu-     
Í. gr. alið. Strandsiglingar við Ísland eru undanskildar áhættu- 

3. gr. A. Að öðru levti en því, sem ræðir um í 3. gr. B, 4. gr. og 5. gr., skal til 

    undvallar útfreik 
ad 

ningi á áhætti þóknun leggja mánaðarlaun þau, sem skipverjum 

greidd samkvæmt gildandi samningum, að meðtöldum öllum aukagreiðslum. 

tuíþóknun reiknast þó ekki á yfirvinnukaupi. 

    

   

  

   

H og kyndarar fá áhættuþóknun samkvæmt 1. gr., þó þannig, að 

komi 250% og Í í stað 100% komi 125%. Þóknunin miðast við 235 króna 
hjá í og 275 króna kaup hjá kyndurum. 

4, gr, Áhættuþóknun þjóna å fy 
; 
rsta og öðru farrými, aðstoðarmatsveina og 

skal vera samk vænt því, sem gilt 

é 
gilt hefir eða gilda kann á samskonar dönskum 

   
   

felagsdom, hvort 4. gr. samnings Eimskipafclags. islands frå 

s Skipaútgerðar rikisins frå 26. mai 1935 vid Matsveina- 

skuli gilda um tölu starfsfólks þrátt fyrir þá nýju 

hefir skapað.      
    

   

lands 

hóknun viðvaninga miðast við 158 króna mánaðarkaup, óvaninga 

kaup, skipsdrengja við 70 króna mánaðarkaup og káetu- og 

kaup þeirra og er á hinu meira áhættusvæði 300% og á hinu 

V 
in 
n 

  

G. gr. Aha Sknun greiðist skipverja meðan hann er í þjónustu útgerðar, 

hvort heldur hann er lögskráður eða farþegi á leið til eða frá skipi. Skipstjón 
m ófriðar telst ákvæði 41 

  

af Vi öldu 

  

c . gr. sjomannalaganna. 

7. gr. Ef Ítalía gerist ófriðaraðili, telst allt Miðjarðarhaf hið meira áhættu- 
i, ad undanteknum spönskum höfnum. Sama gildir fyrir Eystrasalt norðan 

Talsterbo— Memel, ef Rússland gerist ófriðaraðili gagnvart Vesturveldunum. 

  

    

  

   

  

   

   

    

Q 
0. í "skip siglir úr einu áhættusvæði á annað, gildir hærri áhættuþókn- 

unin all: hri 

um áhættusvæði og áhættuþóknun skulu gilda frá og ttul g 

med | en önnur ákvæði hans frá undirskrifltardegsi. 

  

hinni lögboðnu tryggingu hjá Tryggingarstofnun ríkisins 
tryggja skipverja sérstakri stríðstrvggingu fyrir örorku og 

á þeim skipum, sem eru stríðstryggð. 

fulla örorku er að ræða, skulu eigi vera lægri en kr. 22000.00 

löku stríðslryggingu og hlutfallslega fyrir skerða örorku 

ba mega greiðast sem lífeyrir. Lægstu dánarbætur skulu vera kr 

12000.06, til ekkju með eitt barn kr. 17000.00, og til ekkju með tvö börn eða fleiri 

kr. 2101 }. 

kr. 19000.00. 

Fjölskyldu: ástæður manna í byrjun ferða skulu lagðar til grundvallar fyrir 

tryggingunum, 

  

    

  

7 € Þó skal þessi sérstaka stríðstrvgging á yfirmonnum ekki fara niður úr
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10. gr. Skipaútgerðarfélögin saman annarsvegar og stéltarfélögsin saman hins- 61 

vegar sela sagt upp samningi þessum með 30 daga fyrirvara. 30. des. 

Reykjavík, 7. október 1939. 

Sjómannafélag Reykjavíkur, Sigurjón Á. Ólafsson (sign.). 
Vélstjórafélag Íslands, Þorst. Árnason (sign.). 

Stýrimannafélag Íslands, Jón Axel Pétursson (sign.). 
Matsveina- og veitingaþjónafélag Íslands, Janus Halldórsson (sign.). 

F. h. Félags ísl. loftskeytamanna, Geir Ólafsson (sign.). 
H/f Eimskipafélag Íslands, G. Vilhjálmsson (sign.). 

F. Skipaútgerð ríkisins, Pálmi Loftsson (sign.). 
F. Eimskipafélag Reykjavíkur h/f, Theódór Jakobsson (sign.). 
F. h. Útgerðarfélags KEA h/f, R. Sigurðsson (sign.) skv. umb. 

Eimskipafélagið Ísafold h/f, G. Guðjónsson (sign.). 

Fylgiskjal I. 

Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og Sjómannafélag Reykjavíkur, Hafnarfjarðar 

og Patreksfjarðar gera með sér svofellt 

SAMKOMULAG 

um kjör meðlima ofanskráðra sjómannafélaga í siglingum um stríðshættusvæði. 

Samkomulag þetta er gert í samræmi við ákvæði 21. gr. gerðardómsúrskurðar 

21. marz 1938: 

1. gr. Áhættuþóknun reiknast frá því að skip siglir framhjá Reykjanesi eða 

Langanesi á útleið. Fari skip til útlanda af svæðinu sunnan nefndra staða, reiknast 
áhættuþóknunin frá því skipið leggur af stað. Áhættuþóknun reiknast til þess tíma, 
er skipið siglir framhjá nefndum stöðum á uppleið eða byrjar veiðar eða kemur í 

höfn sunnan Reykjaness eða Langaness. 

Meira en hálfur sólarhringur á áhættusvæðinu reiknast sem heill, en minni 

hluti úr sólarhring sem hálfur. 

Innan þessa svæðis teljast ekki veiðar byrjaðar, nema því aðeins, að þær séu 

stundaðar yfir 12 klukkustundir. 

Áhættuþóknunin er 250% og miðast við kr. 232.00 mánaðarkaup á togara, sem 

stundar veiðar og siglir með aflann, og kr. 270.00 mánaðarkaup á togara, sem ein- 
söngu kaupir fisk eða er leigður til flutninga. 

2. gr. Skipverjar þeir, er þetta samkomulag nær Hl, eru trvægðir fyrir kr. 15000.00 

fyrir dauða eða örorku af völdum ófriðar eða af ósönnuðum orsökum umfram hina 

í ögboðnu tikistryggingu. 

3. gr. Þeir, sem ekki sigla til útlanda á togara, sem veiðir, miðað við 17 manna 

áhöfn (samkv. fyrri samningum) skulu halda mánaðarkaupi sínu. Það skal 

á valdi skipstjóra, hve margir sigla, þó ekki færri en 12. Gert er ráð fyrir, að þeir, er 

fiskveiðar stunda, sigli til skiptis. 

Í. gr. Skipstjón af völdum ófriðar telst falla undir ákvæði 41. gr. sjómannalag- 

anna. 

5. gr. Samkomulag þetta gengur í gildi frá undirskriftardegi, og getur hvor aðili 

sagt því upp með 30 daga fyrirvara. 

(Undirskriftir.)
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Fylgiskjal II. 

SAMNINGUR 

milli Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda og Vélstjórafélags Íslands um stríðstrvggingu 

og áhættuþóknun. 

Stríðstrygging. 

Í. gr, Meðlimir F. Í. B. vátryggja á sinn kostnað hvern vélstjóra fyrir kr. 18000.00 

fyrir dauða eða örorku af völdum ófriðar, eða af ósönnuðum orsökum, umfram hina 

lögboðnu ríkistrvggingu. 

Upphæð þessi greiðist aðstandendum viðkomandi vélstjóra, ef hann ferst af 

slíkum ástæðum, eða honum sjálfum, ef hann slasast svo mikið, að hann verði 
óvinnufær 

    

Ahættuþóknun. 

2. gr. Áhættuþóknun skal greiða sem hér segir: 

I. Ahættuþóknun 1. vélstjóra reiknast 200% af mánaðarkaupinu (kr. 300.00 pr. 

mán.). Selji skipið aflann fyrir meira en £ 3000/0/0 reiknast aðeins 100% af 

fasta kaupinu, en selji skipið fyrir £ 1000/0/0, fellur á rat uþókunin af fasta 

kaupinu niður. 2. vélstjóri 2006 af föstu mánaðarkaupi, bad er af kr. 450.00. 

2. Áhættuþóknun reiknast frá því að skip siglir framhjá Reykjanesi éða Langanesi 

á útleið. Fari skip til útlanda af svæðinu sunnan nefndra staða, reiknast áhættu- 

þóknun frá því skipið leggur af stað. Áhættuþóknun reiknast til þess tíma, er 

skipið siglir framhjá nefndum stöðum. á uppleið eða byrjar veiðar eða kemur í 

höfn sunnan Reykjaness eða Langaness. 

Meira en hálfur sólarhringur á áhættusvæðinu reiknast sem heill, en minni 

hluti úr sólarhring sem hálfur. 
3. gr. Tapist afli skipsins af völdum ófriðar, en eigendur aflans hafa vátryggt 

hann fyrir því tapi, skulu aflaverðlaun 1. vélstjóra reiknast af vátrvegingarupph: eð 
aflans. 

d. gr. Sé skipið eingöngu á flutningum (lt. d. með bátafisk), greiðist áhættu- 

Þóknun til 1. vélstjóra með 200% af kr. 600.00 månadarkaupi. 

5. gr. Skipstjón af völdum ófriðar telst falla undir ákvæði 41. gr. sjómanna- 

laganna. 

6. gr. Samningur þessi gengur í gildi í dag. 12. okt., og getur hvor aðili um sig 

sagt honum upp með mánaðar fyrirvara 

      

  

Viðauki frá Vélstjórafélagi Íslands. 

Samningur þessi er gerður á þeim grundvelli, að ríkisstjórn Íslands hefir lofað, 

10 50% af striðshættuþóknun vorri verði skattfrjáls Hl ríkis og bæjar, og ákvæði 

sgengisskráningarlaganna nr. 10 4. apríl 1939, sem tæða um launakjör yfirmanna á 

íslenzkum botnvörpuskipum. verði úr gildi numin. 

Af aflaverðlaunum reiknast það áhættuþóknun Í. vélstjóra, sem laun Þeirra 

hækka við hækkaðar ísfisksölur. Miðað skal við meðaltal s.l. þriggja ára, samkvæmt 

skýrslu Fiskifélags Íslands, í hvoru landinu fyrir sig, Bretlandi og Þýzkalandi. 

Ennfremur í trausti þess, að Albingi verði við binni sanngjörnu kröfu vorri, að 

áhættuþóknun verði skattfrjáls, eða leysa málið á annan viðunandi 

  

   

    

met
 

==
 

< 
Revkjavík, 12. október 1939. 

Vélstjórafélag Íslands. 

(Undirskritt.) 

Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda. 

(Undirskrift.)
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LÖG 

um tollskrá o. fl. 

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

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

I. KAPITULI 

Tollskráin. 
1. gr. 

Af öllum vörum, sem fluttar eru til landsins, skal greiða aðflutningsgjöld eftir 
fyrirmælum eftirfarandi tollskrár, enda séu þær ekki undanþegnar þeim gjöldum í 
tollskránni sjálfri, 2. gr. þessara laga eða öðrum sérstökum lögum. 

Meðan viðskiptasamkomulag það, sem um ræðir í 18. gr., er í gildi, skal þó greiða 
aðflutningsgjöld af vörum þeim, sem taldar eru í þeirri grein, eftir því, sem þar segir. 
  

    

Vöru- | Verð- 

Toli- magns- tollur 

skrár I. FLOKKUR tollur | 
nr. Tolleining Aurar| % 

— Lifandi dýr og afurðir úr dýraríkinu. —— 

1. kafli. 

Lifandi dýr, nema fiskar, krabbar og skeldýr. 

1 Fuglar ...........0022 0020 1 kg 7 30 
2 Geitfé 0... ener nesnne — 7 30 
3 Hestar ..........0.. 0000. 7 30 
4 Kanínur ..........0000000 00 7 30 
5 | Nautgripir ..........0...%0.0 0... - 7 „30 
6 Sauðfé .........0.. 00 7 30 
7 Svin sees enes ener ere 7 30 

Refir: | 

8 | — silfurrefir ............... 00. 7 30 
9 | —- aðrir ........... 0000 0 — 7 30 

10 | Minkar ..........0.0. 0000. 0n — 7 30 
11 Hundar ........0.0.000 0... eenrnnee 7 30 
12 Önnur lifandi dýr, ótalin annarstaðar (ót. a) ...... 7 30 

2. kafli. 

Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, ót. a. 

Kjöt, nýtt, kælt eða fryst, ót. a.: 

1 — af fuglum ..........2.000 2000 1 kg 7 30 

2 - af nautgripum .........2..0000 0000 7 30 
3 - af sauðfé ..........020.02.0 0 7 30 

4 — af svínum ............000.0 nes 7 30 

5 —- hvalkjöt ..........2002.2002 000 7 

G | — hvalrengi .............2.000.0.0 00 7 30 
7 —- ANNAÐ sees senere, 7 30 

Kjöt, saltað, reykt eða þurrkað, ót. a.: 

8 | — af fuglum ..........00.00 000. sess — 7 30 

1939 

62 

30. des.



1939 

62 
30. des. 
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Vöru-, Verð- 

Toll- magns- tollur 

skrár tollur 
nr. Tolleining  Aurar 0/0 

9 — af nautgripum „.........0....2 000. 1 kg 7 30 

10 - af sauðfé ..............0000 00. - 7 30 

11 — af svinum .............2. 0 7 30 
12 — hvalkjöt ............0 0 7 
13 — hvalrengi ...........0.0.. 000... 7 30 

14 ANNAÐ .......0.000 0 7 30 
Nautgripatungur, ót. a.: 

15 — nýjar, kældar eða frystar ......0.00. 0. 7 30 
16 reyktar, saltaðar eða þurrkaðar .................. 1 30 

Flesk, ót. a.: 

17 - nýtt, kælt eða fryst .........0.0. 0. 1 30 
18 - reykt, saltað eða þurrkað .......0.0000%.. - 7. 30 

3. kafli. 

Fiskur, krabbar, skeldyr og ætir hlutar 
Sild: af þeim, ót. a. 

1 NY suser ener rrrrree tollfrjåls 
2 - Ísvarin eða fryst ........0..0 0 1 kg 7 30 
3 söltuð, þurrkuð eða reykt .......0.000000 00. 7 380 

4 Fiskur, ót. a., nýr eða saltaður ............ tollfrjáls 
5 Fiskur, ót. a., ísvarinn, frystur, þurrkaður eða reyktur 7 30 

Krabbar og skeldýr, ót. a.: 

6 humar ..........%..... eeere 7 30 
7 ostrur 22... 7 30 
8 - FÆkjur 20... 7 30 
9 Onnur 22... nerver eeeee 7 30 

1. kafli. 

Mjólkurafurðir, egg og hunang. 

Mjólk og rjómi: 
i - Midursodid ............000 0 1 kg 7 30 
2 - þurrkað ............0. 0. 7 30 
3 ANNAÐ .....00000. see 7 30 

4 SMJÖF suse eee reeee 7 30 

5 Ostur suse ennen ere erese 7 30 

Egg: 

6 — MY senere neuen er rreve 7 30 
7 eggjarauður, eggjahvítur og eggjahlaup (emulsion) 7 30 
8 eggjaduft 00... enneee 7 10 
9 Hunang og hunangsliki .........0..000. 00. N 20 15 

5. kafli. 

Hráefni úr dýraríkinu, ót. a. 

1 Ambra, ömbrulíki og tinktúrur úr þeim efnum 1 kg 7 40 
Bein og horn, óunnin: 

2 filabein og rostungstennur ...................... 7. 30 
3 - ONMUT 220... 7. 30 

4 | Svinshár „.........0..000 0... BIÐ 7 8    
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| Vöru- | Verð- 62 

Foll- magns-! tollur 30. des. 
skrár tollur 

nr. Tolleining  Aurar 9/0 

5 Dúnn og fiður .........%....00000 1 kg 7. 30 
Dýrablóð, fljótandi eða þurrt .............. FR 7 30 
Fjaðrir, óunnar, til skrauts: — 

7 - strútsfjaðrir .............0..0 0... 120 80 
8 AFA .....0..000000 veereneee 120 80 

9 Fuglshamir og hlutar af þeim með fjöðrum, sem óunnir 
eru eða hafa sætt þeirri meðferð, sem nauðsynleg er, 
til að varðveita þá frá skemmdum meðan á flutningi 

stendur, þó svo framarlega sem þeir ekki verða 
taldir til loðskinna ............2..0.02 0000. — 7 30 

10 Mannshár, óunnið ................0.2. 000 7 30 
11 Kórallar,  skjaldbåkuskeljar, skelplata og aðrar 

skeljar, Óunnar ..........0..200.0 02... 7 30 
2 Langar og þarmar, einnig tilbúnir, svo og sundmagar — 7 30 

13 | Moskus og moskuslíki og tinktúrur úr þeim efnum 7 40 
14 | Svampar (porifera) ........0.0.000 0 — 7 30 
15 | Önnur hráefni og úrgangsefni úr dýraríkinu, åt. a., 

svo og dauð dyr, óhæf til neyzlu ................ — 7 30 

IL FLOKKUR 

Afurðir úr jurtaríkinu. 

6. kafli. 

Lifandi jurtir, blóm, blöð og aðrir afskornir jurta- 
hlutar, nýir, þurrkaðir eða líkt meðfarnir. 

Jurtir lifandi: 
1 trjáplöntur og trjárunnar til gróðursetningar .... 1 kg 7 10 
2 - rabarbari ...............0.0.0 0... 7 10 
3 — adrar .........0...00 0. evne vnssnnne 7 30 
4 Þurrkaðar jurtir ................0 00. 7 70 

Blóm, blöð og aðrir afskornir jurtahlutar, ót. a.: 

5 | — lifandi ................200. 0. 7 70 
6 — purrkad, litad eda líkt meðfarið ...…............ 7 70 
7 Kransar og vendir úr lifandi eða þurrkuðum blómum 7 70 
8 Blómlatkar ................ 0. — 7 30 

7. kafli. 

Grænmeti, belgávextir, rótarávextir og ætisveppir. 

Grænmeti, belgávextir og rótarávextir, ót. a.: 

- nytt: 

1 - — kartöflur ............0.00. 000. 50 kg 200 

2 — — gulrætur, rauðrófur og aðrar rófur ............ i kg 7 30 

3 - laukur ............0. 0... — 7 30 
4 hvítkál, rauðkál og blómkál ........... SI 7 30 
5 — — annað kál .............0.0..00.0 0... 7 30 
6 baunir, ertur og linsur ........00.00. 000... 8
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Toll- 

skrár 

nr. 

11 

12 

13 

O
N
 

mm 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35   

aðrir belgávextir 
— — arrowrót 

kerfill .........00..0.. 
— — ANNAð 2........0.000 nr vererveee 
-b urrkað: 

—-  — baunir, ertur og linsur ...............0.0...0.. 

— — annað .........0.0.00 nr enese 
Ætisveppir ............2 00 

8. kafli. 

Ávextir til neyzlu, nýir og þurrkaðir. 

Ávextir nýir: 
— ananas 

appelsínur 
- bananar 

- bláber 

- einiber 

EÐ ........0.. 0020... 

- ferskjur 
— grapefruit 

- hindber „.............00. 0000. 

jarðarber 
— kirsiber ................2 0000. 

— mandarínur 

— melónur 

— múltuber 

= ÞEFUT 2.......2..0 000 

plómur 
ribsber 

SÍTÓNUr ............0 2000 

sólber og stikilsber ............0.000 0000... 
- títuber 

- vínber 

aA0rTir ...........0.. ss 

Ávextir þurrkaðir: 
—— apríkósur 

— blandaðir ávextir 

— bláber 

— Qöðlur ..............00 0 enreneeenee 

Ep... FIRÐI 

— ferskjur 

fikjur 2... ennen enereneee 

- kirsiber ..............0. 0000 ververt 

- kúrennur 

perur 2...........0. en eres eeete 

- rúsínur 

— sveskjur 

- aðrir   

Tolleining 

1 kg 

Vöru- Verð- 

magns- tollur 

tollur 

Aurar 
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Hnetur, heilar eða muldar: 

— kókoshnetur og mjöl úr þeim .................. 

AFAR ...........00 2 en rnvnnee 

Möndlur .............. 
Hnetukjarnar og aðrir ávaxtakjarnar, ót. a. .......... 

9. kafli. 

Kaffi, te og krydd. 

Katfi: 
-Óbrennt ............0...0 000 N 
brennt eða brennt og malað .................. N 

Te 2... venen N 
Pipar 2.........0... 0. snenene 

Negull ................. neerevenennee 

Allrahanda .............. 0 

Kardemómur ............... 000. 

Kúmen ................ 

Lårvidarlauf ..........00.. 

Múskathnetur og múskatblóm .........0000 0... 
Kanill og kanilblóm ...... RIÐA 

Sinnep ............... 0. never enekense 
Anís og stjörnuaniís .......0...0...0.. 000 

Vaniljustengur ..............000 000. 

Karri ..............0 000 ensnnne 

Kapar sees ennen nense 
Annað krydd, ót. a. 

10. kafli. 

Korn, ómalað. 
Hveiti ................ 0... 
Rúgur ................000 0. 

Rís með hýði eða án ytra hýðis .........0.00000.0... 
Bygg ..............0.. 0 

Hafrar ...............0...0.. 0 
Maís ......0...000.2 0. eenee 

11. kafh. 

Kornvörur til manneldis, malt, maltextrakt, 
sterkja og glútín. 

Mjöl: 
úr hveiti .............020 000 

— UT TUgI .........0..... 0. ernrese 
— UT TiIS ............0 ennen erne svnne 

— úr byggi s..ssssessueneeeeveneesesrresessrrvnsee 

- úr höfrum #............0. 00   

Tolleining | Aurar 

1 kg 

Vöru- | Verð- 

„magns-) tollur 

í tollur 
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| Vöru-  Verð- 

Toll- magns- tollur 

skrár tollur 

nr. Tolleining Aurar 9 

6 ÚT MAÍS ........2000 20. 8 

7 - annað, Ót. a. .......00. 0220 8 

Grjón: 

8 —- úr hveiti ..............00 000 1 kg 2 8 

9 — Úr byggi 20.00.0020... 00. 8 
10 — ur håfrum ............2..0200 0... 2 

11 ÚT PÍS .......00.0 00 2 
12 önnur, Ól. a. .....0..02 00 enesne 8 

Miöl úr baunum, ertum og öðrum belgávöxtum: 

13 - úr baunum og ertum .........00000 00. 8 

14 annad sees ener esensse 8 
15 Kartöflumjöl ..........0.0 0000 8 
16 | Malt 00... nnnne 8 
17 Maltín (ölbruggunarefni) ........0.0.0 0 1 kg 50 40 
18 | Maltextrakt .............00. 0 7 30 
19 | Sterkja, Ót. a. ......0.00.0 0 kr vevnene 7 90 
20 Sagógrjón, þar með tapíóka, einnig tilbúin .......... 15 
21 Sagómjöl, mjöl úr arrowrót og tapíókarót ........... 15 
22 | Klíð ...........0.0...00 00 ara kreeres 8 
23 Glútin .........0.... 0000. 8 

12. kafli. 
Fræ, plöntugró, hálmur, hey, humall, jóhannesar- 

brauð, kopra, maté og síkoríurætur. 

Fræ og plöntugró: 

1 - blómfræ  ............ 0000 9 
2 - grasfræ .........0. 020 2 
3 — ANNAÐ ...sssseeeeeesnenseennunnnnen nn sn nnnne 9 
4 Hålmur ............0. 00... 3 
5 Hey ses eres 8 
6 | Humall ...........00.00 rr 1 kg 7 8 
7 Jóhannesarbrauð ...........00.2 0000. — 7 30 

8 Kókoskjarnar (kopra) #......0.0000 0... 7 30 

9 Maté .........0000 0 210 20 

Síkoríurætur: 
10 - óbrenndar ........2.2..2 000 7 8 
11 - brenndar, en Ómalaðar ........0000000. 0. - 71 50 

13. kafli. 

Hråefni til framleidslu å litunar- og sutunar- 
efnum, gúmmí, harpix og kamfóra. 

1 Jurtir og jurtahlutar, svo sem börkur, til litunar eda 

súlunar .......2.22 1 kg 7 8 
Gúmmí, gúmmíharpix, annað harpix og náttúrlegt bal- 

sam, ót. a.: 

2 — gummi arabikum ..........2..0000 000... - 71 30 

3 skellakk ......2.000. 00 — 7 15
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Toll- magns-| tollur 30. des. 
skrár tollur | 
nr. Tolleining| Aurar| % 

4 | — kólófóníum „..........002 0. 1 kg 7 8 
5 | — Þbenzoðharpix ..........00%02. 0000 - 7 8 
6 | — myrra ............... 0. — 7 8 
7 | — annad ............. 0 — 7 8 
8 | Kamfóra, einnig tilbúin .............0.0.......0.... — 7 8 

14. kafli. 

Efni til körfu- og burstagerðar, húsgagnatróð 
og önnur hráefni úr jurtaríkinu, ót. a. 

Efni úr jurtaríkinu til bursta- og körfugerðar o. þ. h. 

iðnaðar, ót. a 

1 bast ..............00 00 evnen nenee 1 kg 7 8 
2 - greinar, kókostægjur og aðrar jurtatrefjar, ót. a.. — 71 8 
3 - spanskreyr og annar reyr, svo og bambus, åt. a. .. 1| 8 
4 | — strá og sef ............. 00. — 11 8 
5 - annad .........000.0 000. erne enene — 71 8 

Húsgagnatróð og annað tróð úr jurtaríkinu, ót. a.: | i 
6 - kapok ss 7 | 8 

7 - Viðarhár ..........0.000.. 02... — 71 8 
8 - þang ..........0.0.0 00. — 1} 8 
9 „ANNAÐ .............200. ss — 74 8 

10 Hráefni og úrgangsefni úr jurtaríkinu, ót. a. ........ — 7)| 8 

III. FLOKKUR | 

Feiti, feitar olíur, smjörlíki og vax úr | 
jurta- og dyrarikinu. | 

I 

15. kafli. | 
Feiti og feitar olíur, ót. a., smjörlíki og | 

vax ur jurta- og dyrarikinu. | 

Feiti og feitar olíur úr dýraríkinu, ót. a.: | 
1 — svinafeiti (lard) og gæsafeiti ................... 1 kg 7 30 
2 | — tólg ..............0..20000 0000 eeveee — 7 30 
3 | — oleomargarine ............0...0.00.0 00. — | 7. 30 
4 — hvalfeiti, hert, svo og hert síldarlýsi ............ — | 2 | 8 
5 | — spik og lifur úr fiski og öðrum sjávardýrum .... — 7 | 30 
6 | — önnur dyýrafeiti, Ót. a. ...........0.. 00... — 7 30 
7 — hvalolía, svínaolía (lardoil) og aðrar olíur úr dýra- | | 

ríkinu, Ót. a. .........0.00... 0. — | 7 30 
8 | — olíur og lýsi úr fiski og öðrum sjávardýrum, ót. a. — 7 30 

Feiti og feitar olíur úr jurtaríkinu, ót. a.: | 
9 | — kókosfeiti, óhreinsuð (kókosolía) ............... — 2 8 

10 | — kókosfeiti, hreinsuð og hert .................... —- 2 8 
11 | — ólívuolía (viðsmjör) ............00.00..0.. 0. — 7 30 
12 | — pålmakjarnaolia .............00.00.000 00... — 2 8
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— linolia .........2...2200. 0. en 

— baðmullarfræsolía 

— jarðhnetuolía 

— sesamolía 

— soyuolia .......0.20000.0 000 vener nee 
— risinusolia (laxerolia) 

— onnur jurtafeiti, OT. a. ........22000 0000... 

Oliur og feiti, sem taldar eru i nr. 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 og 19, sem með innstu umbúðum vega ekki 
yfir 15 kg. .......00020000 000 

Degras, einnig tilbúið ...........0.200 0000. 

Oleín og aðrar feitisýrur: 

— sterin 

— aðrar 
Glyserin seernes unerede 

Smjörlíki og önnur tilbúin matarfeiti ................ 

Vax úr jurta- og dýraríkinu, einnig tilbúið, ót. a, .... 

IV. FLOKKUR 

Matvælaframleiðsla, drykkjarvörur og tóbak. 

16. kafli. 

Framleiðsla úr kjöti, fiski, króbbum 
og skeldýrum. 

Pylsur allskonar ..........2.00002 0. 

Kjötextrakt, fastur eða fljótandi .................... 

Önnur framleiðsla, að nokkru eða öllu úr kjöti, ót. a.: 

- niðursoðin 

- Önnur 

Fiskhrogn: 

- styrjuhrogn (kaviar), einnig stæld 

- ÖNNUR 2....2..2.00 rss usenet enees 

Framleiðsla úr fiski, kröbbum og skeldýrum, ót. a.: 

- niðursoðin 

ÖNNUR ........2000. 0 kn nes 

17. kafli. 

Sykur, sykurvörur og lakkrís. 

Sykur: 

— strásykur .........0.00.00 0000 N 

- höggvinn sykur (molasykur) ............00..... N 

— sallasykur (flórsykur) .........0.000%00.0 0 N 

- púðursykur ...............0000 0 N 
- steinsykur (kandis) .........0.00.00.0. 0... N 

- toppasykur   

Tolleining 
  

1 kg 

1 kg 

1 kg 
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| Vöru- | Verð- 
Toll- magns-| tollur 

skrár | tollur 

nr Tolleining Aurar| % 

7 — síróp, Ót. A. .....0002000 0. N 1 kg 20 | 15 

8 | — þrúgusykur (glykose) fastur og fljótandi ...... N — 20 | 15 
9 | — melasse ...........00200000 00. ven eveeeee — 2. 8 

10 | — vaniljusykur ..........0.0.00200 0000. nn — 71 40 

Sykurvörur: 

11 | — marzipan, Ósykrað .........0000000 00.00.0000... — 20 | 30 
12 | — marzipan, sykrað .........0000000 00... 0... N — 420, 35 
13 | — brjóstsykur „.........2020000 2000... N — 420) 35 
14 - munngúmmí (tyggigúmmÍ) ..........00000000.. N — 420 | 35 
15 | — töggur (karamellur) .........000000 000... N — 420 ' 35 
16 | — aðrar ...........0.00. 0000 N — 420) 35 
17 | Lakkrís, Óósykraður ..........200.00000 0... N | — ' 20, 30 
18 | Lakkrísvörur og sykraður lakkrís ................ N — 140 | 35 

18. kafli. | | 

Kakó og framleiðsla úr því. | | 
Kakóbaunir: | | 

1 | — óbrenndar .............00000 00. nn en N 1 kg | 50 8 
2 — brenndar ...........0.0.00... 000 n er N — 70 8 
3 | Kakódeig .............2.0.%000. 0000 N | — (140, 8 
4 | Kakóduft ..........0.200000 000 N — | 701 15 
5 | Kakósmjör ............2..0000 00. sn N — | 70! 8 
6 Kakómalt ...........2...2.0 0. nes N — 1 701 20 
7 | Suðusúkkulaði ..........0..00.000 00. N — 9101 35 
8 Átsúkkulaði allskonar, svo sem súkkulaðihúðað munn- | 

sæti (kremsúkkulaði, krókantsúkkulaði, marzipan- | | 

súkkulaði, núgatsúkkulaði og konfekt), ávaxta- | | 

súkkulaði, hnotsúkkulaði og möndlusúkkulaði .. N — 420| 35 
9 | Súkkulaðihúð ...............02020.0.0. 0. 0. N — {2101 35 

10 Aðrar vörur úr kakó, ót. a. ......0000000 000 N — 420! 35 

| 
| 

19. kafli. | 

Framleiðsla úr mjöli eða sterkju. 

Mjöl eða sterkja, tilreitt sem fæða fyrir börn og sjúka 

eða til notkunar við matargerð, einnig þótt í vör- 

urnar sé blandað kakó eða súkkulaði: 

1 — barnamjöl ...........00..00000 0 1 kg 7), 30 
2 - bökunarduft (lyftiduft) ............0.. 0... — 7! 30 

3 búðingsduft ............000.0.000 00 7! 30 
4 - ANNAÐ ...........2.20. seerne venn rsneee 7) 30 
5 Rís og aðrar korntegundir og rótarávextir, steikt, gufu- 

soðið eða tilreitt á annan svipaðan hátt ........... | — 7 | 30 

6 | Makkarónur, makkarónudeig, núðlur og svipaðar | 
deigvörur ........0..00 0 — 7} 30 

7 | Altarisbrauð (oblátur), allskonar .........000000.... — 1. 30 

1939 

62 
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Allskonar brauðvörur: 

- ef þær eru sætar, kryddaðar, eða í þeim er kakó, 

súkkulaði, ávextir eða hunang ................. . 

- kringlur, tvíbökur og skonrok ........2.00000.0.0.. 

aðrar 
Fóðurkex 
Aths. Brauðvörur, sem í er meira en 50% af súkkulaði eða kakó, 

skulu taldar vörur úr þeim efnum, svo skulu og brauðvörur, 

sem Í er meira en 50% sykur, taldar sykurvörur. 

20. kafli. 

Framleiðsla úr ávöxtum, grænmeti, belgsávöxtum og 
rótarávöxtum, ót. a., svo og úr sveppum. 

Ávextir: 

lagðir í edik eða annan súr, saltaðir eða kryddaðir 
á annan hátt, Ót. a. .......0200000 00. 
svkraðir: 

— súkkat .......0.0002 0000 
AÐNIT ses ennen e ses N 

- Nidursodnir (........00200 0. 

Aldinsulta og aldinhlaup (gelé) 
Aldinmauk (marmelade) ........00000 000. 

Pulp og safi úr ávöxtum, ósykraður 
Peetin (sultuhleypir) ........00000 00 
Saft úr ávöxtum og jurtahlutum ...........0..00.0... 
Önnur framleiðsla úr ávöxtum, Ót. a. .....0.0000.00.. 

Grænmeti, belgávextir og rótarávextir, ót. a.: 

lagt í edik eða annan súr, saltað eða kryddað á 
annan hátt „.......0.000220 0020. FIRIR 
nidursodid ......00000 0 FR 

Önnur framleiðsla úr grænmeti, Þbelgávöxtum og 

rótarávöxtum, Ót. a. 2....20002.00 00 

Sveppir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt ...... 

21. kafli. 

Ýmsar fæðutegundir. 

Kaffibætir og katfilíki allskonar ......... … …N 
Kaffiextrakt ..........00 00. FI N 

SOE EEN EEEEEEEEEERELEE … 

Tómatsósa .........20000. 00. eee seernes 

Kryddsósur allskonar, súpuefni í pökkum og súputen- 
ingar .....2..00.00 00 

Allskonar ger, nema lyftiduft: 

- ÞrESSUSEF (.........00 nr 
— þurrger ..........00.20 000 AR … 

- annað 2... 000 enes esene 

Litað sykurvatn með kjörnum ......000.000 0... 
Aðrar fæðutegundir, ót. a. .......... AI 

Tolleining 

1 kg 

1 kg 
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22. kafli. 

Drykkjarvörur og ýmislegir vökvar. 

Gosdrykkir: 

- límonaði og sítrónuvatn ......0..00.000 000. N 
— sódavatn .........000. nn N 

— AÖFIF ........2.00 0. N 

Öl allskonar: 

— maltöl .............00 00 N 

— ANNAÐ .........000 N 

Þrúguvín, ót. a.: 

- hvítvín .........0220 020 N 

— TINATVIN ........20 00. N 

— FAUÐVÍN .........0. 0000 veseeee N 

— freyðivín ...........000. 20 N 
— kinavin ...........200.00 0. N 

— madeira ..........0.00 0. N 

- Málaga ........0...2.2.00.0 0. N 

- Portvin 00.00.0200 rnene N 
— sherry .............0 000 enes sennnee N 

— tokajer ........0..0.0. 000 veere N 

- vermouth ............2. 00. N 

muscatell 0... N 

— OnNNUrT seen ener, N 

Brennd vín og önnur vin með áfengismagni frá 21% til 

47% að rúmmáli: 

— whisky ......00000.200 000 enes N 
- koniak .............0.0 0... N 

— FOMM 22.00.0200 N 

— BENÓVEP .........0.00 000 N 
— brennivín (aqua vitæ) ........0.0000 00. N 

- PURE 2........0000 00 eee rnvesee N 
— ANÍSVÍN ......0.0. rs ennen evene N 

— cocktails suse ene eeseene N 

—- likjörar ........0.... 0... N 

— Þitterar ..........0.... 00 N 

-ÖNNUP 2........2. 0 evnee N 

Brennd vín og önnur vín með áfengismagni frá 47% til 

71% að rúmmáli: 

- TOMM seen ennen eneret N 

- cocktails sees enreee N 

— likjörar ..............000 0 N 

— bitterar ................ 0000 N 

ÖÐNUP ...........0 000 N 

Brennd vín og aðrir vökvar, ót. a., með áfengismagni 

frá 71% að rúmmáli: 

— hreinn vínandi (spiritus) ........00.000.... N 

— mengaður vinandi .........00002000. 00... N   

Vöru- í 

tollur 

Tolleining | Aurar 
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skrár tollur } 

nr. Tolleining | Aurar } lo 

37 - ONNUrT .....0000 000 N 11 700 10 

38 Ávaxtavín, ót. a., og óáfeng vín .........0..000... N 210 10 

23. kafli. 

Skepnufóður og úrgangsefni frá matvæla- 
framleiðslu, ót. a. 

1 Fóðurmjöl úr kjöti, einnig þótt í því séu jurtaefni .... 1 kg 2 8 
2 | Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því 

séu jurta€fni .........2.000000 000. — 2 8 

Olíukökur og mjöl úr þeim: 
3 — úr hörfræi ...........0200000 nn 8 
4 | — úr baðmullarfræi .........2.0.00000 0000. 8 
5 | — úr jarðhnetum ........000000 0000 8 
6 | — úr kókoshnetum .........000200 0000 nn 8 

7 | — úr pálmakjörnum ........00000. 0000 8 

8 | — úr rapsfræjum ..........000000 00 8 

9 | — úr soyabaunum .........00.000 00... enn . 8 

10 | — annað .......0..0.00 00. 8 
Il | Melassefóður ............0.20. 00... sn — 2 8 
12 Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, ót. a., sem 

eingöngu verða notaðar sem skepnufóður ....... 8 
13 | Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu sem skepnufóður, 

Ót. A. 200. — 2 8 

24. kafli. 

Tóbak. 
Tóbak: 
— óunnið: 

1 | — — blöð ........2.200 000. en nn N 1 kg 560. 10 
2 — — annað .........000.0 ðe N — 560 10 

— unnið: 
3 | — — tóbaksextrakt (tóbakssósa) ........200.00.00.0.. — 7 30 
4 | — — neftóbak .........0.0200 0000 ven neree N — 900. 10 
5 | — — munntóbak .........0000000 0000 n N — 900. 10 
6 | — — reyktobak ........00000000 0000. N — 900 10 

7 | — — vindlar ........00.2000 000 n00 ns N — (2500, 10 

8 — — vindlingar .........00000000 000... N — 3000, 10 

9 | — — annað ........000. 0... N — 900. 10    
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V. FLOKKUR 

Jarðefni (minerölsk efni). 

25. kafli. 

Mold, steintegundir, kalk og sement. 

Kvarts, einnig milið ......0.0.200 20... 

Sandur, Ót. a. 2............ 
Steinmulningur (terraz20) 

Mold og leir, einnig þvegið eða mulið: 

„ kaðlin .........20000 0 

eldfastur leir og mörtel ..........0 

— ANNAD seeren renees essere enes senee 

Krit, Óunnin „.........220.000 0000 

Grafít, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafít tilbúið 

Salt (klórnatríum): 

borðsalt ..........0.00 nens eee ereve 

— Aannad senere eee kreeres 

bungspat, óunnið, svo og whiterit, óunnið .......... 

Steinefni til fágunar eða slípunar, svo sem smerg i 
vikur (pimpsteinn), trípel o. þ. h., óunnin, mul 

eða þvegin: 

  

— smergilduft ..........00.00 00 
— AÐNAÐ ........0000.. 0 sreee RIÐ 
Magnesít, einnig brennt eða mulið .................. 
Marmari, óunninn, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum 
Gips, óunnið, brennt, mulið eða þvegið .............. 

Sement ........22.000 000. sees srevere 

Kalksteinn, óunninn ........000. 000. ns 

Kalk: 
— Óleskjað .........200%00.0 nn nnnee 
— leskjað .......200000 0 AÐ 

Asbest, einnig mulið eða þvegið .......0.0.00.00.. 

Kísilgúr, einnig mulið ......0..00.0000 000. FR 

Flússpat og kryólit, einnig mulið ..... AIR BR 
Granít, Ótmnið ......000000 00. AIR 
Hráefni úr steinaríkinu, åt. a., einnig þótt þau séu 

brennd, möluð, þvegin í hreinsuð á annan svip- 
aðan hátt ..........2.2.000. 0 ere nnsnen 

  

      a 

26. kafli. 

Málmgrýti, gjall, aska og steinull (Mineralwolle). 

Málmgryti, einnig þvegið ......0.00.000 000. 

Gjall, nema tomasfosfat, svo og aska .......0..00...0.. 
Rauði til gashreinsunar .......000002 000... 
Steinull (Mineralwolle) ........ ARNA   

Tolleining 

100 kg 
1 kg 

1 kg 
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27. kafli. 

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur, tjöruefni 
og efni unnin úr þeim. 

Steinkol og brúnkol ............000000. 0. nn... 
Sindurkol (koks) .........22000000.. 0 nn. 
Steinkola- og brúnkolatöflur (bríkettur) ............ 
Viðarkol .......00.20.0000 ern 
Mór og mótöflur .............02000.. 0... 
Mómylsna ........2.22000 s.s snsnsee 
Asfalt og asfaltlíki, svo og asfaltkítti ............... 

Koltjara og önnur tjara, óÓt. a. .......2.00000000..0.. 
Karbólíneum og fenólat ..........0..0000 000... 0... 
Benzól ........0.020202 0000. nn 
Naftalin .............2.2.202000 re veseses 
Karbólsýra og kreðósól ..........2.0..00.0 0... 

Tólúól, xylól, solventnafta, karbólolía, kreólin, kreósót- 

olía, antracen og þessháttar efni eimd úr tjöru og 
steingerðum (fossilum) efnum, svo og tetrahydro- 
naftalín og önnur hydrerings framleiðsla úr nafta- 
líni, fenól og kreósól ...........00000 0000... 

Olíur úr steinaríkinu: 

— steinolía, óhreinsuð (hráolía), einnig tilbúin ..... 

— benzin ..............0.0. 000. ns sen enrnevee 

— steinolía, hreinsuð ...........00.000000. 000... 

- aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. .........0.0..... 

— smurningsolíur allskonar ...........020200.00.... 
— parafínolía ..............200.0.. 00. sn 
— aðrar olíur úr steinaríkinu, ót. a. ................ 

Benzin og aðrar olíur í þessum kafla, sem með innstu 
umbúðum vega allt að 19 kg. .................... 

Vaselin og vaselínlíki ...............0000.0 000... 
Parafín (parafinvax), ceresin (jarðvax), montanvax, 

ósókerit og annað tilbúið vax, ót. a., einnig þótt þess- 
ar vörur séu blandaðar með steríni eða vaxi úr 

jurta- og dýraríkinu ..........0..000000 0000 

Bik, Ót. a. ......00..00 0000.   

Tolleining | 

1000 kg 

1 kg 

Vöru- 

'magns- 

| tollur | 

Aurar | 

200 
200 
200 
200 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34   

VI. FLOKKUR 

Kemisk framleiðsla, lyf, sútunarefni, litir, 

fernis, ilmvörur, sápa, fægivörur, kerti, lím, 

sprengiefni og áburður. 

28. kafli. 

Kemisk frumefni og sambönd þeirra, svo og önnur 
kemisk framleiðsla, ót. a., lyf. 

Bróm, joð, fosfór, brennisteinn og brennisteinsmjólk 

og sambönd þessara efna innbyrðis, svo og með 
klór, svo framarlega sem þau falla ekki undir ann- 
að tollskrárnúmer 

Önnur frumefni, Ót. a. 20.00.0000. 

Gastegundir, samanþjappaðar, fljótandi eða fastar: 

— kolsyra ........2.000.0 0. enn 
— ammoníak 
— adrar sees nerne vvnee 
Syrur: 

- saltpéturssyra 
- brennisteinssyra 

— saltsyra 

— fosfórsýra ............ 
— bórsyra .........2000.0 00. 

- ediksýra . . 

- maurasyra, OX: sýra a, vínsýra og mjólkursýra 
—- Aðrar 2... 
Lút og oxyd: 

- natriumhydroxyd (vitissódi) .....00000.0. 
- kalíumhydroxyd .........000000 0 

— ammoniakupplausn .......00.000. 000. 

magnesíumoxyd og hydroxyd 

— bariumoxyd og hyvdroxyd 
aluminiumoxyd og hydroxyd serene, 

- manganoxyd og hydroxyd .....2..2.000 0 

blvoxyd, nema menja og blyhvíta .............. 

koboltoxyd 08 hydroxyd 20... 

koparoxyd og hyðdroxyd ....0..00. 00 

- kvikasilfuroxyd IR 

ANNAÐ .......0..20000 0 senere sense 
Sött: 
— álún allskonar og aluminíumsúlfat .............. 

— bórax ........2022000 000. se nesssee 
—- glábersalt (natríumsúlfat) ........0.00.0. 000 
— pottaska (kalíumkarbónat) ......0000000 00 

- saltpétur (kalíumnitrat) í öðrum umb. en sekkjum 

— sódi (natríumkarbónat) ........0000000 000. 
— sjúkrasölt og þvílíkar saltblöndur, ætlaðar til 

sjúkrafæðu, svo og blönduð sölt í gosdrykki 

— vitriól allskonar, þar á meðal blásteinn .......... 

— salmiak (ammóníumklórid) .......0..0.0.0... FI   

Tolleining | 

gs
 

Vöru-| Verð- 

!magns-| tollur 

tollur 

Aurar 0/0 

7 30 

7 30 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 30 

7 8 
7 30 

2 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 
7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 8 

7 30 

7 8 

(8 

7 8 
7 8 

7 30 

2 8 

7 30 

2 8 

7 30 

1939 

62 

30. des.
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  62 Vöru- Verð oru- erc- 

30. des. Toll- magns-! tollur 

skrár i 

  

nr. Tolleining | Aurar 0/0 

35 — hjartarsalt (ammóníumkarbónat) .......... AIR 1 kg 7 30 

36 - vatnsglas (kalíum- og natríumsílíkat) ............ — 7 8 
37 klórkalsíum .......... ARI — 2 
38 klórkalk (bleikiduft) og perbóröt .......0...... - 7 8 
39 önnur ólífræn sölt, Ót. a. ...c.0000 0. - 7 30 

40 sölt, maurasýru, ediksýru, sitrónsýru, oxalsýru, 
mjólkursýru, benzóésýru og salisylsýru .......... 7 8 

Al — önnur lífræn sölt, Ót. a. .....000200 00 7 30 

Onnur kemisk framleidsla: 
482 — kalsíumkarbid og aðrir karbidar, nema karbórund- 

um, åt. A. 20.02.0200. evennee — 2 8 
43 brennisteinskolefni, tetraklórkolefni, triklórethylen 

o. þ. h. fljótandi klórsambönd ................ .… — 7 8 

44 | — sakkarín og dúlsín .........0.0000. 0000... 7 54 
45 | — harpixsápa (harpixlím) ........02.000. 000. - 7 30 
46 — hråtjara (trétjara), hrátjörubik og önnur fram- 

leiðsla eimd úr tré, Ót. a. ....0...000 000. — 1 8 

47 — terpentinuolía (terpentína) ............... AIR — 7 8 
48 | — harpixolia, åt. a. serene eeveseervevrreres 7 8 

49 | — aceton ........000.00 0. nsne — 7 8 
50 - formalin ........2.200.00 00 nes ennen — 7 8 
51 | — tréspiritus (metylalkdhål) ........0.00000000 00 — 7 30 
52 | — isóprópylalkóhól ..........2..00000 0000 nn. 7 30 
53 | — ethyleter ..............0.00 00. n nr — 7 30 
54 | — alkóhól, Ót. a. .......2.000.0. nn — 7 8 
55 | — ostahleypir ............00.00 0000. n nn — 7 8 
56 | — eldsneyti, tilbúið á kemiskan hátt, ót. a. .......... — 7 30 

Lyf: 

57 — naudsynlegustu lyf samkvæmt skrå, stadfestri af 
fjármálaráðherra ....200eeeeeeeeseereenneernnnee TT 7 

58 | — önnur .........0.2. 0000 s rr — 7 8 
59 | Sótthreinsunarefni, ót. a., efni til útrýmingar skordýr- 

um, illgresi og sveppum, ratin og önnur efni til út- 
rýmingar músum og rottum, svo og efni til að 

hreinsa burtu eða koma í veg fyrir ketilstein .... — 7 8 
60 | Badlyf ........0200200 0000 — 2 2 
61 | Kemisk framleidsla, ót. a. .......0.00.0.0 000... — 7 30 

29. kafli. 

Efnivörur (kemikalíur) og aðrar vörur 
til ljósmyndunar.     1 | Röntgenfilmur .........0.0.00000 000. AÐ 1 kg 7 8 

Ljósmyndafilmur, ót. a.: 

2 — framkallaðar ............2000 0. e.s s nn — 7 35 

3 — Aðrar seeren esse — 7 35 

Kvikmyndafilmur: 

4 — framkallaðar ...........2.00. 00... — 7 30 

5 — aðrar seeren reservere, — 7 8
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30   

Ljósmyndaplötur: 

framkallaðar .........00200 200. AIR 
- adrar .........0000. 

Ljosmyndapappir .....0.000000 00 
Ljósprentunarpappir .......00200 00 

Efnivörur til ljósmyndunar, sem vega með söluum- 

búðum ekki meira en 2 kg .......00.0 

30. kafli. 

Sútunar- og litunarextrakt, lHtir, litarvörur, fernis, 
kítti, lakk, blek, blýantar o. þ. h. vörur. 

Sútunarextrakt og önnur efni til sútunar, ót. a., einnig 
þótt þau séu tilbúin 

Litarextrakt úr jurtaríkinu .........0..00000. 0... 0... 
Indígó, einnig tilbúið .........0000222 000. .r er. 
Anilín og alizarín og aðrir tjörulitir, ót. a., einnig í 

deigi eða leystir upp í vatni: 

i — í pökkum, dósum eða Öskjum til heimalitunar 
(pakkalitirð ......0..0.000 00 

— AÐRIR sees vene sneen nens ess 

Beinsverta og beinkol ........00022000 0 

Kinrok (sót) og aðrir þvílíkir svartir litir, ót. a. 
Krít, möluð eða þvegin ......0020000 0000. 
Þungspat, malað eða þvegið .......0.000000 00... 
Barvumsúlfat tilbúið (blane fix) ......00..0. 0000... 
Jarðlitir, malaðir eða þvegnir, svo sem okkur, umbra 

0. þ Br 

Bronslitir .........0..0.20000 000 
Þurrir málningarlitir, ót. a.: 

- blyhvita .........0.200 0202 ener srennense 
— zinkhvíta .........0.2020020 000. 

- títanhvita .......0.000000 0000. nnreene 
— últramarín ........0.20000 0... 

kóboltlitur .........0.000 0000 

— MENJA 2... IR 

— aðrir ........0 000 
Prentlitir: 

— SVartir 2... 000 AIR 
—— AÖPIÐ .......2002 0000 IR 

Ritvéla- og reiknivélabönd ........00.000000 000... 

Málning, tilreidd með olíu, ót. a.: 

— skipagrunnmålning ..........0.0000 0... 0... 
— lakkmálning .......020.0000 0000 nn 
— ÖNNUP .........0.0 0 

Smjör- og ostalitur .......000.00. 

Öl- og gosdrykkjalitur .......00...20. 000. 
Matarlitir allskonar, Ót. a. ....0000000 000 
Distemper og aðrir slíkir vatnslitir .................. 
Þvottablámi .............0.2. e.s   

Tolleining 

1 kg 

1 kg 

Voru- 

magns- 
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62 Vöru- | Verð- 

30. des.  Toll- (magns-| tollur 
skrår tollur | 

nr. Tolleining | Aurar| Wo 

31 Litaskrin med tilheyrandi, litir i slik skrin, svo og 
litir í skálpum, bitum, glerskálum o. þ. h. umbúðum 1 kg 7 8 

Fernis og lökk: 

32 — olíufernis .............02..00 000. — 2 8 
33 — sprittfernis og sprittlökk ............0..000.0.00... 7. 20 

34 | — þurrkefni, fast eða fljótandi .................... — 7 | 15 

35 — asfaltlakk, bar med talinn blakkfernis .......... — 1 8 

36 | — annað ..........200.2.0 00. nene — 7. 20 

37 | Kitti ..........0..2...002 00... — 7 20 
38 | Bréfalakk og flöskulakk .............. FIRIR — 7. 30 
39 | Blek allskonar, fljótandi ...........0.00000 0000... — 7. 30 
40 | Blekduft og blektöflur .............02.0.00 0... — 71 30 
41 Blýantar, nema skrúfblýantar, blý og krít í blýanta, 

skólakrit, klæðskerakrit, allskonar litkrít og pastel- 
krit ss ene veneere — 71 30 

31. kafli. 

Ilmoliur (eteriskar oliur), tilbuin ilmefni, 
ilmvörur og reykelsi. 

Iimolíur (eteriskar olíur) úr jurtaríkinu, ót. a., svo og 

kjarnar (essensar) og ilmefni til framleiðslu á ilm- 

vörum, sykurvörum, brauðvörum o. þ. h., einnig 

þótt þau séu tilbúin: 

1 — möndluolía ..........2.020000 0000 1 kg 7 40 
2 | — anisolia ...........02.2.0000 0. — 71 40 
3 | — kumenolia ...........2.0.0000 000 — 7 40 

4 | — piparmyntuolía ...........00000. 00. n ss — 7 40 

5 — sítrónuolía .........0000.00 0... 0 nn — 7. 40 
6 | — eugendl sees | — 7 40 
7 — mentål ...........00.0. 00. — 7. 40 

8 | — vanillin ..............0.0..0... ns — 7 40 

9 — benzaldehyd ...............00 020... 7. 40 

— bökunardropar: 
10 — — sitrónudropar ...........2.20. 00... 7 40 

11 —- —- möndludropar .............02000 00... 7 40 

12 — — vaniljudropar ..........0.0.000. 00... 7) 40 
13 — —- AÖPIR ............0 00. 7 40 

14 — ANNAÐ seen veere even rseee 7 40 

Ilmvötn, hárvötn, andlitsvötn, hárolía, andlitsduft, and- 

litsfarði, ilmsmyrsl, tannpasta, tannduft og aðrar 

þvílíkar snyrti- og hreinlætisvörur: 

15 | — ilmvötn ...........2..2000 00. —- 120 | 90 

16 | — hárvötn, andlitsvötn og hárolía .................. — 120 90 
17 | — andlitsfarði (smink) og andlitsduft ............. HE 120 90 

18 | — ilmsmyrsl ...........2.2000 0000 — 120 | 90 
19 — tannduft, tannpasta og munnskolvatn .......... — 71 30 

20 | — naglalakk .........0000220000 renn — 120 | 90
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varalitur, augnabrunalitur og þvílíkir litir ....... 
- baðsalt 
ilmpappír 

ANNAÐ (.........2.00 terte 
Reykelsi og reykelsispappír ......0..00. 0... 

32. kafli. 

Sápa, kerti og önnur framleiðsla úr feiti 
og feitum sýrum. 

Sápa og sápulíki: 

- grænsápa og önnur blaut sápa ......000000000.. 

sápuduft og sápuspænir, án ilmefna ............ 
sápa, sápuduft og sápuspænir með ilmefnum og sótt- 

hreinsandi efnum, svo sem karból .............. 

ANNAÐ 2000... 

Þvottaduft og ræstiduft, einnig án sápu „........... 
Véla- og vagnáburður og annar þvílíkur áburður úr 

feiti og feitum sýrum, einnig þótt í honum séu 
Onnur efni ..........2... 0. 

Fægiefni, gljááburður, slípunar- og hreinsunarefni 

fyrir málma, leður, skófatnað, húsgögn, gólf o. þ. h., 

ót. a.: 

skóáburður og annar leðuráburður .............. 

sljávax (bón) og húsgagnagljái .................. 

- fægismyrsl og fægisápa .......00.0. 0... 

fægiduft ................ 0 

- fægilögur ..............0... 00 
— ofnsverta (............ 0. envee 

- ANNAÐ (......0...2 0. vnervee 

33. kafli. 

Ostaefni (kasein), albúmín, gelatín, lím og 
steiningarefni (appretúrefni). 

Ostaefni (kasein) ...........200. 0... 
Albúmin ............. 0. esnenenee 

Gelatíin (matarlím) ........00.0. 0020 

Lím úr efnum úr dýraríkinu, ót. a.: 

— fiskilím ................. 200 

ANNAÐ .......02002020 nr 
Trélím í plötum, perlum og dufti .........0...000.... 

Valsa-, autograf- og hektografmassi ................. 
Dextrín og brennd sterkja .........0000000 000. 

Lím og steiningarefni, framleidd úr efnum úr jurta- 

ríkinu: 
— gúmmilím ................. AIR SIÐ 4   

  

Vöru- | Verð- 

magns-| tollur 

tollur 

Tolleining | Aurar 970 

1 kg 120 | 90 
- 7 90 

120 90 
— 120 | 90 

120 | 90 

1 kg 7 30 
— 71 30 

71 30 

7. 30 

7 30 

2 2 

— 7 | 30 
7 30 

— 71 30 

- 7 30 
- 1 7 30 

— | 7 30 

— 7. 30 

— 71 30 

— 71 30 

1 kg 7) 15 
— 71) 8 

— 7 30 

- 7 30 

7 30 

- 7 10 

7 10 

7 8 

— 7 30 

1939 

62 

30. des.
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29 
62 Vöru- | Verð- 

30. des.  Toli- magns- tollur 

skrár tollur 

nr. Tolleining  Aurar 0/9 

10 | — sólfdúkalím .........0.00.2000 0 1 kg 1 30 
11 - veggfóðurslim og klístur ........0.00.0000..00.. — 71 30 
12 | — annað ........2..00 00. s nennse 1 | 80 
13 Lím allskonar, sem með söluumbúðum vegur í kg 

eða MINNA 2........ RA - 7, 40 

34. kafli. | 

Sprengiefni, flugeldar og eldspytur. 

1 Skotbómull og kolodíumull ..... MI 1 kg 7 8 
2 | Púður allskonar .......0.000000 00... HA ere. ” 7 8 
3 Dynamit og önnur sprengiefni, Ót. a. ..........0.0... — / 8 
4 Kveikiþráður ............200 02... > 1, 8 

5 Hvellhettur og annad til ikveikju vid sprengingar, ót. a. 1. 8 
6 Flugeldar, flugeldaefni og púðurkerlingar allskonar 120 90 
7 Eldspýtur ...........0 00. 7 / 30 

8 Kveikipappir í mótora ......20000. 00. [ 8 

35. kafli. | 

Åburdur. | | 

1 Chilesaltpétur (natrium nitrat) ............ tollfrjáls 

2 | Kalksaltpétur (kalsíum nitrat) ............ tollfrjáls 
3 Kalkammonsaltpétur ............. 0. tollfrjáls 

4 Kaliáburður ........0..... 2. tollfrjáls 

5 Superfosfat ..........0. tollfrjálst 

6 Nítróphoska .....00.0000 0 tollfrjálst 

7 Tröllamjöl (eyvanamiðd) 22... tollfrjálst | 

8 i Tomasfosfat ........02.0 0 tollfrjálst 

s Áburður, sem vegur minna en 5 kg. með söluumbúð- 

DA 200... 00 1 kg 7) 30 
10 Annar áburður, Ót. a. ......000000. 0... tollfrjáls 

7 a rr, 
VII. FLOKKUR 

ts ss es Kran ENN . 
Skinn, húðir, loðskinn og vörur úr þeim. 

36. kafli. 

Húðir og skinn, ót. a. 

Húðir og skinn, óunnið, ót. a.: 
1 — saltað eða blásteinslitað .........2.0000000.00... 1 kg 2 2 
2 - ANNAÐ ....c0.0 FRIÐ 7 8 

Húðir og skinn, sútað, litað eða unnið á annan svip- 

aðan hátt, ót. a.: 
3 - sólaleður og bindsólaleður ..........0000000.0.0. — 7 8 
4 - vatnsleður ..........0.0022000 000 71 15
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 ANNAð ..........0000 nsene 

Lakkleður og lakkleðurlíki .........00.2..000. 0 
Skinn af slöngum, krókódílum og strútum, óunnið og 

unnið, svo og líki þeirra efna: 

— slönguskinn ..........0..0.2002 000... 

— krókódílaskinn og strútaskinn ........... AA 
— annað .......... FI 
Fiskroð, skrápur og líki þeirra efna: 

- Gunnin ........ enes renses, 

— ANNATS „00... enn nne 
Leðurúrgangur, svo og úrgangur af roðum og skráp .. 

Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir .................... 

37. kafli. 

Vörur úr skinni og leðri, ót. a. 

Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, ót. a., svo 

sem sólar, hælkappar og aðrar þvílíkar vörur 
Fatnaður úr leðri eða skinni, Ót. a. .....0..00.00000... 

Aths. Af fatnaði, sem á öðru borðinu er úr leðri eða skinni, en 
hinu úr öðrum efnum, og hægt er að nota báðum megin, 

skal greiða toll eftir því efni, sem hæstur tollur er á. 

Hanzkar og vettlingar ...........%0.0 00 

Belti 20... nnsee 

Skóreimar „..........0.0..0 000 
Aktygi og reiðtya 
Ferðatöskur ................0 enensksrnsee 

Allskonar töskur, veski, buddur og hylki, ót. a. ...... 

Skrifmöppur og bókabindi, åt. a. 2....000200 000. 
Bakpokar og fatapokar ......0..00.. HR . 
Vélareimar seen seseensen 

Véla- og pipubéttingar ..............0 000. 

Ólar og bönd, ót. a.: 

slipólar, einnig þótt þær séu úr öðru efni ........ 

— annad seen esserne sseeee 

Skraut- og glysvarningur úr leðri og skinni ........ 

Aðrar vörur úr leðri og skinni, Ót. a. .....00000.. 

Vörur úr þörmum og sinum, nema hljóðfærastrengir .. 

td
 Ga 5 A = = — 

Aths. Undir þennan kafla falla einnig vörur úr leðurlíki. 

58. kafli. 

Loðskinn og vörur úr þeim. 

Loðskinn, óunninn ........00000 000 RA 

Vörur úr loðskinnum ..........00000 0000 ne   

Tolleining 

1 kg 

1 kg 

Vöru- 

magns- 

tollur 

Aurar 

AT
 

AT
 

SJ
 

AT
 

SI
 

AJ
 

AT
 

AT
 

My
 

20 

20 

20 
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AJ

 
AJ
 

AT
 

ST
 

|
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I
 

Verð- 

tollur 

30 

30 

30 

8 
15 

30 

40 

40 

80 

40 
40 

60 

40 
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Toll- 

skrár 

nr. 

16 

17 

18 

19 

20 

  

VIII. FLOKKUR 

Kátsjúk og kátsjúkvörur. 

39. kafli. 

Kátsjúk og kátsjúkvörur. 

Kátsjúk, gúttaperka og balata, óunnið, svo og slitnar 

vörur úr framangreindum efnum ................ 

Latex, einnig konsentrerað ......0..00002 0000... 

Kátsjúk, ót. a., uppleyst eða deig ......0.00.0.00.0... 
Vörur úr kátsjúk, gúttaperka, balata og líki þeirra 

efna, einnig þótt þau séu blönduð eða í sambandi 

við önnur efni, åt. a.: 

plötur, þræðir og stengur, Ót. a. .....0000 0... 

- vélareimar allskonar ......0.002000 0... 

- vatnsslöngur og aðrar þvílíkar slöngur .......... 
hjólbarðar á bifreiðar og bifhjól ................ 

hjólbarðar á reiðhjól .......000.000 0... 

bifreiða- og bifhjólaslöngur .......000000.. 
- teiðhjólaslöngur .........0...0000 00 

- aðrir hjólhringir, ót. a. .....000000 00 

- gólfdúkar ........0.22220 200 
sólfmottur og kátsjúksetur ......000000.0.0 

vélaþéttingar ........200.200 0 
- sólar og hælar ..........2.20000 0. 
kátsjúkfatnaður, nema skófatnaður: 

— — helti ...........00220 00 sseresssrer 

— — hanzkar ...........0000.0 0. 

ANDAÐ sees, 

Kafarabúningar og hlutar í þá, úr hverju sem þeir eru 
Aðrar vörur, Ót. a. .....222.0000 enn 

al greiða af kátsjúk og vörum úr því, hvort það 
er óhert eða hert eins og venjulegt gúmmí (vulkaniserað 

með um 2—-7% af brennisteini). Hinsvegar er ebonit (harð- 

gúmmí) vulkaniserað með um 30% af brennisteini talið í 

82. kafla. 

Aths. Sama toll sk    
   

  

IX. FLOKKUR 

Trjáviður, korkur og vörur úr þeim efnum, 

svo og körfugerðarvörur. 

40. kafli. 

Trjáviður og vörur úr tré. 

Trjáviður óunninn eða sagaður, heflaður eða plægður, 

svo og spónn og límdar plötur, ót. a.: 

— fura og greni: 
—- — Þplankar og bitar, ót. a. ......00200 0000... 

- — borð óunnin ........00000 00. 

— — borð, hefluð og plægð .........0.00000 00...   

Tolleining | 

1 kg 

1 fet? 

Vöru- 

ímagns- 

! tollur 

Aurar 

r
r
 

S
T
S
 

T
i
 

DO
 

20 | 
20 | 

1
 

10 
10 
10 

Verð- 

tollur 

9/0 

10 

10 

10 

10 

30 

10 

30 

8 

40 

40 

40 

2 

30 

8 
8 
8
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Vöru- | Verð- 

Toll- ímagns-| tollur 
skrár tollur | 

nr. Tolleining | Aurar| Yo 

4 — — þilfarsplankar fasaðir úr oregonpine og pitch- 
pin BIÐ“ 00. senereeene tollfrjálsir 

5 | — — símastaurar og raflagnastaurar ............... 1 fet? 10 8 
6 - — girðingastaurar .............0000 0... nn - 10 
7 — — staurar, tré og spírur, ót. a. ....0....000000... — 10 8 

8 - Eik .........0 020 tollfrjáls 

9 | — beyki .........0....0. 0... — 10 8 
10 | — birki ............... 02. 10 8 
11 - askur ............. 0. eeee — 101 8 
12 raudvidur (mahogni) ...........000.0 0... — 10 15 
13 satinvidur ............2..2200.. sr = 10 15 
14 -teakviður .............0..2.00 000... — 10 15 
15 - krossviður og aðrar límdar plötur („gabon“) — 10 | 15 
16 - hnotutré „.........0..0.0 00 — 10 15 
17 | — spónn „.........0..22 00. nens nenee — 10 15 
18 | — brúnspónn í stykkjum ..........0.000 000... 0... - 10 8 
19 -ANDAF 2........02.. nn — 10 15 
20 | Jólatré ..........0.000.0 000 nenensee 1 kg 7 70 

Tunnuefni tilsniðið og siglugjarðir: 

21 | — tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar ........ — 2 
22 | — - SPONS suser ennen reserveres, - 2 
23 | — siglugjarðir ..............0..00. 0000. — 2 2 
24 | — annað .............000 00 — 2 
25 | Viðarull og sag ................0%. 00. 0n nan — 1 8 

Kassar til umbúða: 

26 | — hálfunnir eða tilsniðnir ............0.00..000..0.. — 2 | 20 
27 -AÖPIP (.....2....00 0. snvense … 2 20 

Tunnur og keröld: 
28 - síldartunnur ............000.00..00 0... — 21 2 
29 - kjöttunnur og lýsistunnur ............00000...... — 21 2 
30 - AOTar .......0000 0002 - 21 8 
31 Tilhöggvin hús eða önnur mannvirki og hlutar til | 

þeirra, Ót. a. ..........00 00 = 107 30 
32 | Gluggar, hurðir og glugga- og hurðakarmar ........ 1 fet? | 10 ! 30 
33 | Sköft og handföng ..............0000 00. 1kg | 7 | 30 
34 Tigulgólf (parketstafir og plötur), einnig úr öðrum | | 

efnum 0000. 1 fet? | 10 | 15 
35 | Smíðatól og handverkfæri, ót. a. ......0..000000000. 1 kg 7 | 15 
36 | Amboð, garðyrkjutæki og önnur landbúnaðarverk- | 

færi, åt. a. saven veer vvevdsne — 2, 2 
37 | Trénaglar (plukkur) .........0....000000 00 — 2 | 10 
38 | Skósmíðaleistar ............0..000 20... — 7 | 30 

Listar og stengur: | 

39 | — húsalistar, ót. a. ..........2000000 00... 1 fet? 10 | 30 
40 — béttilistar å álugga FRIÐI erneee — 10 | 30 
41 | — rammalistar og aðrir listar og stengur til umgerð- 

ar 0. þ. h. 2... 1 kg 7 | 50 
42 | — glugga- og dyratjaldastengur .................... — 7 ' 30 
43 - ANNAÐ ........02..02.0 00. — 7 1 30 

15 
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1939 112 

62 Vöru-  Verð- 

30. des.  Toll- magns- tollur 

skrár tollur 

nr. Tolleining | Aurar 0/0 

44 Rammar og aðrar umgerðir, einnig með gleri ........ 1 kg 7 | 50 
45 Reglustikur, pennabakkar, pennastokkar og aðrar RN 

þ. h. ritfangavörur .........0000. 0... HE [| 30 
46 Botnrúllur (,bobbingar“) .......000220 00 — 2 | £ 

47 | Botnvörpuhlerar ............0002% 02... e nn — 2. 15 
48 | Hjólklafar (blakkir) ........0..00000000. 0000... > 2 8 

Húsgögn og húsgagnahlutar, ót. a., úr tré að nokkru 

' eða öllu leyti: 
49 — húsgagnagrindur og húsgagnahlutar, ósamsett — i 30 

50 | — bólstruð og fóðruð með silki eða gervisilki ...... í | 50 
5l | — bólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða NN 

gervisilki ................. — 7} ð0 
52 | — önnur ...........0.0.....0 0. sn — | 7, 50 
53 Årar 2... ere rer ITT | 7 30 

54 | Stýrishjól ..........0..00000. 000 0n rr - 71 80 
55 | Skíði og skíðastafir ..............0...0.0..0..000.. — 7, 80 
56 | Merkispjöld ..........0.0.0.0.. 0. H 7, 8 
57 | Ullarkambar ............0.00. 00. nn — i 8 
58 | Búsáhöld ............0000.0.0000 00 — 71 30 
59 | Skraut- og glysvarningur .............0000....0.0.. 7 120 ' 80 
60 | Ferðakistur ..............0.0000 0 nn — í | 30 
61 | Stokkar, rennur og för ...........022000.0. 00. 0... 7 2' 30 
62 | Hnakkvirki .................00 000... ” 7, 30 

Aktygjaklafar: í 
63 | — tilsagaðir ............0.002. 000. | 1, 8 
64 | — aðrir .............0000 00. ” 71 30 
65 | Aðrar vörur, Ót. a. .......2220000. 0. 71 30 

41. kafli. 

Korkur og korkvörur. 

1 Korkplåtur, óunnar ..........20000 020. .0 nn 1 kg 202 

2 | Korkmylsna ...........000000.. 000. - 2| 2 
3 | Korktappar ...........02000 000 nn 7 8 

Aths. Flöskuhettur úr málmi með korkþynnu teljast undir kafla 

71. 

4 | Björgunarhringir, björgunarbelti og önnur björgunar- 
tæki, einnig í sambandi við önnur efni .......... 2 2 

5 Pressaðar korkplötur með eða án bindiefna til einangr- 
UNAP 22.20.0200 esserne - 7 8 

6 Netja- og nótakorkur allskonar .......000000000.00.. 2 2 

7 Aðrar vörur, Ót. a. ........20200 0. 71 30    
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42. kafli. 

Vörur úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum 
fléttiefnum úr jurtaríkinu. 

Reyrvefur til gipshúðunar ............2000.0.0. 0... 
Mottur til umbúða ..........00002. 0000. 

Gólfmottur og ábreiður allskonar, ót. a. ............ 

Flöskustrá ..........0..0020 00 

Körfur: 

— fiskkörfur og kolakörfur .........0.0000.000000.. 
— aA0TaT sees ene eee vvv eee 

Husgågn og innanstokksmunir: 

- bólstruð og fóðruð með silki eða gervisilki AÐ 

- bólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða 
gervisilki ..............00000 0000 

— ÖNNUP .........0. 0000 seesese 

Aðrar vörtir ...........2000.0 2000 

X. FLOKKUR 

Pappírsmassi, pappi, pappír og vörur úr 

þeim efnum, prentuð, skrifuð og 

„grafisk“ verk. 

43. kafli. 

Pappírsmassi og pappírsúrgangur. 

Pappirsmassi og pappírsúrgangur .................. 

44. kafli. 

Pappi, pappír og vörur úr þeim efnum. 
Aths. Pappi telst sú vara, sem vegur 300 g. eða meira hver ferm., 

en pappír ef varan vegur undir 300 g. hver fermetri. 

Bylgjupappi og bylgjupappir ..........0.002.000.000.. 
Þakpappi og annar pappi borinn asfalti, biki, tjöru eða 

tjöruolíum, einnig í sambandi við önnur efni ..... 
Veggpappi ..............00 0. 

Gólfpappi .............. 200 

Pergamentpappi og pergamentpappír, Ot. a. ........ 
Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og 

þvílíkum efnum, eða lagður lit- eða skrautpappir 

Cellotex, insúlít, tretex, masonít, jonit og aðrar þess- 
konar hljóð- og hitaeinangrunarplötur ........... 

Bókbandspappi ...........2.0020 0000 

Annar pappi, ót. a., þar á meðal leðurlíkispappi 

Venjulegur umbúðapappír, áprentaður eða óáprentað- 
ur, og annar þess háttar pappír, enda sé hann ekki 

Þannig gerður, að hann falli undir annað tollskrár- 

númer með hærri tolli ............0..000000.00 00... 

Ólímborinn prentpappír ......0..00.0 000   

  
Tolleining 

Vöru- | 

magns- 
tollur | 

Aurar | 
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Toll- 

skrár 

nr. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

40   

Teiknipappír, óheftur 

Þerripappír 

Skrifpappir, límborinn  prentpappír, ritvélapappír, 
kópíupappír og annar þesskonar pappír, ót. a. .... 

Pappír lagður þræði eða vef eða borinn vaxi 
Veggfóður úr pappír eða papp: 

Smjörpappír 
Salernapappír 

Vindlingapappír .......0....2.00 0 
Stensilpappir og kalkerpappír .......0.00 0. 

Silkipappír, kreppappír, ót. a. glanspappír og annar 
litaður eða íborinn pappír, ót. a., svo og allskonar 
skrautpappír 

Cellofanpappír, marmarapappir og annar pí g 
Vélaþéttingar ur pappa eda pappir .................… 
Pappír og pappi lagaður til ákveðinnar notkunar, ót. a.: 

— rúllur á reiknivélar, ritsíma o. þ. h. ............ 

nafnspjöld, matseðlar, bréfspjöld, skilti, merki- 
spjöld, flöskumiðar og önnur þess háttar spjöld og 

miðar án áletrunar, svo og spjöld í spjaldskrár eða 
til notkunar við vélabókhald, þótt þau séu með áletr- 
un, húfuskvggni og hattagjarðir 

Umslög, ót. a.: 

— áprentuð 

- önnur 

Pappírspokar, ót. a.: 

- áprentaðir 

- Adrir .....2.....20 00 

Pentudúkar (serviettur), borðdreglar, borðdúkar, vasa- 

klútar, hilluborðar og aðrir laufaborðar úr pappír 

og Pappa 2000 nens rss ees 
Öskjur og möppur með bréfsefnum og umslögum, 

óáprentuðum 

Pappakassar til umbúða, tilsniðnir eða fullunnir: 

— fóðraðir eða skreyttir .........0..00.00000 0. 

vaxbornar umbúðir um frystan fisk til útflutnings 

- ANNATS 2... kreere 
Pappabakkar til umbúða, svo og kökuskifur ......... 

Pappírsræmur, límbornar til umbúða, frímerkjapappir, 

límborinn, svo og flugnaveiðarar ................ 
Lampa- og ljósaskermar úr pappa og pappír, einnig í 

sambandi við önnur efni ........0.000.000 0... 

Myndaalbúm, frímerkjaalbúm, albúm fyrir grammó- 
fónplötur og önnur þvílík albúm ...............% 

Bréfa- og skjalabindi, bókabindi, allsk. bréfamöppur, 

einnig þótt í þær sé prentað registur, skrifmöppur, 

svo og bréfaklemmur úr pappa eða pappír ........ 

Skrifpappír, teiknipappir og annar þesskonar pappír, 

heftur en óáprentaður 

ms
 

3
 a 

  

  

  

  

Vöru- | Verð- 

magns- tollur 

tollur 

Tolleining | Aurar 0/0 

8 
8 

8 
8 

1 kg 7 8 
8 
8 

— 120 90 

- 7 30 

— 1 | 50 
7 30 
7 8 

8 

71 30 

- 1 30 
8 

2 30 
30 

71 50 

71 30 

7. 50 
8 

2. 30 

— 2 30 

7 JU 

í 50 

7 50 

— 7. 30 

— 7 30



  

Toll- 

skrár 

nr. 
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45 
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11 

12 

13 

14 

15 

16   

Skrifbækur allskonar, stílabækur, forskriftarbækur, 
vasabækur, og aðrar þesskonar bækur, óáprentað- 
ar, heftar eða bundnar ...........0.0.0..0. 0. 

Ferðakistur, ferðatöskur, fiðlukassar og aðrir hljóð- 
færakassar, hattaðskjur, kventöskur, seðlaveski. 
skjalamöppur og skólatöskur, skotfæratöskur og 
önnur þvílík veski, töskur og hylki, ót. a., úr pappa 
og pappír, einnig í sambandi við önnur efni ...... 

Vindla- og vindlingaveski úr pappa og pappir, nálhús, 
tóbaksdósir, tannburstahylki og sleraugnahylki 

Búsáhöld úr pappa eða pappír ...0....... 0 
Skraut- og glysvarningur úr pappa eða pappír 
Aðrar vörur úr pappa og pappír, ót. a. 

Prentuð, skrifuð og „grafisk“ verk, 

Bækur, blöð, tímarit og þesskonar rit, ót. a., með fylgi- 

skjölum og viðaukum, prentuð eða ljósprentuð er- 
lendis: 

fyrir íslenzka útgefendur: 
- bundið ...... SRS enes eese 
annad sees ennen esse 

bækur, blöð, tímarit og þesskonar rit, ót. a., útkomin 
á erl. forlagi „........0...00. 0... tollfrjáls 

Myndabækur handa börnum, enda sé textinn minni 
hluti efnis bókarinnar .........00.. 0000... 

Teiknibækur handa börnum, með eða án texta 
Frímerki: 

— ónotuð, íslenzk .........0.0..000 000 tollfrjáls 
— ÖNDUP ...........0. 000 eee nee 
Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík 

verðbréf ............0 tollfrjáls 
Landabréf allskonar, sjókor, stjörnukort og aðrir þess- 

konar uppdrættir, ót. a.: 

— undirlimd, fest á kefli eða lista (uppsett) ........ 

— annars 20.....000.0.. ss event sneee 
Landabréf af Íslandi, þar með talin sjókort .. tollfrjáls 
Myndir til kennslu í náttúrufræði, landafræði, sögu 

o. þ. h.: 

— undirlimdar eda i umgerd ........0... 

— annars 2...00..0000. nr . 
Bréfspjöld með myndum, hamingjuóskaspjöld, einnig 

án mynda, nafnspjöld, matseðlaspjöld og þvílik 
spjöld áletruð, ót. a. .........0..2. 0000 

Auglýsingaspjöld og auglysingaskilti, áletruð ........ 

Flöskumiðar, miðar á skrifbækur og aðrir þesskonar 
miðar, áletraðir, einnig þótt þeir séu límbornir, svo 

og merkimiðar, áletraðir „.......... FI .   

Tolleining 
EA 

1 kg 

1 kg 

Vöru- 

magns- 

tollur | 
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| vöru- | Verð- 

Toll- /magns-| tollur 

skrár í tollur 

nr. Tolleining | Aurar 09/0 

| 

17 Veggmyndir ......00000.000 000 1 kg „120, 80 

18 Spil, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum en pappa, | 

pappír 0. s. frv. ...2..0000. 0 1 stk. | 100 

19 | Nótnabækur og nótnablöð fyrir hljóðfæri, með eða | 

án texta .........000. 0. 1 kg 7 10 

20 Veggalmanök og önnur dagatöl og spjöld til þeirra .. — 7, 10 

21 Áprentuð bréfsefni og eyðublöð allsk., ót. a., ávísana- | 

bækur, kvittanahefti og besskonar, tviritunarbækur 

og annar pappír áprentaður, ót. a., svo framarlega 

sem hann fellur ekki undir hærri toll ............ 7. 30 

22 Verzlunarbækur áprentaðar, Ót. a. ....202000000 0000. — 71 30 

23 Utsaums-, prjóna- og heklumunstur og munsturbækur — 7. 30 

24 Aðrir munir, ót. a. prentaðir, steinprentaðir, kopar- 

stungnir, stálstungnir, raderaðir, olíuprentaðir eða 

ljósmyndaðir ........00.0220000nn rr 7. 30 

XI. FLOKKUR 

Spunaefni og vörur úr þeim. 

46. kafli. 

Silki, gervisilki og aðrir gerviþræðir, 
svo og málmþráður. 

A. Silki. 

1 Silkiormahylki (kókónar), óspunnið byssússilki og 

silkiúrgangur ...........0.0..00 00... 1 kg 7 8 

2 | Wormgut (girmi) ....0.0.200000 000... — 7' 20 

8 | Garn, Ót. a. .......000000 0000 sn — 20 40 

A | Tvinni ........20000 00 sennses — 20 8 

5 | Flauel og flos (plyðs) .......00000000 0000... — 20 | 70 

6 | Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar ............ — 20 80 

7 | Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, 
tyll og önnur þesskonar netofin efni .............. — 20 80 

s | Leggingar, snúrur og aðrar þesskonar dregilvörur 

(possement) ......00000 0000 — 20 80 

9 | Hárnet -..........0..000.0 0. ve rn — 20 80 

10 | Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregil- 

vörur eða laufaborðar ........0020000 000... — 20 80 

Aths. Borði telst í þessu sambandi sú ofin vara, sem er ekki 

breiðari en 30 cm. | 

11 | Silkivefnaður, åt. a. ......0000000 000 nn — 20 70 

B. Gervisilki og aðrir gerviþræðir. 

1 Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir 

þesskonar gerviþræðir ur cellulose .............. - 7 8 

2 | Gervisvínshár -.........000000 0000 0ne nn — 7 8 

3 Gervihrosshár, flatur þráður úr viskósa o. þ. h., svo og 

tilbúin strá ..........0.00000 0000... — 108
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Toll- 

skrár 

v
ð
 

GS
 

DØ
 

mm 

13 

14 

    

Garn: 
tvinni ..............0 000 

- ANNAÐ .......0.002000 0 nnee 
Flauel og flos ...........2.02.. 0 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar ............. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets" og önnur þesskonar netofin efni ............ 
Leggingar, snúrur og aðrar þesskonar dregilvörur .... 55IN5 5 8 
Hårnet ...........2.0000 0 ne nnesese 

Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða oOo =] € 

laufaborðar ...........0222 000 

Vefnaður, Ót. a. ........2.20..0. eee ens errvesee 

C. Málmþráður. 

Þráður úr allskonar spunaefnum, vafinn eða tvinn- 
aður með málmþræði ............000.00. 00... 

Bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar, tyll, vefn- 

aður og aðrar vörur úr málmþræði, ót. a.: 

- snúrur og leggingar á einkennisbúninga o. þ. h. .. 
— bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar og tyll 

- ANNAÐ 2......2.2.20000 ns 

47. kafli. 

Ull og annað dýrahár. 
UM 2... revnerne 
Ullarúrgangur og ótó (shoddy) .........02000000.0. 
Hrosshár (krullhár) og annað dýrahár, ót. a., einnig 

þótt í því séu jurtaþræðir ...................... 
Garn: 
— tvinni ........0...00000 0. 

annad seeren rense nens ne vs erenes 

Flauel og flos (plyds) ..........0.000 0... 

Gólfábreiður ..............0..2.0 0... 
Gólfmottur .........00..0 0... 
Gólfdreglar ..............22.000 0... 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets“ og önnur þesskonar netofin efni .......... 
Leggingar, snúrur og aðrar þesskonar dregilvörur 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar ...........0..0.02 000 
Ofnar vörur, ót. a.: 

- karlmannafataefni ...............0....0 00. 0... 
-— adrar seeren revnede nes   

Tolleining | 

í Vöru- 
|magns- 

tollur 

Aurar 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

120 | 

120 
120 
120 

AI
T 

Al
 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20, 
20 í 

20 ' 

20 
20 

Verð- 

tollur 

80 

80 
80 
80 

30 

15 
50 

60 
60 
60 

60 
60 

60 

50 
50
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62 

30. des. Toll- 
skrár 

nr. 
  

13 

14 

15 

16 

17 

ma
 
G
e
 

DW
 

mm
 

I
 

10 

11 

12   

48. kafli. 

Baðmull. 

Baðmull og baðmullarúrgangur: 

— baðmull í pökkum, sem með söluumbúðum vega 
/% kg. eða Minna ......0000000 nr 

— baðmull, åt. a. .......00000.er ne 

— vélatvistur .........00.00000 00. e enn 
— aANNAð .........000 sn essere. 

Garn: 
— vinni .......00200 000 
— netjagarn .......0000 0 
— annad ...ss000rereere serene sneen eres ne reere 
Flauel og flos (plyds) ........000000 00. 
Gólfábreiður ..........00000.00 0000 
Gólfmottur ........000000 0000 
Gólfdreglar .........22020000 00 nn 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 

nets“ og önnur þesskonar netofin efni ............ 
Leggingar, snúrur og aðrar þesskonar dregilvörur .... 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar .......2.02000000 00 
Ofnar vörur, ót. a.: 

— handklæða- og borðdúkadregill ................. 
— segldúkur .........020000 000. 
—- AÖFAr ........00.0n sess 

Aths. Segldúkur er vefnaður úr hör, hampi eða baðmull, ofinn úr 
þræði, tvinnuðum úr tveimur eða fleiri þráðum. 

49. kafli. 

Hör, hampur, júta og önnur spunaefni 
úr jurtaríkinu, ót. a. 

Hör, hampur, júta, kínagras (ramie) og önnur spuna- 

efni úr jurtaríkinu, ót. a.: 

— hör .........000s sess seeeeee 

— hampur allskonar .......00020000 000... 
— júta ......2.00000 000 

— aNNAð ........20000 sr evee. 
Garn, ót. a.: 

— hörtvinni .........2..00.0..s sn 

— seglgarn, úr hör eða hampi ......0.0.000000..0... 
— botnvörpugarn ..........002000 0000 ne 
— annað: 

— — úr hör ..........20000. 0 ss 
— — ANNAFS .......0000 ss 
Pappirsgarn ........00020000 000 
Flauel og flos .........2.00.eeesv sen 
Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar á gólf: 

— gólfábreiður ...........0.00000200 00...   

1 kg 

| | Vöru- | Verð. 

Ímagns-! tollur 
í tollur } 

Tolleining } 

AI
T 

Al
 

MI
 

20 
2 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 

20 
2 

20 

AF
 

AJ
 

AT
 

SI
 

no
 

NO
 

AI
 

CD
 

no
 

A
I
 

AI
 

OD 
9
 

a
 =
 

RD =
 

Aurar 0/0
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Vöru- | Verð. 62 

Toll- magns- tollur 30. des. 
skrár tollur 

nr. Tolleining  Aurar 0/0 

13 | — gsólfmottur .......... AR HR ve. 1 kg 7 60 
— dreglar á gólf: 

14 | — — úr kókostægjum ........00.000 nn 7 60 
15 — aðrir ..... . 20 60 
16 Mottur til umbúða 2 2 

17 Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain 
nels“ og önnur þesskonar netofin efni ............ - 20 60 

18 | Leggingar, snúrur og aðrar þesskonar dreg silvörur .... = 20 60 
19 Bönd ( og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða 

laufaborðar seeren ener vennnne — 20 60 
20 | Dúka- og handklæðadreglar ......... FA 20 50 

Ofnar vörur, ót. a.: 

21 -segldúkur ..........02..0. 0... 2 8 
22 | — umbúðastrigi ......... A HR ss 2 

— adrar: 

23 | — — Ur hår ............0 nn 20 50 
24 |. - úr hampi og jútú ............0 00 20 30 
25 — — úr öðrum spunaefnum, sem talin eru í þessum 

kafla .........0000 00 snerere TT 20 30 

Aths. Sjá um segldúk aths. við 48. kafla. 

50. kafli. 

Vatt, flóki, færi, línur og fleiri vörur. 

Vatt og vörur úr vatti, ót. a.: 

1 — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum ........ 1 kg 7 30 
2 — ur ull, badmull og öðrum spunaefnum en talin eru 

i nr. 1 ............. sr FR — 7 30 

3 — cellulósavatt .........00000 000. …… — 7 30 

Flóki: ” 
4 — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum ........ — 7 8 
5 | — ur ull, badmull og öðrum spunaefnum en talin eru 

Í Mr. 4 ...........2. 0 FR - 7 8 
Vörur úr flóka, ót. a.: 

6 — flókaselur á stóla o. þh. .............. FI — 7 30 

flókaleppar í skó: 
7 | — — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum .... 20 30 
8 — — a0rir ssssseeeerevereeenesnsnen enes nes een ses — 20 30 

9 | — forhlöð .s.sssseeeeeeeeereeveneeeenevnenneenesnee — 7 8 

— aðrar: 
10 — — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum .... — 20 30 

11 | — — annars ............ FRIÐI ore. | 20 30 

Færi, öngultaumar, línur, einnig úr baðmull, og kaðlar, 

einnig þótt í þá sé lagður málmþráður: 

12 — færi og línur til fiskveiða ............0.0000....... . — 2 2 

13 | — óngultaumar ...........002000. 0... BAÐ — 2 2 
14 | — þvottasnúrur, tilsniðnar ............ FI — 7 30 

15 | — logglinur ..........0..0.000.0 00... FA 7 8 

16 — línur ur litudum brådum ........ veere, … — 7 30 

16
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Toll- 

skrár 

nr. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Al 

42 

43 

44 

45   

grastog .........0.00 nn 

- kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur, tennisnet og önnur þess- 

konar net, netjateinungar með blýi eða korki, svo 

og lóðarbelgir úr vefnaði: 

- fiskinet og fiskinetjaslöngur .........00....0000... 
tennisnet og önnur þesskonar net, svo og burðarnet 
netjateinungar með blýi eða korki .............. 
lóðarbelgir .........2..20002.02. 000 

Gjarðvefur (gjarðir): 

— úr ull, hári eða baðmull .........0.00000 0000... 
úr spunaefnum þeim, sem talin eru í 49. kafla 

Slöngur úr vefnaðarvöru, einnig þótt á þeim séu málm- 
hringir .......0..00000 0200 FRIÐ eee 

Vélareimar úr vefnaðarvöru ...... FRIÐI 

Bókbandsléreft ..... . se sesesesee 

Kalkerléreft (teiknilér eft) BAA FRI vere. 

Vefnaðarvara, „impregneruð“, lökkuð,  ferniseruð, 

máluð, borin olíu, yfirdregin eða límd saman með 

kátsjúk, celluloid eða þesskonar einum, ót. a.: 

— presenningsdúkar ....... ee esesee 
— efni Í rennigluggatjöld, tilsniðin eða sem metravara 
— einangrunarbönd, borin kátsjúk, einnig í sambandi 

við tjöru eða önnur þvílík efni ....... AIR FR 
-—— vaxdúkur ...........0.00200 0000... vere. 

— sjúkradúkur ..........00020200. 0000 … 
— annad: 
— — úr silki, gervisilki eða öðrum gerviþráðum 
— — ANDAFS ........0.000n ens sensses 
Línóleum, línkrusta, congoleum o. þ. h. vörur: 

- línóleum ...........2.2.00 20 sr nr 
- línkrusta ....... … essere esveree 

— aðrar, einnig þótt undirl ag sið sé pappi eða pappir, eða 

án undirlags ..........0002.0 0000... II 
Vefnaðarvara, bönd og dregilvörur, sem í er ofinn 

kátsjúkþráður, náttúrlegur eða tilbúinn (teygju- 

bönd), ót. a.: 

— ef vefnaðurinn er úr silki, gervisilki eða öðrum 

gerviþráðum ...........20.000000 000 
— annars .....0..r ns os 

Glóðarnet ............220.00 nr 

Pressudúkur og vörur úr honum til notkunar við olíu- 

og lýsispressun 0. þ. h. 20.00.0000... 000. 
Kveikir: 

- kertakveikir ........... RAIN renss FA 

— AðRIr .........00 ss seree 

Véla- og pípuþéttingar úr vefnaðarvöru, einnig í sam- 

bandi við önnur efni ......... FR   

1 kg 

| Vöru- 

ímagns- 

í tollur 

Tolleining | Åurar 

9 

Nå
 

RO
 

AT
 

DO
 

MT
 

ms
] 

MA
T 

AJ
 

SI
 

Al
 

AT
 

DO
 

AT
 

AJ
 

SI
 

20 

20 

A
J
 

A
J
 

S
T
 

AT
 

Verd 

tollur 

0/0 
  

15 

8 
30 

30 

30 
30
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Toll- 

skrár 

nr. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

e
N
 

mm
   

51. kafli. 

Prjónavörur, ót. a. 

Prjónavörur úr silki: 
— prjónavoð (metravara) 2.c..c.c0c0n ess 

- sokkar og leistar .......00.000. 000. 
— ytri fatnaður .....0..0002 0000. 
— nærfatnaður .......0..200. 000. errenne 

- vettlingar .........0.0000 0... 

— AðrAr 2......2..2 00 eknsee 

Prjónavörur úr gervisilki og öðrum gerviþráðum: 

- prjonavod ......00000 00 
— sokkar og leistar .....0...00000. 00. 
— ytri fatnaður .........000. 0000 

— nærfatnaður ...........0000 0000. s nn ensererer 
- vettlingar ......0.2.0000 00. 

— a0rar .........00 00 

Prjónavörur úr ull og öðrum dýrahárum: 

— Þrjónavoð .......02000 0. 

— sokkar og leistar .......02000000000 000... 
— ytri fatnaður ......000..000 0000 nn nn 

— nærfatnaður .........20.0000. nn 

— vettlingar ........20002.0 00 sn nn sr 

— adrar .........0200 0 
Prjónavörur úr baðmull: 

— PrJÓNAVOÐ .......00000. enn 
— sokkar og leistar .......2.00000 0000. nn 
—- ytri fatnaður .......0..0020 000. enn 
— nærfatnaður .........000.0e0e enn 

— vettlingar .....0.0000000. sn 
— Aðrar .........0.. 00 
Prjónavörur úr hör og öðrum spunaefnum úr jurta- 

ríkinu, ót. a.: 

— prjonavodv .....02000000 nn 
— sokkar og leistar ......0200000000 enn. 
— ytri fatnaður ........0.0000 00... n rn 
— nærfatnaður ...........00.00.00 s.n 
— vettlingar ........020000. 0000. 

— adrar .........0.s rs 

52. kafli. 

Fatnaður og aðrar vörur úr vefnaði, ót. a. 

Föt og fatahlutar, saumuð eða tilsniðin, ót. a.: 

— úr efni, sem er impregnerað eða borið 
olíu, lakki, fernis, kátsjúk og þess 

háttar efnum: 
— — regnkápur seernes 

— — sjóklæði ..........20.0000 000 

— — ÖNNUP 2....00.00n nn 

Tolleining 

  

| Vöru- | 

magns- 

tollur 

Aurar 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
9 

20 

Verð- 
tollur 

9/0 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

50 

50 

20 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

90 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

30 

50 

50 

40 
25 
30 

1939 

62 

30. des.
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62 Vöru- | Verð. 
30. des. —Toll- magns- tollur 

skrár tollur 
nr. Tolleining | Aurar 0/0 

úr öðrum efnum: 

silki: i 
4 nærfatnaður .....sueeeeeeeeereneevvenne 1 kg 20 70 
5 - - ANNAÐ seeren vere nsee ” 20 70 

-gervisilki og öðrum gerviþráðum: 
6 | — — — nærfatnaður „.............. = 20 (50 
7 | —- „ANDA 2... vrvvee 20 30 

- ull: 

8 | - - nærfalnaður .........0.. 0. 20 50 
9 ANNAÐ 2... 20 50 

baðmull: 

10 — nærfatnaður ..........00. 0 — 20 50 
11 annar senere ene evertrnse — 20 | 50 

hör, hampi og öðrum spunaefnum, 

sem talin eru í 49. kafla: 
12 | — - nærfatnaður .........0.0.0 020. ” 20 50 
13 — — ANNAT sense ere rneve — 20 50 

Borddukar, pentudúkar, vasaklútar, höfuðklútar, háls- 

klútar, handklæði, rúmábreiður, dívanteppi, vegg- 
teppi og þesskonar: 

14 Úr Silki .............2.2..0 00 - 20 70 
15 | — úr gervisilki og öðrum gerviþráðum ............ — 20 50 
16 — — ANNARS 2........20.0 ener eevee - 20 50 

Madressur, dýnur, koddar og allskonar þvílíkir púðar, 

stungin teppi og bólstruð sængurföt: 
17 — madressur og þvílíkar dýnur .................... — 7 30 

annað: 
18 | — — úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum að öllu 

eða einhverju leyti .................0.0... 20 50 
19 — ANNAFS 20... FRI — 20 30 

Sjal, slör og slæður: 

20 — Úr Silki ............00.00 000 — 20 70 
21 — úr gervisilki og öðrum gerviþráðum .............. — 20 60 
22 — ÚF ÖðIU 2........0..00. 0 — 20 60 

Hálsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnýttar og óhnýttar: 
23 — úr silki ..............0.0.20 0020 — 20 70 
24 | — úr gervisilki og öðrum gerviþráðum ............ — 20 60 
25 — ÚF Öðru .........0..000 0... — 20 60 
26 Lifstykki, korselett, brjóstahaldarar og aðrar þvílíkar 

VÖFUF 20.00.0000 een rene eee — 20 50 
27 Belti, axlabönd og axlabandasprotar, sokkabönd, erma- 

bönd og þvílíkar vörur ..........000..0..000.... — 20 50 
Pokar til umbuda: 

28 | — kjötumbúðir, einnig þótt þær séu prjónaðar ...... — 2 
— aðrir: 

29 | — — úr baðmull ............0.05. 0000 — 2 
30 — — úr hör og öðrum spunaefnum, sem | talin eru í 49. 

kafla, svo og margfaldir pappirspokar til um- 
búða um þungavöru „..,.................. — 2
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Toll- 

skrár 

nr. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

ál 

42 

va
 
Ge
 
Re

 
„
o
n
d
.
   

Gólfklútar og fægiklútar ......... BI AÐ 
Skóreimar .........0.. 0. AIR 

TjÖld 2... FAIR 
Segl ....... FI sn ervete 

Presenningar ...........00..0 000. nes … 

Flögg allskonar: 

— Úr Silki „.......... FIRIR 

— Onnur (2......... FAIR 

Bréfaveski, skrifmöppur, bréfamöppur, Þbréfabindi, 
skjalatöskur, kventöskur og önnur þvílík veski, 

MÖPPUr OB SkrÍN ..........0. 0. 

Bakpokar, fatapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, kistur, 

hattaðskjur, hylki um hljóðfæri, skotfæri, skotvopn, 

fiskistengur o. þ. h. vörur, åt. a. ..............… … 
Sáraumbúðir og dömubindi, einnig þótt þau séu úr 

öðru en vefnaði, 0. þ. h. ........0000. 00. 

Lampa- og ljósaskermar úr vefnaði, einnig í sambandi 

við önnur efni ............... 000. 
Áteiknaðir eða útsaumaðir dúkar, koddaver, sessuver og 

aðrar þvilíkar útsaumsvörur, sem þó ekki teljast föt 

5ð. kafli. 

Spunaefnaúrgangur. 

Tuskur og annar spunaefnaúrgangur ............... 

XII. FLOKKUR 

Skófatnaður, hattar, húfur, regnhlífar, 

sólhlífar og tízkuvörur. 

54. kafli. 

Skófatnaður. 
Skófatnaður: 

- með yfirhluta úr gull- eða silfurlituðu skinni, svo 

og úr vefnaði eða flóka, sem í er silki, gervisilki eða 

málmþráður .........0..00.00 0. 

úr lakkleðri eða lakkbornum striga (lakkskór) 

- úr leðri og skinni, Ót. a. .......0000.00 000 

— úr vefnaði, flóka, sefi, strái, ót. a., einnig þótt hann 
sé með leðursólum .............00000 00... 

úr leðri með trébotnum .........0..00000 0... 
úr kátsjúk: 

— — stígvél ............. 0... 

- — skóhlífar ...........00.00000. 0. 
- — ANNAÐ 0... ne ener, 

- með kátsjúk- eða leðursólum og yfirhluta úr striga 

— tréskór ......0...0.0 00...   

Tolleining 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

Vöru- 

tollur 

Aurar 

20 
20 
20 

2 
2 

Verð. 

magns-| tollur 

0/0 

40 
15 

1939 

62 

30. des.
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Toll- 

skrár 

nr. 
  

11 

12 

13 
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 U
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R
 
W
 

Gt
 

G
e
 

bø
 

et   

— annar, ót. a.: 

— — ristarhlífar ........0.0.000 0... 

— — legghlífar ............0.00200000 000. 
— annar 2..02.0rs ss 

Aths. Ef í yfirhluta skófatnaðar er tvennskonar eða margskonar 

efni, skal við tollgreiðsluna leggja það efni til grundvallar, 

sem hæstur tollur er á. Ekki skal þó talið til yfirhluta skó- 
fatnaðar í þessu sambandi krókar, spennur, hnappar eða 
dúskar. 

55. kafli. 

Hattar og húfur. 

Hattar, skreyttir fjöðrum, tilbúnum blómum, blöðum, 

ávöxtum, slæðum eða á annan svipaðan hátt ...... 
Aðrir hattar, húfur og önnur höfuðföt: 

— úr loðskinnum eða búin loðskinnum ............ 
— úr leðri eða skinni, eða líki þeirra efna .......... 
— úr silki eða málmþræði ............0..0000.0.0000.. 

-— úr gervisilki eða öðrum gerviþráðum ............ 
— enskar húfur ...........0202000 0000. 0 nn 
— úr kátsjúk .........20.020 000. 00 nn 

- úr flóka, Ót. a. .....0.00000002 0000. 
— annars seernes een ren senneee 

Aths. Til hatta teljast tilsnidin hattaefni (,,capeliner''). 

56. kafli. 

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur o. fl. 

Regnhlífar og sólhlífar: 

- úr silki, gervisilki og öðrum gerviþráðum að nokkru 

eða Öllu leyti .........0.%.0.0. 0. 

AÐPATr 22... nense 
Göngustafir ..........2.0.000 0. 
Handföng á göngustafi, regnhlífar og sólhlífar ...... 
Regnhlifa- og sólhlífagrindur og teinar .............. 

Svipur Og keyri ........00.0200 00. 

57. kafli. 

Unnar fjaðrir til skrauts og vörur úr þeim, tilbúin 
blóm, vörur úr mannshári og blævængir. 

Unnar fjaðrir, fuglshamir, fuglahausar, vængir og 

aðrir fjaðurklæddir fuglahlutar til skrauts á hatta 

o. fl.: 

af strút ss. eneret 

annad seeren een vrevese 

Tilbúin blóm, blómahlutar, ávextir og annað þ.h..... 

Vörur úr mannshári ............02.200. 000 

Blævængir ........0...000.. 0.   

{ | 
| Vöru- | Verð- 
| | 
|magns-' tollur 

tollur | 

Tolleining | Aurar| %0 

1 kg | 201 30 
20 50 
20 | 40 

| 2070 

| 20. 70 
20 | 50 
20 | 70 
20. 50 

20 | 50 
20 | 50 
20 ' 50 
20 | 50 

20 40 
20 40 

7. 40 
7, 30 
7. 30 
7. 30 

120 80 

120 80 

120 80 

20 40 

120 80
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Toll- 

skrár 

nr. 

m
m
 

S
S
R
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23   

XII. FLOKKUR 

Vörur úr steini og steinkenndum efnum, 

leirvörur, gler og glervörur. 

58. kafli. 

Vörur úr steini og steinkenndum efnum. 

Steinar til götu- og gangstéttagerðar .......... REI 

Flögur úr steini, ót. a.: 
- þakhellur .........0020 0000. AIR 

—- reikningsspjöld og grifflar ............. AIR … 
— adrar .........0200 000 AR 
Marmaraplötur, slípaðar og sléttar ......... NR 
Steinar til steinprentunar ................ AR 
Kvarnarsteinar ..........0..2..00.200 2000 n rn 

Legsteinar ..........20002 000 
Steinar til slípunar, fágunar og brýnslu, náttúrlegir 

eða tilbúnir: 
— bryni 2... veere. 

hverfisteinar, einnig þótt þeir séu með ás ....... 
smergill, einnig þótt hann sé með ás, svo og vikur 

og karborundum ........0000000. 0... … 
= AÐRIR .........0.00 rr FAIR 

Pappir og vefnaður, yfirdreginn með náttúrlegum eða 

tilbúnum slípiefnum (sandpappir og smergilléreft) 
Hitaeinangrunarhlutir úr kísilgúr ................... 
Vörur úr asfalti og biki, ót. a., einnig í sambandi við 

önnur efni: 

pípur og pípuhlutar ..... ARA RIIR AR 
AÐÖFAr 20.20.0000. er ennsese . 

Vörur úr steinlími (sementi), einnig í sambandi við 

önnur efni, svo og vörur úr asbeststeinlími: 

vegs- og sólfflögur, svo og þakhellur ............ 
- pipur Og pípuhlutar 20.00.0000... 
valtarar ........0.0020220 essens eneneee 
AÖPAÐ 0200 AR 

Vörur úr gipsi, ót. a.: 

húsalistar, einnig í sambandi við önnur efni ...... 

vegg- og sólflögur, svo og aðrar plötur úr gipsi til 

bygginga o. þ. h. ........0000. 

A0rar ........0.2 ener, vere 

Vörur úr asbesti, einnig i sambandi vid önnur efni: 

vélaþéttingar ..........2002220 00 

- bakhellur og aðrar hellur og flögur, ót. a. ........ 

vefnaður og þráður, Ól. a. ....00000000. 4. 

AÐRAR ......00.00 

Vörur úr glimmer, Ót. a. 22.02.0000. 

Búsáhöld úr steini, åt. a. ......0.2.0 000 

Skraut- og glysvarningur úr steini .................. 

Aðrar vörur úr steimi, Ót. a. ........ 0   

Vöru- 

magns-| 

tollur 

Tolleining Aurar 

AJ
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Vöru- Verð- 

Toll- magns- tollur 

skrár | tollur 

nr. 59, kafli. Tolleining Aurar 0/9 

Leirvörur. 

1 | Múrsteinn, venjulegur „........0000 0000. 1 kg 1 8 
2 Þaksteinar „...........0..002 0000 ves — 1 8 

3 Eldfastir steinar og aðrir brenndir hlutir til tekniskr- 
ar notkunar, ót. a. .......... HR AR . 1 8 

4 Pípur og pípuhlutar ............ FR eee ( — 1 8 
5 Vegg- og gólfflögur ............000. 0000. 1 8 
6 | Leirker og leirtrog, sem drykkjarker fyrir skepnur 2 8 
7 Baðker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. 

þ. h. munir og hlutar til þeirra úr leir ............ 7 7 30 

8 Blómsturpottar óskreyttir, svo og vatnsskálar og vatns- 

brúsar á miðstöðvarofna ........00000 00 7 30 

9 Búsáhöld úr leir, Ót. a. ............0 0. 7 30 
10 | Skraut- og glysvarningur úr leir .................... — 120 | 80 
11 Vörur úr leir, öðrum en postulíni, åt. a. ............ 7 7 30 
12 Vörur úr postulíni, åt. a. ......0.20000 00 — 7 30 

60. kafli. 

Gler og glervörur, ót. a. | 

1 Glermassi, glerbrot, mulið gler og glerungsmassi 
(emaljemassi) ..........0 0000 1 kg 1 8 

Gler í plötum, steypt eða valtað, ót. a., einnig þótt í það 

sé lagður málmþráður: | 

2 — hrágler, ómunstrað, hamrað gler, ópalgler og ann- | 

að þesskonar ógagnsætt gler, allt ólitað ........ — 2 8 
í litað eða skreytt á annan hátt ................... . — 7 15 

4 — ANNAÐ .....0..0.2.. 7 8 

Venjulegt rúðugler: 

5 Htað ............0. 00 - 7 15 
6 | — Ólitað .............00.. 0. — 2 8 
7 Gler í plötum, ót. a., beygt, slípað, syruétið (etsað), 

sandblásið, „fryst“, málað, gyllt eða unnið á annan 

svipaðan hátt .......0.00.0. 0. 7 15 
8 | Glerpípur og glerstengur, Ót. a. 20.00.0000. 7 30 

Speglar, ót. a.: 

9 í umgerð úr góðmálmum að öllu eða einhverju leyti 120 50 
10 aOrir seven ennen veneee 7 30 
II Gler i bly-, tin- eða messingumgjörð, Ól. al — 71 30 
12 | Hurdarskilti og aðrar þvílíkar élerplötur AR - 7 30 
13 | Vegg- og gålfflågur .........0..00002 000 1 8 
14 Þilfarsgler, götugler (fortovsglas) og annað þesskonar 

gler, einnig þótt það sé í járn- eða steinlímsumgjörð 2 8 

15 | Netjakúlur ..........2.2000 00. 1 2 
Flöskur, glös, niðursuðuglös, sultukrukkur, brúsar og 

önnur þvílík glerílát, ót. a.: 

16 mjólkurflöskur ...........2.2.0. 00. - 1 2 
17 flöskur og glös (sívöl), tóm til umbúða, ót. a., 1 1. 

eða MINNI ...........000. nnsnnne 2 8 
18 niðursuðuglös .............22.0. 0... — 2 10
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- AMNAÖ 20... neveee 
Hitaflöskur 

Búsáhöld úr 

Lam 

Lam í 

ljó ske Po rnsnee 

Glervarningur, 

sóknir 

Skraut- og 

as los og ip 
I k 

  

Jat 

  

Ekta perlur, gimsteinar, góðmálmar og 

vörur úr þeim, mynt og heiðursmerki. 

vörur úr 

dum    
Gimsteinar allskonar 

Ekta perlur 

Gull 

plötur, stengur, duft og dropar 

VÍ seere. 

aðrar vörur 

Silfur: 

plötur, stengur, duft og dropar ................. 

aðrar vörur 

Platína: 

plötur, stengur og duft 

  

a0rar VÖPUP Ll. 

Mynt 

Aðrar glervörtir, Ót. a. lll nevenvrveee 

             



I 

  

   

     

  

   

            

62 Vöru-  Verð- 

30. des. 'Toil- magns- tollur 

skráar tollur 

nr. Tolleining Aurar 0/0 

XV. FLOKKUR 

Odyrir málmar og vörur úr þeim. 

63. kafli 

Járn og stál. 

1 Ounnid jårn i klumpum ..........000 0. í kg 2 

2 Stál- og járnsvarf .........0.2.. 00. 2 8 

3 Jårn og stål Í stöngum .........0. 00 2 ö 

4 Prófíljárn allskonar, Ót. a. ....00.000. en 2 

5 | Svartar járnplötur .. 2 
Galvanhúðaðar járnplöt 

6 Þakjárn (bárujá 2 
7 AÐRAR .........2.00 ener e rn ener nnssse - 2 

8 Blikk allskonar seerne renekressnnet 2 S 

Vír úr járni og stáli, ót. a.: 
9 2—10 mm. aå gildleika (i bveri AÐRIR 2 8 

10 — grennri en 2 mm. (í þvermál) L.......00. 7 8 

nl NU HR 2 8 

Fi „ét. a.: 

12 MIRA HR 2 8 
13 og kromadar .......00. 0 i - 2 8 

15 - pipugerdarmåt (............0 7 30 

16 annað 2 8 

17 - 7 30 

18 - 7 30 

19 9 

20 

. S 

21 28 

eri Vo Og MT — 7 30 
23 Akkeri 2... AÐ 2 2 

24 | Tómar tunnur og spons Í þær ......00.00.0 0... 2 8 
25 Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri en 

HL Bo BI . — 2 2 

26 Flöskur samar nbj app: pad: ir lofttegundir 7 8 
27 Virkaðlar, einnig þótt í þeim sé þráður úr spunaefnum 

að einhverju leyti ........002.22.0. 000 — 2 

Net og mottur år vir: 

28 — girdinganet ....... BNA 2 

29 - golfmottur ......0.00.. 0000 …… 7 30 

30 - annað 7 30 

31 Gade lavir 2 

Hlekkjatest: 
32 akk eri“ 2 2 

33 - snjókeðjur á 7 30 

34 - nantabönd og 7 30     
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Toil- 

skrár 

nr. 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

42 

43 

46 

ÆT 

48 

49 

59 

52 

53 

54 

53 

56 

57 

58 

539 

60 

61 

62 

63 

64   

AOrar 20... 

Aths. Undir þennan kafla falla þó ekki hlekkjafestar, sem talizt 

geta vélahlutar, skrautkeðjur (úrfestar}) eða hjólhesta- 

keðjur. 

  

Naglar og stifti: 

hóffjaðrir ............ 0. 

g: alvanh úðaður saumur ........0..... 00. 

kengir og kassakrækjur ........0.0000 00. 

járnsaumur til skósmiða (plukkur) .............. 

ANDAÐ ..0.2200220 eneret 

Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær .......... 

Allskonar saumnálar og saumavélanálar, heklunálar og 

aðrar hannyrðanálar, svo og prjónavélanálar og 

bandprjónar .........0..0.0.0 0. 

Fjaðrir og gormar, ót. a.: 

húsgagnafjaðrir ...........0.00.2 0 

ANNAÐ 2... ennen en eveneee 

Áths. Bifreiðafjaðrir og aðrar vagnfjaðrir, úra- og klukkufjaðrir, 

svo og grammófónfjaðrir o, þ. h. eru taldar hlutar til við- 

eigandi vöru. 

Allskonar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, glugga- 
horn og þvílíkar vörur ........0.200.00. 0. 

Lásar og lyklar ..........0.000000 00. 

Þrýstilok UP essensen reserven evenser 

Hilluberar, fatasnagar og fatakrókar ................ 

Vír- og vantþvingur .............000 0... 

Lyklaborð, handklæðahengi, hurðaskilti, númeraskilti 
á hús eða tilsniðnar plötur í þau, svo og skilti á 
póstkassaop 0. þ. h. .......0020 000 . 

Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þ. h. .......... 

Ofnar, eldstór og önnur hitunar- og suðutæki úr járni 

og stáli og hlutar til þeirra, ót. a.: 

olíuofnar, gasofnar, olíuvélar og gasvélar ........ 
eldstór og pottar með innmúruðum eldstóm, ót. a 
venjulegir kolaofnar ......,.0.000.00 00. 

ANNAÐ 2..0.00.0 ennnee 

Bökunarofnar og gufusuðupottar, með eða án eldstæðis 
Miðstöðvarofnar .............2.. 

Miðstöðvarkatlar og gufukatlar ..................... 

Vatnsgeymar fyrir miðstöðvar .........0.0.0. 

Eldtraustir skápar, kistur og hólf, svo og hurðir eða lok 
á slíka ud 

    

Kæliskåpar og 

Ístöð, be izlismel,  beizliskedjur & og beizlisstengur ...... 

Húsgögn og húsgagnahlutar úr járni og stáli: 

Oosamsett 0... nnnee 

bolstrud og fodrud með silki eða gervisilki ........   

Vöru- 

magns- 

tollor 
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Toll- 

skrár 

nr. 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

15 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 
84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 
92 

93 

94   

- bólstruð og fóðruð með öðrum efnum en silki eða 

gervisilki ........0..0..02000 000. 

ÖNNUr .......0 0 ensnsnese 

Landbúnaðar- og jarðyrkjuáhöld og hlutar til þeirra, 

ót. a.: 
— spaðar, skóflur, járnkarlar, hakar, hrífur og kvíslar 

- ljáir og ljáblöð ..........000%02 000. 
- garðkönnur ..... FIRIR AIR 

— ÖNNUFP seernes eee eseee 

Aths. Slåttuvélaljåir teljast hlutar af slåttuvélum. 

Smíðatól úr járni og stáli og önnur þvílík handverk- 
færi og hlutar til þeirra, ót. a.: 

— axir allskonar ........0.2000000 0... 
— hamrar og sleggjur ..........0020. 0... 0... . 

sagir og sagarblöð ........0.20000 000... 
- allskonar tengur, svo og kúbein, naglbítar, skrúf- 

lyklar, vír-, blikk- og járnklippur ............ 
- horn (vinklar) og sitklar .........00000. 00... 

- heflar, hefiltennur, sporjárn, holjárn, höggpípur og 

telgijárn (svejshnifar) .......000.000 0... 
- borar allskonar, sílar og meitlar ................ 

- múrskeiðar og múrbretti ........0.000000 000. 
- þjalir og raspar ..........00.00 000... . 

— ÖNNUFP „.......0.0 00 rerenee 

Skautar: 
— hjólaskautar ..........0.0.0000 0000 

- AOrir ..........00 0000 
Búsáhöld og eldhúsáhöld úr járni og stáli, ót. a.: 

— pottar og pÖNNUr ......0020000 0 

— ÖNNUR ........00 sr 

Blikkdósir og kassar: 

málaðir, áletraðir, lakkaðir eða skreyttir ........ 

 ANNAFS 22... evr eres srsee … 
Járn- og stálgluggar, hurðir og karmar til beirra .... 
Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar (eistern), 

þvagskálar, þvottaskálar, eldhúsvaskar og hlutar til 

þeirra 
Hnakkvirki, söðulvirki, klifsöðlar, kliífberar og önnur 

reiðtygi eða reiðtygjahlutar úr járni eða stáli, ót. a. 
Loftventlar og ristar í þá, svo og gólfristar og ristar í 

  

söturæsi 0. þ. h. ......0.2002 0. 
Sauðaklippur, síldarklippur og skógarklippur ........ 
Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr 

jármi, Ót. A. ..0..0000000 0 
Þráðarkrókar (símakrókar), toppplötur á staura og 

þverslár á símastaura .......00.0.00. 0... 

Ýmisleg tæki, einkum til skipa og útgerðar, ót. a.: 

- bátsuglur, bómur og siglur ............. AR … 

Tolleining 

1 kg 

  

Vöru- 

magns- 

tollur 
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131 

Vöru- | Verd- 

Toll- magns-' tollur 

skrár tollur | 

nr. Tolleining | Aurar 0/0 

95 - hjólklafar og hjól í þá .....0..2.02.00 0 1 kg 2 8 

96 - styrishjól og stýri ......0.00.20 00... AR — 2 8 
97 - netjakúlur ................. II — 2 

98 Drykkjarker fyrir skepnur ......0.0020020 0. — 2 8 

Vatnshanar: 
99 blöndunarhanar til baðkera, vaska o. þ. h. ........ — 7 30 

100 - brunahanar „.........0.0.%00 0000. — 7 8 

101 - adrir ............. rr — 7 10 
102 Brunnkarmar i holræsi og vatnsveitur ............… — 7 30 
103 Skósmíðaleistar ..........200220 00. — 7 30 

104 Aðrar vörur úr járni og stáli, Ót. a. .........00.0.... — 7 30 

64. kafli. 

Kopar og koparblöndur, ót. a. 

1 Kopar og koparblöndur, óunnið í klumpum eða sem 

duft ......0sesuneeeveeereeensnnnenste nr enenene 1 kg 7 8 
Plötur og stengur, ót. a.: 

2 - stigabryddingar, borðbryddingar o. þ. h. ........ — 7 30 
3 - lóðunarefni í stöngum, plötum eða sem duft ...... — 7 8 
4 ANDAÐ .........000. ss … — 7 8 
5 | Vír, ekki einangraður, Ót. a. .....000000 0000 — 7 8 

Aths. Einangraður þráður fellur allur undir 73. kafla. 

Pípur og pípuhlutar: 
6 | — vatnslásar .........0..00.0.0 0000 — 7 30 

7 annad seeren eee renees — 7 30 

8 | Net og mottur „.........0000 000 -- 7 30 

Naglar og stifti: 
9 söðlasmíðasaumur ........00000 0. BIÐ — 2 10 

10 - skósmíðasaumur ..........00.0% 0000. — 2 10 

11 — annað ..........0. 0 — 2 10 

12 Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær .......... — 7 10 

13 Veiðarfæralásar og hringir á herpinætur o. þ. h. — 2 2 
14 Lásar og lyklar, Ót. a. .....200000. 000 — 7 10 

15 | Hurðarskilti, lyklaborð, handklæðahengi, skilti á póst- 
og Þbréfakassaop og þvílík skilti eða spjöld ...... — 7 30 

16 Allskonar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, glugga- 
horn og þvílíkar vörur .......0000 00 — 7 10 

17 | Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þh. .......... — 7 30 

Vatnshanar: 
18 - blöndunarhanar til badkera, vaska o. bp. h. ........ — 7 30 

19 -brunahanar .........02.02000 000 — 7 8 

20 AÐRIR ......... 00 nsenere — 7 10 

21 Lóðhamrar, með eða án hitunartækja, ót. a. .......... — 7 15 

22 | Smiíðatól og þvílík handverkfæri ......00.00.0 — 7 å 
Búsáhöld, ót. a.: 

23 — pottar og ÞÖNUr 2.....0.0. 00 — 7 10 
24 — OnnUr ........ 000 nese — 7 30 

25 Aðrar vörur, Ót. a. 00000000 sr — 7 30 
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65. kafli. 

Nikkel og nikkelblöndur, þar með talið nýsilfur. 

Nikkel, nikkelblöndur óunnið í klumpum, svo og duft 
Stengur og vir, ekki einangraður .................. 

fleinar, boltar, skrút- 

  

— ÖNNUR sees eee eervee 

Ådrar vårur, åt. a. seen ene nesrese 

    

66. kafli. 

Alúminíum og alúminíumblöndur, ót. a. 

Alúminium og alúminíumblöndur, óunnið í klumpum, 

svo og duft 2... 

Stengur og vir, ekki einangraður ...........0..00.0..0... 

Plötur sas enes ener rerneve 

Pipur og pipuhlutar .........0..00 00. 

Valnsgeymar og ölgeymar ...........0.0. 0. 

Neljakúlur 20.00.0220... sner neeenens 

Naglar og súfti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúf- 
boltar, rær 0. þ. h. 2... 

Hettur á mjólkurflöskur og efni í þær ............... 

Búsáhö ild, ót. a.: 
pottar ) 

Aðrar     

Bly og blýblöndur, ót. a., óunnið í klumpum, svo og 

hlýspænir ..........20.. 0. 

    siisplötur (plúmbur), einnig úr ö 

vörur, ÓL. a. 20. enreknens 
  

  

68. kafli. 

Zink og zinkblöndur. 

Zink og zinkblöndur, óunnið í klumpum, svo og zink- 

duft 200 ennenes 

Stengur og vír, ekki einangraður .................. 

Plölur .........22200 nesne 

Pípur og pípuhlutar ........ IR 

FTolleining 

1 kg 
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Vöru Verð 
mr , . R 
ol- magns- tollur 30. de: 

skrár tollur 

nr. Tolleining Aurar 0/0 

     
   

  

5 Naglar og stiftti, svo og skrufur, fleinar, boltar, skruf- 
boltar, tær 0. þ. ho... . Í kg 7 10 

6 | Búsáhöld úr zinki, ót. a. ...0.0020000 00 … 7 30 

7 | Aðrar vörur, Ól. á. ........00 0 - 7 30 

I klumpum, svo og duft 1 kg 7 8 

2 | Stengur, ól. a., og vir, ekki einangraður ......... 7 8 

st 7 8 
A 7 30 

5 
7 8 

6 7 50 

7 7 30 

70. kafh 

Aðrir ódýrir málmar og blöndur þeirra. 

Málmar og blöndur beirra, ól. a.: 

1 - GUNDIT 20... NI 1 kg 8 

2 — í stöngum, plötum eða sem v 

3 annars ...... AIR HR { 30 

Ýmsar vörur úr    I Blaðgull og blaðsilfur, í kg 7 8 

2 Bordhnifar, gafflar og 

málmum 0... neee vere. 7 30 

Hnífar og hnífablöð, ót. a.: 

     

     

  

3 vasahnifar ............ nnnnes 7 90 

4 skeiðahnífar ...... NN AR 7 30 

5 pDappirshnifar ..... RAUÐUR 7 30 

6 SB neuen nnene . 7 30 

Få í 9 

s Ví 

7 30 

fur, krúllujárn 

tar snyrtiáhöld 

=
=
 

10 

ki 

12 
7. 2 

13 ; 8 

14 

15 

| 

  

€     
  

Smávarningur til



  

  

hf
 

am
 

re
 

12 

20 

2k 
22 

2 

24 

pr 
23 

26   

     
pennur ósl ir, smell krókapör og 

  

og annar þesskonar smávarningur til 
  

       

  

    

  

iv, blý: ants- 

bí hókapressur. 

reglustikur, 

ignet o. b. 

  

     

   
   

   

     

  

   

  

    

  

;jalprjånar att prjónar, 

skreyttar hárspennur og 

hárkambar skreyttir 

bl Jómvasar, Í lem: pottar 

veggskildir ............ 
Flósl í beim sé k í 

  

    
"til þeirra, ót.    

  
  

magns- 

tollur 

sq
 

ST
 

ST
 

ST
 

sg
 

Oru- Verð. 

tollur 

 



  

  

10 

14 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

236 

37 

38 

39 

40 

át 

43 

44 

45 

46   

Vélar og áhöld til landbúnaðar og landbunadarfram- 

leiðslu, ót. a., og hlutar til þeirra: 
ÞlÓgar .........0.... 0 

herfi ss. ennen eee venne 

dráttarvélar (traktorar) Gl... 

slåttuvélar og handslåttuvélar 2...............…… 
rakstrarvélar og snúningsvélar ......... FI 

mjaltavélar .........00. 

strokkar ............ 

skilvindur ...........0....000 0. 

Ssáðvélar .......... ven 

ostapressur og Ostamól #0... 
skurðgröfur 

ADNAÐ 20.00.0000 ennen eneret … 

Skrifstofuvélar og hlutar til beirra: 

- reiknivélar ..........0.... 000 evene 

ritvélar ss. ennen 

talningarvélar (fétalar) .....0...0 

fjölritar (duplikatorar) ......220ereeseeeeeeeeree 

aðrar, Ól. a. 20... ene nevee 

Vélar til bygginga og mannvirkjagerðar og hlutar til 

þeirra: 

    

fallhamrar og rambúkkar „00.00.0000. 
adrar lll... 

Tæki, sem eingöngu eru notuð tl að slökkva eld 

(slökkvitæki) 2... 

Bifvélar (Gmótorar) og hlutar til þeirra, ót. a. 2....... 

Kúlu- og keflalegur ........)0%.00. 0 
Gufuvélar og hlutar til þeirra. nema katlar .......... 
Akkerisvindur, lóðarvindur, togvindur og aðrar skipa- 

vindur (spil), svo og styrisvélar og hlutar til þess- 

ara tækja ........... eveve 
Lyftur: 

fil mannflutninga ......0..0..00.00 0000 

AFAR ll... 
Túrbínur: 

allt að 100 hestafla 

adrar lll ereee 

Vélar til iðnaðar og framleiðslu, ót. a., sem vinna að 

öllu eða mestu leyti úr innlendum hráefnum, svo 

og hlutar til þeirra: 

  

til mjólkurvinnslu .......0. 0. 

til tóvinnu og ullarþvottar 20.00.0000. reeeere0 

til niðursuðu #............ 

tl sútunar ...........0... 0 

til lýsishreinsunar 

til fiðurhreinsunar 

til síldar- og annars fiskiðnaðar, svo og hvalvinnslu 

  

til frystingar ............00... 02. 

til námuvinnslu allskonar ........ FR er,   

Tolleining 
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62 5 er Vöru- | Verð 

30. des. Tol- magns- tollur 

skrár tollur 

nr. Folleining | Aurar 9/0 8 
  

AT adrar seeren eneret, 1 kg 2 S 

48 Sjálfvirk löndunartæki ................ -- 2 5 

Vélar til iðnaðar og framlei 

til þeirra: 

49 til blikk- og jårns 

50 til prentunar 

    

t
a
t
 

=
 

      

  

51 til skågerdar eres S 
52 til kátsjúkiðnaðar .........2.20 00. - 7 S 
5å til trésmíða .............…… IR 7 ð 
54 til braudgerdar .......0.... HR 7 8 

55 til pappírspokagerðar .........2.0 20 7 ð 

56 til glergerðar ............0.00 0 7 5 

57 til smjörlíkisgerðar ......0...00..0 00 7 8 

58 til sápugerðar venne 7 8 

59 til ongultauma- ; gerdar 7 5 

69 til brjóstsykur-, súkkulaði- og lakkris 7 8 

61 til öl- og gosdrykkjagerðar ......00.0.0 7 5 
62 til kaffibætisgerðar .......0...0 000 7 8 
63 adrar seeren renere ssesene 7 30 

64 Aðrar vélar, ót. a., og hlutar til þeirra .............. — 7 30 

73. kafli. 

Rafmagnstæki. 

Mótorar, rafalar og hlutar til þeirra: 

      

1 afriðlar (Gleichrichter) 20... 1 kg 7 10 

2 måtorar 0... IA 2 8 

3 mótorrafalar 00... BI IRIR 2 ð 

4 rafalar (dynamóar) .....0.0. 0 essnnee 2 8 

5 ridlar 0... AÐ 7 10 

6 spennar (Transformatoren) ARI … 7 10 

w béttar (Kondensatoren) o.c.00 7 10 

8 ræsar (gangsetjarar) allskonar og vi 7 10 

9 segulstillar .........0200 00 7 10 
10 annad sees vene enken enker nens 7 10 

tt Rafimagnsgeymar . IR 7 10 

12 Rafmagnshlöður ......0..0.0. 0. HA 7 10 

Rafmagnsbúnaður í bát: i og bifhjél 

13 rafmagnskerti (rafkveikjur) ....00...0 0. 7 10 

14 horn (sírenur) .......22200 0. 7 10 

15 ljosker ll. HI 7 10 

16 ANNAÐ Ll... 7 10 

þe
 

Innlagningarefni og línuefn 

7 þráður (einangraður) HI HR 7 10 
; ; 
       

  
   

18 arðstrengur (I: ) Og 7 10 

19 jardstrengshålkar fyrir sima og lågspennu 7 15 

20 jarðstrengshólkar fyrir håspennu (yfir 250 volt) 7 10 

21 einangrarar og einangrunarefni, åt. a. ............ 7 10 

22 klemmur ............0000 0 7 10     co
 

23 rafmagnspípur ....... ARI
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Toll- 

skrár 

nr. 

25 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

át 

43 

AA 

45 

46 

  

pipuvir (Rohrdraht) .......0..000. 00. 

pípuhlutar (fittings) og tengidósir 
- greinispjöld með mælitækjum, þótt þau séu úr 

IMAPMAFA 02.20.0000 
varkassar, inntök, vör og vartappar (sikringar) 
dyrabjöllur og suðarar .........0.020 000... 

falir (fattningar, lampahaldarar) ................ 
rofar (slökkvarar) tenglar og tengiklær .......... 
sjálfvirki (automatar, Schiitze) ......0.. 

teinrofar, olíurofar og háspennuvör .............. 
ANNAÐ 22.02.0000... ennen nenn ere er nnnee 

Mælar og mælitæki, ét. a.: 

kilowattstundamælar ........0.000 00 
ANDAÐ 20.00.2020. ere renne 

Mælaspennar (Messwandler) .......0..000 0 

Búsáhöld og hlutar til þeirra: 

eldavélar og bökunarofnar .......0.000.0 0... 
hitunar- og suðutæki, Ót. a. „.......0000 0... 

"straujárn ...........0. 00. 

þvottavélar ........0..0. 0 

kvarnir ............. 000 

- eldhúsvélar, Ót. a. .......0000 0. 
kæliskápar ...........00. 00. 
bónvélar, ryksugur og loftræsar ................ 
Onnur (2.......... ennen seeren rnveee 

Vinnuvélar og verkfæri: 

borvélar ............ 0. 

slípi- og fágunarvélar ........0. 

dælur #0... revee 
lóðhamrar ............ 
fatapressur ....... 

logsuðu- og logskui 

málmhúðunartæki 

- kvarnir, Ót. a. sas nesker seeee 

- annað „..... FAIR AIR FAR 

Lampar, ljósatæki og klukkur: 

   

lampar í sýningarglugga, svo og myndatökulampar 

venjulegir innanhúslampar og dyralanipar ........ 

ljósakrómur .........0...0 0 

vinnulampar ........0000 000 nnnee 
&gotuluktir ............00. 0 

ljósaskilti (transparent) 

neonskilti .........0.0...20 

ÞEPUP 2020. veere ernee 
- ANDAÐ ......02.00.0 0 essens 

Lágstraumstæki, ót. a.: 

reiðhjólaluktir (........0..0.0. 0. 

reiðhjóladynamóar „........0.2000. 000 
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138 

Vöru-  Verð- 

Toll- magns- tollur 

skrár tollur 

nr. Tolleining Aurar 9/0 

67 — vasaljós .......0000 000. 1 kg 7 30 

68 - ANDAÐ sees eee essens, . - 7 30 

Snyrtitæki: 

69 - handpurrkur og hårpurrkur ..........0.0.0 00. — 7 30 

70 - hárklippur .........0.2.0200 000 — 7 30 
71 - hårlidunartæki og hlutar til beirra (permanentvélar) 7 30 

72 — Annad seeren eee ener reen ennee 7 30 

Lækningatæki: 

73 diatermitæki og terapiåhåld .............0.0.... — 7 8 
74 háfjallasólir ...........0000220 0000. — 7 8 

75 - heyrnartæki ................. er — 7 8 
76 - sótthreinsunartæki ..........0..000000 000... - 7 8 
7% — tannlækningaáhöld ..........000000 0000... - 7 8 

78 - röntgentæki og hlutar til þeirra ................. — 7 8 
79 - ANDAÐ ss. even en erne rssse — 7 8 

Síma- og útvarpstæki: 
30 - gjallarhorn og hljóðnemar ...........0..0....... — 7 10 
81 - símatól ...........200000 0000 — 7 10 
82 - loftskeytatæki og hlutar til beirra ................ — 7 10 

83 - talsima- og ritsimatæki og hlutar til beirra, åt. a. .. — 7 10 

84 — útvarpstæki og hlutar til þeirra, ót. a. ............ — 7 10 
85 - talstöðvar, senditæki og hlutar til þeirra .......... — 7 10 
86 -brunaboðar ........0020.20 000 — 7 10 
87 — annad ......2.0020.000 0 7 10 

88 Onnur rafmagnstæki, åt. a. 22.00.0000. 7 30 

XVIL FLOKKUR 

Flutningatæki. 

74. kafli. 

Eimreiðar, sporvagnar og hlutar til þeirra. 

1 Eimreidar, sporvagnar og hlutar til beirra .......... 1 kg 2 Ss 

2 Vagnar til eimreiða og sporvagna .......0..000... - 9 8 

75. kafli. 

Bifreiðar, bifhjól, reiðhjól og önnur ökutæki 
og hlutar til þeirra, ót. a., svo og sleðar. 

Bifreiðar: 

1 — eingöngu til mannflutninga ...........00..00.0.... 1 kg 2 30 

2 — slökkvibifreiðar og sjúkrabifreiðar .............. 2 10 
3 — snjóbifreiðar ..........0002..00 000. 2 10 

4 vöruflutningabifreiðar „.......00.00 000 2 10 

5 — aðrar ........000.0 0. 2 30 
Aths. Sem bifreið skoðast bifreiðaskrokkur (stell), þótt inn sé 

fluttur án hjóla og vfirbyggingar. 

6 Vélar í bifreiðar og hlutar til beirra, svo og adrir bif- 
reiðahlutar, ót. a. ......0000.00. ess — 2 10
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Vegheflar ...........0...02.0 000 

Dráttarbifreiðar (til uppskipunar) .............0.... 
Bifhjól ...............0 00 
Bifhjólahlutar, ót. a.: 

— hliðarvagnar og körfur ..........0.22.0..0 0... 
- AOrir (..........020 220 nerver serenee 

Vélknunir vagnar, åt. a. .....00.000 000. 

Reiðhjól ..........0.0.0.0 00. enevere 
Reiðhjólahlutar, ót. a. ........02.0000 00. 

Hestvagnar og hlutar til beirra .....................… 

Handvagnar, ót. a. 

— hjólbörur ............... 00. 

- AOrirT ss. sneen sener ennnvee 

Barnavagnar og hlutar til beirra ...................… 

Sleðar ............0.. 

{6. kafli. 

Flugvélar, skip og önnur farartæki, ót. a. 

Flugvélar og önnur loftför og hlutar til þeirra tollfrjáls 

Skip og bátar: 

150 tonn brúttó eða stærri .............. tollfrjáls 

- 10--150 tonn brúttó ......0.0..00. 

önnur: 

herpinótabátar, með eða án véla .............. 

róðrarbátar „.......0... 

ADDAFS 22... even ever nee 
Önnur farartæki, Ót. a. 2... eeeeerererrerre 

AVIM. FLOKKUR 

Tæki (instrument) og úr. 

“í. kafli. 

Optisk gler, gleraugu, tæki (instrument) 

önnur en hljóðfæri, vogir o. fl, ót. a. 

Optisk gler án umgerðar ........0.0.0...0. 00. 

Optisk gler í umgerð, ót. a. .......000000. 0 

Sjónaukar allskonar .......00.0.0..0 00 

Smásjár og smásjárhlutar .........00000.0 000. 

Gleraugnaumgerðir: 

sem í eru góðmálmar að einhverju leyti .......... 

- AÐRAr ............ 0 enedes 

Gleraugu: 

í umgerð úr góðmálmum að einhverju leyti ...... 
ÖNDUF 20.00.0200 nnene 

Ljósmyndavélar og hlutar til þeirra, åt. a. ............ 

Vöru- Verð- 

magns- tollur 

tollur 

Tolleining Aurar 
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skrår 

nr. 
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30. des. Toll- 

  

Kvikmyndatökuvélar, sýningarvélar fyrir mjófilmu, 
svo og skuggamyndavélar ......0.000000. 00... 

Sýningarvélar fyrir kvikmyndir .......0.... 00... 

Ljóskastarar og hlutar til þeirra .........0..000...... 

Teiknigerðir (bestik), reikningsstokkar o. þ. h. reikni- 
tæki, sem ekki geta talizt vélar ......0.00000.0.. 

Jardlikon (globus) .......0.020000 200 

Vitatæki, ót. a. ........200 0000 rer eenrennee 
Efnafræði-, eðlisfræði-, veðurfræði- og siglingaáhöld 

og önnur þvílík áhöld, Ót. a. c....000. 0 
Áttavitar 200... FI 
Allskonar mælar og mælitæki, ót. a.: 

- sjúkramælar .........20.02 0 ennnee 
- heymælar .......000020 0. AIR . 

aðrir hifamælar, Ól. a. 20.00.2000. 
- gasmælar sees renset 

þrýstimælar .........2.000 00 

-hraðamælar ..........00000 0200 
loftþyngdarmælar (.......00 0 

 AÖTIR .......0.0.0 0 
Málbönd, mælistokkar og kvarðar: 

úr málmi ........2.20000 000 
ANNAÐ .......00.0 00 reen neneene 

Þokulúðrar ........0..00200 000 

Vogir og hlutar til þeirra, ót. a.: 

metaskálar: 

lyfjavogir og bréfavogir 20.00.0000... 

adrar 20... 

eldhúsvogir (venjulegar) og handvogir ...... se. 

desímalvogir .......0.020 00 

Vogarlóð: 

úr járni Og blýi 20.00.0000... HR 
ÖNNUR 2... tee AIR 

Tæki, sem eingöngu verða notuð til hjúkrunar eða 

lækninga, Ót. a. ......22.002 200 

78. kafli. 

Úr, klukkur og hlutar til þeirra. 

Vasaúr og armbandsúr: 
úr góðmálmum að nokkru eða öllu leyti .......... 
ÖNRUP 22... ere renee, 

Hlutar til vasa- og armbandsúra .......0..0.0.00002.. 
Klukkur (stundaklukkur) ..........0.02. 000... 

Klukkuhlutar ............2.… sr sersses   

Tolleining 

Vöru- 

magns- 

tollur 

Áurar 

AT
 

ST
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A
T
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T
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I
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AT
 

SI
 

ST
 

ST
 

AT
 

SF
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st
 

AT
 

ST
 

ST
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AT
 

AT
 

AT
 

AT
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SE
 

AT
 

Verð- 

tollur 

90 

50 

50 

SU 

50
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11 

12 

13 

14 

15 

16 
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6 
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ad
 

gå
 
G
E
 
ø   

79. kafh. 

Hljóðfæri og hljóðfærahlutar. 

Flygel og píanó .............0... 0. 

Hlutar til flygela og píanða ......0..0..00 0 
Orgel og harmonium .......... 

Hlutar til orgela og harmoni: 

  

5 
Strengjahljóðfæri og hlutar til 

Blásturshljóðfæri: 

    

munnhörpur ............. 0. 

önnur og hlutar til þeirra ...........0... 0... 
Harmonikur og hlutar til þeirra ........00.. 

Grammófónar, spiladósir, lýrukassar og hlutar til 

þeirra: 

  

gsrammófónar og hlutar til þeirra ................ 
spiladósir, lýrukassar og hlutar til þeirra Vo 

gr: unmofonpi6tur, Of. A. sssssseseeseveeesvensenn 

grammófónplötur til tungumálakennslu .......... 

- Srammófónnálar ........0.0..0.000 2 

Hljóði tar ónógrafar) og hlutar tl þeirra .......... 

Trumbur ..... IRA une ns ener ersrskeee 

Önnur hljóðfæri og hljóðfærahlutar, ót. a. .......... 

XIK. FLOKKUR 

Vopn og skotfæri. 

80. kafli. 

   

Vopn. 
Byssur: 

haglabyssur og hlutar til þeirra .................. 

kúlubyssur, ót. a., og hlutar til þeirra ............ 

fallbyssur og hlutar til þeirra ..............2222.… 

hvalveiðabyssur og hlutar til þeirra .............. 

línubyssur (þjórgunarbyssur) og hlutar til þeirra 

aðrar byssur og hlutar til beirra, ót. a. .......... 

Önnur vopn .....00000. ensee 

81. kafh. 

Skotfæri. 
Skothylki: 

tóm: 

ÚF ÞAPPA 2... . 

ÖNNUR sees eee seenvvere 
- hlaðin: 

ur pappa 20. sevennenenene 
ONNUT 2... RIÐ 

Högl og byssukúlur ........0.0000.0 0. 

Skutlar allskonar .........0.00. 0 AÐ 

Onnur skotfæri, ót. a. 20.00.0000. eee   

Volleiniug 

1 kg 

1 kg 

Uu 

hás) 

Vöru- 

magns- 

tollur 

Aurar 

AJ
 

ST
 

AT
 

sg
 

sg
 

Lo
 

SE
ST

 
S
r
 

AJ
 

ag
 

AJ
 

sg
 

sg
 

sg
 

sg
 

Verd- 

tollur 

50 

90 

50 

80 

60 

80 

19 

80 

50 

50 
50 

90 

30 

1959 

62 
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Totll- 

skrár 

nr. 

==
 

a
n
 

á
 

  

XX. FLOKKUR 

Ýmsar vörur og framleiðsla, ót. a. 

82. kafli. 

Náttúrleg eða tilbúin „mótanleg“ efni 
og vörur úr þeim, ót. a. 

Tilbúnar perlur, perlufestar og annar varningur úr til- 
búnum perlum ...........2..%22 000. 

Vörur úr kóralli, Ót. a. ......0.00.00 00 

Vörur úr skjaldbökuskel, ót. a. .....0.00000 0. 

Vörur úr skelplötu, sniglaskeljum o. þ. h., ót. a. ...... 
Vörur úr beini og horni, Ót. a. „00.00.0000. 
Vörur úr raf, ambroid, jet (gagat) og merskúm, ót. a... 
Vörur úr vaxi, Ót. a. ....0..002. 

Celluloid, galalít, bakelít og önnur tilbúin efni úr cellu- 

loseefnum, kaseíni, gelatíni, phenoleum, aldehydum 

o. þ. h., svo og eboniít: 

- I plötum og stöngum ..........0.020 0... 
- aðrar vörur, Ól. a. ......2.00. 00 

Skraut- og glysvarningur úr efnum þeim, sem talin eru 

í þessum kafla ........0.220200 000. 

83. kafli. 

Burstagerðarvörur, ót. a., sigti og sáld. 

Burstagerðarvörur, ót. a.: 

sólfsópar, gsluggasópar og aðrir þess háttar grófir 

sópar, Ól. A. .....0200 0 

— burstar til að hreinsa vélar .........000.00.... 
málningarpenslar, tjörukústar og kalkburstar 

- pottahreinsarar og aðrir burstar til að hreinsa mat- 

arilát og önnur búsáhöld .........00.00.00... 

fataburstar, hárburstar, naglaburstar, tannburstar 

og rakburstar ..........222.0000 0. 

aðrir burstar og burstavörur, ót. a. .............. 
Sigti og sáld ............20.0. 000. 

84. kafli. 

Tennistæki og önnur þvílík tæki, leikföng, 
samkvæmisspil o. fl. 

Tennis-, hockey- og solfknettir og önnur tæki til þeirra 

leikja, ót. a., fótknettir og „krokket“ og önnur þess- 

konar tæki með tilheyrandi kúlum, spöðum og 

sleggjum ..........0.0 000 

Leikföng allskonar .........000200 0... 

Samkvæmisspil, gestaþrautir og töfl: 

— taflborð og taflmenn ........0200000 00... 

Tolleining 

1 kg 

1 kg 

I kg   

Vöru- 

magns- 

tollur 

Aurar 

120 
120 

A
T
 

S
I
 

M
I
 

M
I
 

M
I
 

MT
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120 

Verd- 

tollur 

0/9 

80 
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30 

30 

10 
50
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Toll- 

skrár 

nr. 

11 

  

ANDAÐ .......00.00.0 000 
Ballskåkir (billard) og hliðstæðar skákir og hlutar 

til þeirra 20... 
Jólatrésskraut allskonar .......00..0.000 0. 
Grímur, grímubúningar, pappírshvellpokar og aðrar 

þess háttar vörur 
Fiskiðnglar: 

önglar með flugu eða öðru tilbúnu agni til lax- og 
silungsveiða 

FAÖPIN (22.22.2000... nerne eee 
Ongultaumar, línur, girni og línuhjól til lax- og sil- 

ungsveiða, svo og laxveiðiháfar og ífærur ........ 
Fiskistengur og lausir liðir í þær .................. 

85. kafli. 

Hnappar, sjálfblekungar, skrúfblýantar, 
reykjarpípur o. fl. 

Hnappar til fata, ót. a., þar með taldir ermahnappar 
og flibbahnappar, aðrir en úr góðmálmum ........ 

Sjálfblekungar, skrúfblýantar og pennastengur úr 
öðru en góðmálmum ............0..0.000. 000. 

Aths. Til góðmálma teljast þessar vörur ekki, þótt penninn sé úr 
góðmálmi. 

Reykjarpípur, pípuhausar, pípuhreinsarar allskonar, 
munnstykki og aðrir pípuhlutar, vindla- og vind- 
lingamunnstykki og kveikjarar nema úr góðmálmum 

Öskjur undir andlitsduft (púðurdósir), nema úr góð- 
málmum, svo og púðurkvastar .................. 

Hárgreiður og höfuðkambar allskonar ......,........ 
Brjóst- og mannlíkön til útstillinga .................. 

86. kafli. 

Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnúmer. 

Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnúmer .... 

XXI. FLOKKUR 

Munir til listasafna og opinberra safna. 

87. kafli. 

Munir til listasafna og opinberra safna. 

Munir til listasafna og opinberra safna tollfrjálsir 

þa
 

ga
   

Vöru- 

magns- 

tollur 

Aurar 

120 | 

7 
120 

120 | 
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A]
 

Verð. 
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0/0 
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ki 

Auk þeirra vara, sem eftir tollskránni eru tollfrjálsar, eru eftirtaldar vörur 

2. gr. 

undanþegnar aðflutningsgjöldum: 

a. 

h. 

k. 

Áhöld og innstæðumunir í farartæ kjum, sem koma hingað til lands frá útlönd- 

um, enda séu áhöld þessi og innstæðumunir tilheyrandi farartækjunum sjálf- 

um og ekki umfram það, sem hæfilegt má teljast með tilliti til stærðar farar- 

tækjanna, hvaða ferðum þau eru í og um rðr áhöld og muni er að ræða, og 

áhöld þessi og innstæðumunir verði ekki fluttir hér úr farartækjunum. 
Vistir og aðrar nauðsynjar, sem eru í farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, enda verði vistir þessar e og nauðsynjar áfram í farartækjunum 
þeim til notkunar, áhöfn og farþegum til neyzlu og notkunar í þeim, og vistir 

þessar og nauðsynjar geti talizt hæfilegar og leyfilegar eftir reglum, sem fjár- 
málaráðuneytið setur um þau efni. Einungis farartæki, sem eru í utanlands- 

ferðum, geta þó notið þessarar undanþágu, en fjá irmálaráðuneytið segir fyrir 

um það í reglugerð, hvað teljast skuli utanlandsferðir í þessu sambandi. 
Aðrar vörur, sem ekki eiga að affermast hér úr farartækjunum, en eiga að 
fylgja þeim aftur til útlanda. Fjármálaráðuneytið getur selt nánari reglur um 
meðferð þessara vara og hvaða skilyrðum skuli fullnægt, svo að þær verði 
tollfrjálsar. 
Vanalegur farangur starfsmanna á farartækjum, sem koma hingað til lands 
frá útlöndum, en það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur 

gert undantekning frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu 

formi, að með vanalegum farangri nefndra starfsmanna er átt við fatnað og 
aðrar nauðsynjar, sem tilheyra skipverjum á skipum og starfsmönnum á öðr- 
um farartækjum, sem koma hingað til lands frá útlöndum, að svo miklu leyti 

sem tollstarfsmenn telja farangur þennan tl eigin nota skipverjanna sjálfra 

eða starfsmannanna í skipinu eða farartækinu. 

Vanalegur farangur ferðamanna, sem koma hingað Hl lands frá útlöndum, en 

það gildir sem almenn regla, sem fjármálaráðuneytið getur sert undantekning 
frá með reglugerðarákvæðum eða fyrirmælum í svipuðu formi, að með orð- 

unum vanalegur farangur ferðamanna er átt við fatnað og aðrar ferðanauð- 

synjar, sem farþegar á farartækjum, sem koma bingað til lands frá útlöndum, 
hafa meðferðis, að svo miklu leyti sem tollstarfsmenn telja farangur þennan 
til eigin nota farþeganna á ferðalaginu. 

Fatnaður og aðrar ferðanauðsynjar hér búsettra manna. sem látizt hafa erlendis, 

enda beri vörur þessar þess merki, að þær séu notaðar. 

Heimilismunir, sem eru innfluttir af þeim, sem hafa verið búsettir erlendis 
minnst eitt ár áður en þeir fluitun hingað hl FETA munirnir séu notaðir heim- 

ilismunir þessara manna frá því þeir voru búsettir erlendis það ár og hafi verið 
í eigu þeirra og notaðir at þeim alit það ár. þessir menn flytji raunverulega 

hingað til lands og munirnir beri þess merki, að þeir séu notaðir. 
Vörur til sendiherra, sendiráða og sendiræðismanna erlendra ríkja, enda af- 
hendi þeir tollyfirvaldi við afhending eða samþykki til afhendingar varanna 

yfirlýsing um það, að vörurnar verði notaðar við starfsemi þeirra hér eða séu 
til þeirra eigin afnota eða skylduliðs þeirra. 

Skjaldarmerki, flögg, innsigli, stimplar og áprentuð eyðublöð, sem umbjóð- 

endur ræðismanna erlendra ríkja senda þeim, enda beri vörur þessar það með 

sér, að þær séu ætlaðar til afnota í sambandi við ræðismannsstörfin. 
Íslenzkar vörur, sem 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 tollumdæmi 

héðan og send þaðan í sömu umbúðum og hún kom í þangað. 

Endursendar tómar umbúðir, enda séu færðar þær sannanir eða líkur, sem toll- 

  

      

  

      

    

    

   

  

   



145 

yfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða endursendar umbúðir utan af 
útfluttum vörum. 

Í. Kistur utan um lík og ker með ösku brenndra líka. 
m. Til ársloka 1943 skal undanþegið hverskonar aðflutningsgjöldum efni í tunnur, 

sem ætlaðar eru til umbúða um innlendar framleiðsluvörur, svo og óunninn 
hampur og hampgarn til veiðarlæragerðar. Fjármálaráðuneytið getur með 
reglugerðarákvæðum skilgreint það nánar, hvaða vörur falli undir þessa und- 

anþágu, svo og sett fyrirmæli til þess að tryggja það, að vörur þessar séu 

raunverulega notaðar í nefndu skyni. 

n. Tóbaksblöð, sem aðflutt eru undir umsjón yfirvalds og notuð til lækninga á 
sauðfé. 

3. gr. 

Skylt er að endurgreiða aðflutningsgjöld af sykri og kryddi, sem notað er vid 
verkun sildar til útflutnings, aðflutningsgjöld af sykri, sem notaður er við verkun 
hrogna til útflutnings, svo og af kryddvörum og umbúðum, sem notað er við niður- 
suðu matvæla til útflutnings. 

Ennfremur er fjármálaráðuneytinu heimilt: 
a. Að endurgreiða aðflutningsgjöld af síld og skelfiski, sem inn er flutt til beitu. 
b. Að heimta ekki aðflutningsgjöld af bifreiðum og bifhjólum, sem erlendir ferða- 

menn flytja hingað til að nota hér um skamman tíma, ef þessum skilyrðum er 

fullnægt: 

I. Hlutaðeigandi ferðamenn aki sjálfir ökutækjum þessum, eða launaðir öku- 
menn þeirra, útlendir eða innlendir. 

2. Ökutækin séu ekki lánuð, leigð eða notuð til neinskonar flutninga fyrir 
borgun. 

3. Ferðamennirnir hafi ökutækin með sér til útlanda, þegar þeir fara þangað. 

Þó verða ökutækin í öllum tilfellum að vera flutt út innan árs frá því að þau 
voru flutt hingað til lands. 

4. Við komu ökutækjanna hingað sé sett trygging í peningum fyrir aðflutnings- 
gjöldunum af ökutækjunum, eða þau sambönd eigenda ökutækja, sem fjár- 
málaráðuneytið tekur gild, ábyrgist greiðslu aðflutningsgjaldanna. 

ö. Ef skilyrðin eru rofin að dómi toll- eða lögreglustjórnar, megi þær taka öku- 
tækin þegar í stað úr umferð og annaðhvort taka aðflutninssgjöldin af trygg- 

ingarfénu, eða, ef samband eigenda ökutækja, sem fjármálaráðuneytið hefir 

tekið gilt, hefir ábyrgzt greiðs Tu aðflutningsgjaldanna, skylda það til að greiða 
aðflutninssgjöldin þeg ar Í stað, eða flytia eða láta flytja út ökutækin á ábyrgð 
eigenda þeirra og taka útflutningskostnaðinn og annan útlagðan kostnað hins 
opinbera vegna ökutækjanna af tryggingarfénu, eða ef samband eigenda öku- 
tækja, sem fjármálaráðuneytið hefir tekið gilt, hefir ábyrgzt greiðslu aðflutn- 
ingsgjaldanna, skylda það til að greiða þegar í stað allan útflutningskostnað 
og allan útlagðan kostnað hins opinbera vegna okutæ >kjanna. 

ce. Að heimta ekki aðflutningsgjöld af sýrum til votheysgerðar, efnum til varnar 

segn sjúkdómum í nytjajurtum, svo og Höjbergsv 'ökva til fiturannsókna á mjólk, z 

sem áburðarsala ríkisins flytur inn. 

4. gr. 

Nú eru munir sendir til útlanda til viðgerðar, þvotta, bleikjunar, litunar, gyll- 

ingar, silfrunar eða annarar aðvinnslu, og þeir breyta ekki svo eðli sínu við aðvinnsl- 

una, að úr verði nýir hlutir, og við útflutning og innflutning munanna er fullnægt 
þeim skilyrðum, sem um ræðir í niðurlagi þessarar málsgreinar, og skal þá greiða af 

aðvinnslukostnaðinum, að viðbættum sendingarkostnaðinum báðar leiðir, þann 

hundraðshluta í verðtoll, sem samskonar erlend aðflutt vara ber eftir tollskránni, 

þó ekki lægri verðtoll en 15%. Ef samskonar erlendar aðfluttar vörur bera aðeins 
vörumagnstoll, skal greiða af mununum 15% af fyrnefndum kostnaði, að viðbættum 

1939 

62 
30. des.
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62 sendingarkostnaði báðar leiðir. Undanþága sú, sem felst í þessum ákvæðum, er þó 

30. des. þeim skilyrðum bundin, að mununum sé framvísað fyrir tollstarfsmanni áður en 

þeir eru fluttir til útlanda, tollstarfsmaður þessi gefi vottorð um það, að munum þess- 

um hafi verið framvisað fyrir honum og hann hafi skráð á vottorðið lýsingu á mun- 

unum og að vottorð þetta sé lagt fram fyrir bann tollstarfsmann, sem annast toll- 

meðferð munanna við innflutning. 
Ef hinsvegar munir þeir, sem sendir eru til útlanda til aðvinnslu, breyta svo eðli 

sínu við aðvinnsluna, að úr verði nýir hlutir, skal greiða af þeim aðflutningsgjöld 

eftir tollskránni eins og um væri að ræða erlenda aðflutta vöru. 

Fyrirmæli þessarar greinar taka ekki til íslenzkra skipa eða báta, sem viðgerð 

fer fram á erlendis. 

(I, KAPITULI 

Reglur um notkun tollskrárinnar. 

A. 

Samblandaðar og samsettar vörur. 

5. gr. 
Þegar vara er úr efnum, sem hvert út af fyrir sig gætu valdið því, að vara yrði 

tolluð með fleirum en einum hætti, ska! tollun hennar, nema sérstaklega sé mælt 

fyrir á annan veg, fara eftir því, hvaða efni tollyfirvaldið telur að einkenni mest 

eðli hennar og notkun. Ef tollyfirvaldið telur, að úr þessu verði ekki fyllilega skor- 
ið, skal varan tolluð á þann hátt, sem tollur verður hæstur. 

6. gr. 
Af ósamsettum hlutum samsettra vara skal greiða sömu aðflutningsgjöld og af 

vörunni samsettri, nema sérstaklega sé mælt fyrir á annan veg. 

B. 

Vörumagnstollun. 

7. 
Vörumagnstoll skal ákveða eftir þv 

sérstaklega tekið fram. 
Brot úr tolleiningu, sem nemur helmingi eða meira, skal talið sem heil tollein- 

ing, en minna broti skal sleppt. 
Nú eru saman í umbúðum vörur, sem mishár vörumagnstollur er á, þó ekki 

hærri en kr. 0,20 af tolleiningu, og skal þá greiða af öllum vörunum þann vörumagns- 
toll, sem hvílir á þeirri af vörunum, sem ber hæstan vörumagnstoll. 

Af póstbögglum, sem til landsins flytjast, skal aldrei greiða minna en Í kr. 

í vörumagnstoli af hverjum böggli. Lásmarksgjald af vörum, aðfluttum á annan hátt, 
skal vera kr. 0.50. 

gr.      

vöru með umbúðum, nema annað sé 

8. gr. 
Af vörum þeim, sem yzt til hægri í öðrum dálki tollskrárinnar eru merktar 

með stóru enni (N), skal greiða vörumagnstoll eftir magni varanna án umbúða. Af 
vörum þessum skal reikna % úr tolleiningu og þar yfir sem heila, % allt að % 
hálfa, en minna broti skal sleppt. 

9. gr. 

Fjármálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um það, hvernig reikna skuli vöru- 
magnstoll af vörum, sem tollast eftir rúmmáli.



C 

Verðtollun. 

10. gr. 

Verðmæti vöru til verðtollsákvörðunar er yfirleitt verð hennar í útflutnings- 

landinu, að viðbættu, ef það er þá ekki innifalið í verðinu: 
a. Útflutningsgjaldi, ef það hvílir á vöru, 
b. verðmæti innri og ytri umbúða, 

o 

c. flutningsgjaldi og öðrum sendingarkostnaði, s. s. váti rygsi ne, flutningsmidlun- 
arg gjöldum o. þ. h., sem fellur á vöru þar til hún er affermd á ákvör ðunarstað. 
Verð vörunnar í útflutningslandinu og kostnaður sá, sem talinn er undir a., b. 

og c, kallast einu nafni tollverð vöru. 

Sérreglur gilda um greiðslu verðtolls af vörum þeim, sem um ræðir í 18. gr., 
þó ekki lengur en samningur sá, sem þar um ræðir, er í gildi. 

Nú er vara seld undir almennu heildsöluverði á samskonar vörum eða vörum 
af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, og skal þá 
greiða verðtoll af hinu almen útflutningsverði. Þó að greitt sé flutningsgjald, sem 

er undir almennu flutningsgjaldi, eða þó að greiddur sé annar sendingarkostnaður, 
sem er undir almennum se nding Jarkostnaði, skal allt að einu hið almenna flutnings- 
gjald eða annar almennur sendingarkostnaður talinn í því tollverði, sem greiða 
skal af. 

Ef vara er send lengra en til fyrstu tollhafnar, er hægt hefði verið að afferma 
hana, má draga frá flutnings sgjaldsauka þann og se „ndinsarkostnað. sem sá fram- 
haldsflutningur hefir valdið, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðarauka. 

Þá skal og heimilt að draga frá þann hluta flutninssgjalds, sem greiddur er vegna 
slæmrar aðstöðu við affermingu, eða vegna þess að skip affermir á fleiri höfnum 
en einni, ef gerð er fullnægjandi grein fyrir þeim kostnaðaranuka. 

Greiða skal verðtoll af afslætti og öðrum frádrætti, sem kaupanda aðfluttrar 
vöru er veittur. Fjármálaráðuneytið getur þó með reglugerðarákvæðum eða fyrir- 
mælum í svipuðu formi gert undantekning frá þessu ákvæði, ef um er að ræða 
afslátt eða annan frádrátt, sem almennt er veittur í verzlunarviðskiptum af 
vissu tagi. 

Nú er vara seld til síðari afhendingar á tilteknum tíma, og skal þá greiða 
verðtollinn af því verði, sem á þeim tíma, sem kaup eru gerð, er hið almenna verð 
til afhendingar á hinum tiltekna tíma. Ef vara er ekki endanlega seld hingað til 

lands, skal greiða verðtollinn af verðinu á þeim stað og tíma, sem varan er send, 
en verð þetta má þó ekki vera lægra en almennt heildsöluverð á samskonar 

vörum eða vörum af svipuðu tagi til útflutnings á hinum tiltekna stað og tíma. 

Siðastnefnd regla gildir um vörur, sem innfluttar eru til útibúa eða umboðsaðila 
fyrir útlend fyrirtæki og aðra aðila í útlöndum, og skiptir ekki máli, hvort umboðs- 
aðilarnir koma fram í nafni umbjóðanda síns eða í eigin nafni. Ef í verðum þeim, 
sem um ræðir í þessari málsgrein, er ekki innifalinn kostnaður sá, sem talinn er 
undir a, b og c í Í. málsgr. þessarar greinar, sbr. reglurnar í síðari hluta 4. málsgr., 
skal hann jafnan talinn með í þeim tc 

    

eina 
llverðum, sem greiða skal af. 

Ef ekki fást fullnægjandi gögn um verð vöru, skal verðtollur greiddur af verði, 

sem svarar til söluverðs samskonar vöru eða vöru af svipuðu tagi, með umbúðum, 

en án tolls, frá heildsala til smásala hér á landi á þeim tíma, sem vara fer til toll- 

meðferðar. Verði slíkt verð ekki ákveðið, eða ef vara er að mun skemmd, skal verð 

vöru til verðtollsákvörðunar ákveðið með matsgerð á kostnað viðtakanda, en að 

öðru leyti fari um matsgerð þessa eftir ákvæðum 1. mgr. 14. gr. að því leyti, sem 

við á. Þetta, sem hér er sagt, gildir þó ekki um vörur, sem ekki verða að dómi toll- 

yfirvalds taldar venjulegar verzlunarvörur, en slíkar vörur skulu metnar af toll- 

starfsmönnum. 
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11. gr. 

Nú er tollverð vöru eða einhver hluti þess í erlendri mynt, og skal þá því eða 
þeim hluta þess við verðtollsákvörðun breytt í innlenda fjárhæð. Skal farið eftir 
því sölugengi, sem skráð er á hinni erlendu mynt í bönkum hér á landi á komudegi 
farartækisins, sem vöruna flytur, til þeirrar tollhafnar, þar sem tollurinn á að greið- 
ast. Bönkum og útibúum þeirra er skylt að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um 
gengi, er þeir æskja. Nú er ekkert gengi skráð hér í bönkum á téðri mynt eða ekki 
næst vitneskja um það, og skal þá farið eftir gengi póstávísana, útfarinna héðan. 
Póststarfsmenn skulu skyldir til að gefa tollstarfsmönnum upplýsingar um póstávís- 
anagengi, er þeir æskja. Ef ekkert slíkt póstávísanagengi er skráð, skal breyta toll- 
verði eftir því gengi, sem fjármálaráðuneytið ákveður. 

12. gr. 
Ef verð vara, sem greiða ber af mismunandi háan verðtoll, er tilgreint í einni 

fjárhæð, skal greiða af öllum vörunum þann verðtollshundraðshluta, sem hvílir á 

þeirri af vörunum, sem ber hæstan verðtoll. 

13. gr. 
Í aðflutningsskýrslum þeim, sem viðtakendur skulu afhenda tollstarísmönn- 

um áður en vörur eru teknar til tollmeðferðar, skal tilgreindur sá dagur, sem sala 

hinna aðfluttu vara fór fram. 
Þá skulu viðtakendur skyldir til að afhenda til tollmeðferðar samrit af sölu- 

reikningi yfir hina aðfluttu vöru. Reikningseintak þetta, sem tollstofnunin heldur 
eftir, skal vera dagsett og undirritað af seljanda eða þeim, er samkvæmt lögum í 

landi seljanda hefir rétt til að rita firma hans. Reikningur þessi skal skýrt og greini- 
lega tilgreina nöfn þeirra vörutegunda, sem hann ræðir um, verð og nettóþunga 

hverrar vörutegundar, hvernig vara er seld, hvenær sala fór fram, greiðsluskilmála 
og önnur söluskilyrði, svo og í hvaða mynt er reiknað, tegund, merki og númer um- 
búða, eða merki og númer á vörunni, ef hún er umbúðalaus, stykk jatölu og þunga 

þeirra með umbúðum. Allir töluliðir reikningsins skulu lagðir saman og aðalupphæð 

hans skýrt tilgreind. 
Viðtakendur aðfluttra vara, sem ekki eru endanlega seldar hingað til lands eða 

sendar til útibúa eða umboðsaðila fyrir útlend fyrirtæki eða aðra aðila í útlöndum, 

skulu afhenda til tollmeðferðar samril af vörureikningi yfir vörurnar, og skal reikn- 
ingseintak þetta, sem tollstofnunin heldur eftir, tilgreina eftir því, sem við á, sömu 

atriði og sölureikningur yfir aðrar aðfluttar vörur. Á reikningseintak þetta skal auk 
þess vera skráð undirrituð yfirlýsing þess, sem sendir vöruna til útibús síns, um- 
boðsaðila eða annars erindreka, um það, að verð það, sem tilgreint sé á vörureikn- 
ingnum, sé ekki lægra en almennt heildsöluverð á samskonar vörum eða vörum 
af svipuðu tagi til útflutnings á þeim stað og tíma, sem vara er send. 

Viðtakendur eru skyldir til að leggja fyrir tollstarfsmenn farmskirteini, fylgi- 
bréf, flutningsskirteini, vátrygging arskírteini, reikning yfir kostnað af umbúðum, 
flutningsmiðlunarreikning o. fl. þess háttar skjöl um vöruna til staðfestingar því, 

að tollverð sé rétt tilgreint, enda séu gjöld þau og kostnaður, sem skjöl þessi til- 

greina, ekki innifalinn í upphæð sölu- eða vörureikninganna eða þeirra sérstaklega 

getið á þeim. 
Í skýrslum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, skal vera yfirlýsing 

viðtakanda um það, að þeir sölu- eða vörureikningar, sem hann hefir afhent með 
skýrslunni, eigi við vöru þá, sem skýrslan ræðir um, að reikningarnir og önnur fram- 

lögð skjöl séu rétt og tilgreini, hvað varan kostar hingað komin í tilgreindri mynt, 
að frá upphæðum þessum sé ekki dreginn afsláttur fyrir borgun út í hönd eða ann- 
ar sérstakur afsláttur eða annar frádráttur, sem ekki sé tilgreindur á skjölunum, og 

að honum sé ekki kunnugt um það, að verð það, sem tilgreint sé á sölu- eða vöru- 
reikningunum, sé lægra en almennt heildsöluverð á tilsvarandi magni af sams-
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konar vörum eða vörum af svipuðu tagi á þeim stað og tíma, sem sala fór fram, 

eða ef vara er ekki endanlega seld hingað, á þeim stað og tíma, sem vara var send. 

Ef hið almenna heildsöluverð er hærra en hið tilgreinda verð, skal viðtakandi gefa 
yfirlýsingu um hið hærra verð eftir beztu vitund. Sama gildir, ef hann brestur 

upplýsingar um verðið. Hafi verið gefinn afsláttur fyrir borgun út í hönd eða 
annar sérstakur afsláttur eða annar frádráttur, sem framlögð skjöl bera ekki með 

sér, skal geta þess í aðHlutningsský tslunni og tilgreina upphæð hans. 

Tollstarfsmönnum er heimilt, hvort sem er við tollun vöru eða síðar, að ganga 

úr skugga um það, hvort þeir, sem fá verðtollsskyldar vörur frá útlöndum, leggja 
fram rétt gögn um tollverð beirra vara, með því að athuga verzlunarbækur hlutað- 
eigenda, bréfaviðskipti og önnur skjöl, sem að dómi tollstarfsmannanna geta veitt 

> . 7 
upplýsingar um þau atriði, sem nefnd voru. 

  

  

14. gr. 

Nú telja tollstarfsmenn Öferð vöru, að verð það, sem tilgreint er í 
          aðflutningsskyrslu og staðfos fram um skjölum, sé ekki í samræmi við 

það verð, sem eftir fyrir m 1 að 'a verðtoll af, og skulu þeir þá leið-     
rétta verðið samkvæmt þeir eða, el ósamræmið stafar ekki af misskiln- 
ingi á reglum 10. gr., hækka verðið að því skapi, sem þeir telja rétt. Ef viðtakandi 
telur sig ekki geta sætt sig við hið hækkaða verð, eða ef viðtakandi vöru, sem toll- 

yfirvald hefir ekki talið venjulega verzlunarvöru og metið samkvæmt fyrirmælum 
síðustu málsgr. 10. gr., er óánægður ) verð, sem tollstarfsmaður hefir sett 
á þessar vörur, geta viðtakendur gerl um mal á vörunni, en gera skal skrif- 
lega kröfu um slíkt mat til tollyfirvalds áður en I ð afhendir eða samþykkir að 
afhenda megi viðtakanda vöruna. Eftir am er komin krafa um mat skal toll- 
yfirvald gera ráðstafanir tl að mat verði framkvæmt, en það skal gera einn eða 
fleiri sérfróðir, ef við verður komið, og óvilhallir dómkvaddir menn, og skal hann 
eða þeir tilkynna viðtakanda og tollyfirvaldi, hvar og hvenær matsgerð skuli fara 

fram. Matsmenn skulu ákveða verðið eftir fyrirmælum 1Ð. gr., eftir því, sem við verð- 

ur komið, og skal sreiða verðtollinn af matsverðinu. Viðlakandi skal greiða mats- 
kostnað, ef matsverð verður hærra en verð það, sem hann gaf upp, en ella ríkis- 
sjóður. Ákvæði 29. gr. laganna um tollheimtu og tolleftirlit skulu gilda eftir því, 
sem við á, um matskostnað. 

Ef það kemur í ljós við tollun eða síðar, að aðflutningsskýrsla eða þau skjöl, 
sem viðtakandi hefir lagt fram til staðfestingar því verði, sem tilgreint er í aðflutn- 
ingsskýrslunni, eru röng, skal tollstarfsmönnum heimilt, ef þeir telja sér ekki fært 

að ákveða verð vöru til verðtollsákvörðunar, að fá það ákveðið með matsgerð á 

kostnað viðtakanda, og skulu ákvæði 1. mgr. gilda um mat þetta og matskostnað, 
eftir því, sem við á. 

  

     

  

     

    

  

Nú gerir viðtakandi það sennilegt, að hann hafi ekki Jengig þau gögn, sem um 
ræðir í 13. gr., eða ef þau teljast ekki fullnægjandi, og í þá tollyfirvald afhenda 

viðtakanda eða leyfa að afhen da í vidt: tkanda vöru geg a því i, , að hann greiði gjald fyrir 

tollskoðun og setji þá trygg yrir greiðslu aðflutn is jaldanna, sem tollyfirvaldið 
heimtar, og að viðtakandi afh n, Sen vantar, eða þau gögn, sem misfellur 

  

     

voru á, leiðrétt, innan hæfilegs tíma, sem tollyfirvaldið til tekur, en ef vanefndir 

verða á því, varðar það viðtakanda sektum, enda ákveður tollyfirvaldið þá, hve mikil 
aðflutningsgjöld skuli greiða af vörunni. 

  

16. gr. 

Ef viðtakandi vöru leggur ekki fram til tollmeðferðar gögn þau, sem um ræðir 

í 13. gr, eða sölu- eða vörureikningur tilgreinir ekki þau atriði, sem fyrirskipuð 
eru í nefndri grein, skal greiða verðtoll af því tollverði, sem ákveðið hefir verið, 
með 25% viðauka við það. 
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62 Ákvæðum 1. mgr. skal þó ekki beita, ef tollyfirvald telur, að ekki sé um venju- 
30. des. lega verzlunarvöru að ræða, eða ef vörur eru að mun skemmdar. Ennfremur er toll- 

yfirvaldi heimilt, ef alveg sérstaklega stendur á, að sleppa framangreindum 25% 
viðauka. 

17. gr. 
Ef gefin er röng aðflutningsskýrsla um verð vöru, varðar það allt að fimmtán- 

faldri þeirri fjárhæð, sem höfð hefir verið eða hafa hefði mátt af ríkissjóði vegna 
hinnar röngu skýrslu. 

Leggi viðtakandi hinsvegar fram röng gögn til staðfestingar því verði, sem upp 
er gefið í aðflutningsskýrslu, og hann vissi eða hlaut að vita að voru röng, skal 
hann auk viðurlaga 1. mgr. sæta sektum, allt að 20000 kr., eða fangelsi, ef sakir 
eru miklar, nema þyngri refsing liggi við eftir öðrum lögum. 

Auk þeirra refsinga, sem um ræðir í 1. og 2. málser., má svipta þann, sem verður 
sekur um þar nefnd brot, leyfi til verzlunar um tiltekinn tíma, eða æfilangt, ef brot 
er margitrekað. 

III. KAPITULI 

Sérákvæði um nokkrar vörur. 

18. gr. 
Í stað þeirra aðflutningsgjalda, sem greiða skal af eftirtöldum vörum eftir 1. gr., 

skal, meðan samningur sá, sem birtur er með auglýsingu nr. 106 29. júní 1933, um 
viðskiptasamkomulag milli Íslands og Sameinaða konungsríkisins Stórabretlands og 
Norður-Írlands, er í gildi, greiða af vörum þessum aðflutningsgjöld eins og hér segir: 
  

  

  

  

| Vöru- | Verd- 
magns- tollur 

Nr. tollur 
Vara Tolleining Aurar 0/0 

1 | Steinkol .........0...0.0 00. 100 kg 20 
2 Silkivefnaður úr gervisilki ........................ 1 kg 18 1( 

i; Karlmannafataefni úr ull ................000 0... — 18 15 
á | Kjólaefni kvenna úr badmull ...................….... — 18 10 
5 Segldúkur ............00.0.0.0 0 — 2 
6 Tvisttau og rifti úr baðmull ...................... — 18 10 

7 {| Fóðurefni o. fl. úr baðmull ....................0... — 18 „10 
8 | Gluggatjaldaefni úr baðmull ..............0.0....... — „18 10 
9 | Léreft úr hör og hampi ..........000000 00 — 18 10 

10 | Umbúðastrigi (Hessian) ............000000. 0. — 2 
11 Gólfdúkur (Linoleum) .......... HR AR — 2 
12 Sokkar úr gervisilki ..............000000 0000 — 18 10 
13 | Sokkar aðrir en úr silki eða gervisilki ................ — 18 15 
14 | Nærföt önnur en úr silki eða gervisilki ............ — 18 | 15 
15 | Regnkápur ............. NR — 18 15 
16 | Línfatnaður ................ FRA — 18 15 
17 Tomir pokar seernes ener renenee — 2 
18 Enskar húfur ..........2..00 000... nrnnnee — 18 15 

19 Galvanhúðaðar járnplötur ..... FI AR — 2 
20 Virstrengir ................02 00 — 2     

Verðmæti ofannefndra vara til verðtollsákvörðunar er verð þeirra kominna um 
borð í farartæki, sem flytur þær hingað til lands. 

Um vörur þessar gilda að öðru leyti ákvæði laga þessara eftir því, sem við á. 
Það skal þó sérstaklega tekið fram, að við ákvörðun verðtolls af vörum þessum,
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þegar eins stendur á og um ræðir í fyrri hluta síðustu málsgreinar 10. gr., skal draga 
frá almenna verðinu frá heildsala til smásala, auk tolls, almennt flutningsgjald og 
almennt vátryggingargjald. 

Meðan samningur sá, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar greinar, er í gildi, skulu 
vörur þær, sem taldar eru í 17. lið 48. kafla tollskrárinnar, og vefnaðarvara, sem 
fellur undir 35. lið 50. kafla skrárinnar og vfirdregin er með kátsjúk eða öðru þess- 
konar efni, tollast með 20 aura vörumagnstolli og 15% verðtolli. 

  

IV. KAPITULI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Aðflutningsgjöld þau, sem greiða ber samkvæmt tollskránni, skal einnig greiða 

af vörum, sem innfluttar hafa verið fyrir gildistöku laga þessara, en aðflutninss- 

gjöld hafa ekki verið greidd af er lög þessi öðlast gildi. 

20. gr. 
Nú ris ágreiningur um það, hvernig tolla skuli vöru, og skal þá fjármálaráð- 

herra skera úr þeim ágreiningi og er sá úrskurður fullnaðarúrskurður í málinu. 
Þegar leitað er úrskurðar þess, sem um ræðir í Í. mgr. skulu fylgja erindinu 

til ráðuneytisins öll þau skjöl, sem skipta máli um tollun vöru, s. s. sölureikningur 

eða annar vörureikningur og önnur þau skjöl, sem um ræðir í 4. mgr. 13. gr. Þá 
skal og senda með erindinu sýnishorn af vörunni, en verði því ekki við komið, 
skal senda nákvæma teikning eða lýsing á vöru þeirri, sem ágreiningur er um. 

   

21. gr. 
Nú kemur upp deila um það, hvað skuli telja almennt verð vöru, almennt 

flutningsgjald eða annan almennan kostnað, sem fellur á vörur, og skal þá fjár- 
málaráðherra eiga fullnaðarúrskurð um það mál. 

Ákvæði laga nr. 53 16. nóv. 1907, um tollvörugeymslu og tollgreiðslufrest, skulu 
aðeins taka til vara þeirra, sem greiða ber af vörumagnstoll eftir magni án umbúða. 

22. gr. 

23. gr. 
Á fyrstu höfn, sem aðkomuskip eða annað aðkomufarartæki tekur hér á landi, 

skal rannsaka skipsforðann eða slíkan forða í öðrum farartækjum og ákveða síðan 
hvað teljast skuli leyfilegur og hæfilegur forði. Fyrir rannsókn þessa skulu skip- 
stjórar greiða tollyfirvaldinu eða umboðsmanni þess 10 kr. 

24. gr. 
Við tollskoðun er tolleftirlitinu heimilt að taka og halda eftir nauðsynlegum 

sýnishornum af vörunum án endurgjalds. 

25. gr. 

Tollstarfsmönnum öllum er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum al- 

mennta hegningarlaga um embættismenn og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi 
mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu um verzlunarhagi einstakra manna 

eða fyrirtækja, þar með talin hverskonar vitneskja, sem ráða má af samritum af 
sölu- eða vörureikningum, sem tollstofnanir halda eftir. 

26. gr. 
Þau tollyfirvöld, sem hingað til hafa fengið 2% innheimtulaun af verðtolli, haldi 

c 
þeim sem áður. Póstmönnum ber 4% af aðflutningsgjöldum, sem þeir innheimta. 

27. gr. 

Innflutningsgjöld þau, sem um ræðir í lögum nr. 84 6. júlí 1932, um Þifreiða- 

skatt o. fl., og lögum um breyting á beim lögum, skulu halda gildi sínu. Þá halda 

20 
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gildi sinu gjöld samkvæmt reglugerðarákvæðum, settum með heimild í niðurlagi 

1. gr. laga nr. 24 1. febr. 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og 
nauðsynjavörum. 

28. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin: 
Tolllög fyrir Ísland, nr. 54 11. júlí 1911. 
Lög nr. 41 27. júní 1921, um breyting á 1. gr. laga nr. 54 11. júlí 1911. 
Lög nr. 37 13. júní 1937, um breyting á lögum nr. 41 27. júní 1921, um breyting 

á 1. gr. tolllaga, nr. 54 11. júlí 1911. 

Lög nr. 54 15. júní 1926, um vörutoll. 

Lög nr. 4 3. april 1928, um breyting á lögum nr. 54 15. júní 1926, um vörutoll. 
Lög nr. 130 31. desember 1935, um breyting á lögum nr. 54 15. júní 1926, um 

vörutoll. 
Lög nr. 83 19. júní 1933, um sérákvæði um verðtoll. 
Lög nr. 40 8. september 1931, um endurgreiðslu á aðflutningsgjöldum af efni- 

vörum til iðnaðar. 
2. gr. laga nr. 70 28. desember 1934, um breyting á lögum nr. 50 31. maí 1927, 

um gjald af innlendum tollvörulegundum. 

1. málsgr. 3. gr. laga nr. 50 31. maí 1927, um gjald af innlendum tollvöruteg- 

undum. 
2. gr. laga nr. 52 8. september 1931, um útflutningsgjald af síld o. fl. 
Lög nr. 125 31. desember 1935, um breyting á lögum nr. 52 8. september 1931, 

um útflutningsg jald af síld o. fl. 

Lög nr. 5 9. jan. 1935, um tollundanpågu fyrir tunnuefni og hamp, og låg um 
breyting å beim lögum. nr. 62 31. desember 1937. 

2. mgr. 26. gr. laga nr. 63 31. desember 1937, um tollheimtu og tolleftirlit. 

Loks eru úr gildi numin öll önnur lagaákvæði, sem koma í bága við þessi lög. 

29. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1940. 

Ákvæði um stundarsakir. 

a. Frá gildistöku laga þessara og til loka næsta reglulegs Alþingis skal fjármála- 

ráðuneytinu heimill að endurgreiða iðnaðarmanni eða iðjurekanda aðflutnings- 

gjald eða hlufa aðflutningsgjalds af efnivöru, sem hann á fullnægjandi hátt 

sannar fyrir ráðuneytinu, að hann hafi notað til iðnaðarframleiðslu sinnar, og 
hann sannar á sama hátt að beri hærra aðflutningsgjald að tiltölu en tilsvarandi 

unnin iðnaðarvara af erlendum uppruna, sem flutt er hingað til lands. 

b. Fjármálaráðherra skal heimilt að láta innheimta aðflutningsgjöld í janúar- 

mánuði 1940 á sama hátt og eftir sömu lögum og reglum og þau gjöld voru inn- 

heimt eftir á árinu 1939. 
c. Meðan almennt eru greidd hækkuð farmgjöld vegna ófriðarins, skal fjármála- 

ráðherra heimilt að láta, eftir því sem við verður komið, draga frá almennum 

farmgjöldum frá erlendri höfn til Íslands svo háa hundraðshluta, sem nemur al- 

mennri hækkun farmgjalda vegna ófriðarins. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 30. desember 1989. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. 

Jakob Möller
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FJÁRLÖG 
fyrir árið 1940. 

1939 

63 
31. des. 

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

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

Aldinborg, 

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

að 

þa
 

4. 

s
n
e
g
 

10. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

samþykki Voru: 

I. KAFLI 

Tekjur: 

1. gr. 

Árið 1940 er ætlazt til, að tekjur ríkisins verði svo sem talið er Í 2.- 
þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar. 

2. gr. 

Ætlað er á, að þessir skattar og tollar nemi: 

-ð. ST, 08 

  

Fasteignaskattur ......0.000. 000... 
Tekjuskattur og eignarskattur ........0.000.0 000... 

Hátekjuskattur .......0..00200 0000. 

Lestagjald af skipum ........02000. 000 

Aukatekjur ......0.0.000 000 

Erfðafjárskattar .....0..0.00000 00. 

Vitagjald .......02.0000 000 rr nse 

Leyfisbréfagjöld ........02000000 0000 
Stimpilgjald .......020200 00 
Stimpilgjald af ávísunum og kvittunum .............. 
Bifreiðaskattur ..........2.0002 0000 nn 
Benzinskattur .......20000000 00 nnennee 

Útflutningsgjald .........000.00000 0000 
Áfengistollur (þar á meðal óáfengt öl, áfengislaus vín, 

ávaxtasafi og gosdrykkir) ......2..0200000. 00... 
Tóbakstollur . ........0 0000 
Vöramagnstollur .......0.2000 0. 

Verðtollur ..........0.0.00 00 nrnknes 

Gjald af innlendum tollvörnm ......00000.0. 0... 

Skemmtanaskattur .......0.000.2 00... 
Veitingaskattur ......0.0.202020 00. 

Samtals ...   

kr. 

445000 
1600000 
200000 
55000 

600000 
56000 

390000 
28000 

500000 | 

75000 
410000   
305000 | 

650000 

1000000 
1300000 
2300000 
4000000 

kr. 

2300000 

2364000 

9450000 
400000 
135000 
100000 

| 14749000 
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3. gr. 

A. 
Tekjur af rekstri ríkisstofnana eru áætlaðar: 

1 
2 
3. 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 

. — landssimans 

. — tóbakseinkasölu 

. Gjöld: 
1. 

Rekstrarhagnaður póstsjóðs 

—- áfengisverzlunar 

ríkisútvarps 
ríkisprentsmiðju 
landssmiðju 

bifreiðaeinkasölu 

  

Samtals ... 

Sundurliðun. 

1. Póstsjóður. 
Tekjur 

Póststjórnarkostnaður 
2. Pósthúsið í Reykjavík 
3. Önnur pó:thús: 

a. Póstafgreiðslur 
b. Bréfhirðingar 

Póstflutningur 
Önnur gjöld 
Fyrning SÞ 

142000 
23000 

Fært á 3. gr. A. 1 

2. Landssíminn. 
Tekjur 

Gjöld: 

a. Til einkasíma í sveitum 

b. Til starfrækslu landssímanna m. m.: 

1. Kostnaður af aðalskrifstofu landssímans 

Rilsímastöðin í Reykjavík 
3. Loftskeytastöðin í Reykjavík 
4. Stuttbylgjustöð í Reykjavík 
ð. Bæjarsíminn í Reykjavík og Hafnarfirði 

Áhaldahúsið 

to
 

Flyt ..., 

99000 
234000 
45000 
75000 

520000 
25000 
69000 

1067000   

kr. 

31000 

717000 

1688000 
692280 

23500 

350000 

17100 

63350 

35600 

242000 

165000 
215000 | 
67260 
4140 

| 

10000 | 

10000 

  

kr. 

3282230 

780000 

749000 

31000 

2700000 

2700000



Il. 
II. 
IV. 
w 

„ Tekjur (brúttó hagnaður) 
. Gjöld: 

  

Flutt .... 1067000 
8. Ritsímastöðin á Seyðisfirði ............ 67000 
9. Ritsímastöðin á Ísafirði .............. 39000 

10. Símastöðin á Borðeyri 2......0.0.. 19000 
11. Símastöðin í Vestmannaeyjum ........ 36000 

12. Símastöðin á Siglufirði ............... 45000 

13. 155000 Til annara símastöðva og eftirlitsstöðva 

Uppbót á launum greiðist eftir sömu reglum 
og 1939, enda færist þær greiðslur á framan- 
greinda liði viðkomandi stöðva. 

c. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m. 
d. Viðbót og viðhald stöðvanna 
e. Kostnaður af ferðalögum etc. ........2.000000.0... 

f. Viðhald landssímanna 
g. Framhaldsgjald 
h. Til kennslu handa símamönnum 

i. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í Bern 
i. Ýms gjöld 

Þar af 1000 krónur til fyrrv. símaverkstjóra, eftir 
tillögum símamálastjóra. 

k. Fyrning á húsum og áhöldum 
1. Burðargjald 

Fært á 3. gr. A. 2 

Eignabreytingar. 
Út. 

Afborgun af lánum L. M. Ericsson, Marconi o. fl. .... 
Til viðauka símakerfa, smærri efnis- og áhaldakaupa 
Til talstöðva í báta og skip .......0.0000 000. 
Til loftskeytastöðva Í skip .......00002.00. 000. 
Til nýrra símalína 

Fært á 20. gr. Út 1. 2. og II. 1 

3. Áfengisverzlun ríkisins. 

Laun starfsmanna og vinnulaun 
Útsvar 
Framlag til Menningarsjóðs 
Annar kostnaður 
Fyrning á fasteign og áhöldum sr... 

Fært á 3. gr. A. 3   

kr. 

10000 

1428000 

66000 

85000 

10000 

300000 | 
28000 | 
3000 
4000 | 

10000 

31000 

143000 | 
82000 
35000 
60000 
8000   

kr. 

2700000 

1983000 

717000 

219000 
45000 
20000 
15000 
20000 

319000 

2016000 

328000 

1688000 

1939 

63 

31. des.
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I. Tekjur (brúttó hagnaður) 
. Gjöld: 

IT. 

  

4. Tóbakseinkasalan. 

Laun "..........2.020 000 77720 
Annar kostnaður .......00.00200 0. 70000 

Útsvar, áætlað tap á skuldum o. fl. ...........0000... 

Fært á 3. gr. Á. 4 

5. Ríkisútvarpið. 
Tekjur: 

a. Afnotagjöld ............0.000 0 

b. Aðrar tekjur ...........2...00. 0... sn 
Gjöld: 
a. Starfræksla: 

1. Starfsmannalaun ......0.0.0..0.. 0. 113000 

2. Útvarpsefni 2... revrreeee 60000 

9. Til hljóðfærasláttar .................. 15000 

4. Til  málfegrunar eftir fyrirmælum 

kennslumálastjórnarinnar #............ 1000 

5. Skrifstofukostnaður .................. 55000 

6. Húsaleiga, ljós, hiti ................... 45000 
7. Til útvarpsstöðva .......0..0... 150000 
8. Til hleðslu- og viðgerðarstöðva og til 

að greiða fyrir útvarpsnotum ........ 20000 
9. Óviss gjöld ...... 10000 

b. Vextir 20... 37500 
c. Fyrning å húsi og vélum ................… 50000 

Tap 

IIL Rekstur vidtækjaverzlunar: 

a. Tekjur ..........20.0.0 00. 

b. Gjöld: 

Í. Laun starfsmanna ........0000000..... 41360 
2. Annar kostnaður ......2.0.0000. 40640 

Fært á 3. gr. A. 5 

Eignabreytingar: . 

Afborgun af láni til stækkunar (sjá 20. gr. Ut1.2.b.) ..   

147720 
45000 

450000 
80000 

469000 

87500 

132000 

82000 | 

kr. 

885000 

192720 

692280 

530000 

556300 

26500 

50000 

23500 

93800



  

6. Ríkisprentsmiðjan. 
„ Tekjur (prentvinna) ..........00000 000. 

. Gjöld: 
1. a. Laun starfsmanna ........000000. 35000 

b. Vinnulaun og aðkeypt vinna .......... 280000 

no Efnivörur ...........00 neeeses 

Vélarekstur og viðhald ..........0.2.2000 0... 
Vextir ..........2. 00 ernnnse 

Annar kostnaður ..........0..202 000 

Fyrning ..............2 0 

CS
 

C
S
 

Fært á 3. gr. A. 6 

7. Landssmiðjan. 
Í. Tekjur: 

1. Ágóði á vörum ............ 

2. — á járnsmíðadeild ............00.00.0 000 tn 
3. á trésmiðadeild ...........0.000 000 

4. á jJárnsteypu ..........02 0 

II. Gjöld: 
1. Laun starfsmanna „........000%00 0. 

2. Vextir ...........000 0. 

3. Afsláttur og skuldatöp ........0..0..00. 0... 
4. Annar kostnaður . .........00000 0 

5. Fyrning ............ 

Fært á 3. gr. A. 7 

8. Bifreiðaeinkasala. 

I. Tekjur ..........0..0 0. nereensee 
I. Gjöld: 

1. Laun starfsmanna .......0..0.. 0... 18400 

2. Húsaleiga, hiti o. fl .....0..00.0.0.. 0. 7500 

3. Vextir (.......... 0. 14000 

4. Annar kostnaður ........0000. 000 19600 

Frá dregst hluti bæjar- og sýslufélaga 30% ........... 

Fært á 3. gr. A. 8   

kr. 

315000 

84500 

15000 

7000 

32500 

16000 

15000 

75000 

5600 
4000 

22900 

11000 

7000 

29600 

150000 

9500 

1
 

12000 | 

kr. 

3520000 

470000 

50000 

99600 

82500 

17100 

90500 

27150 

63350 

1939 

63 

31. des.
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63 

    
  

  

31. des. kr kr. 

B. 
Tekjur af fasteignum ríkissjóðs eru taldar: 

1. Tekjur af jarðeignum á Stokkseyri og Eyrarbakka 6000 
2. Arnarhvoll: 

a. Tekjur ...........0. 000 60000 | 
b. Gjöld: | 

1. Vextir 2... 20584 | 
2. Ymiskonar rekstrarkostnaður ......... 33776 

3. Fyrning hussins (sjå 20. gr.) ........ 3640 
38000 

2000 

Samtals ... 8000 

4. gr. 
Tekjur af bönkum og vaxtatekjur eru áætlaðar: 

kr. | … kr. 

í. Vextir af bankavaxtabréfum og jarðræktarbréfum .... 10000 
2. Vextir af stofnfé Landsbankans, 6% af 3000000 ...... 180000 
3. Vextir af veðd.bréfum Búnaðarbankans, 6% af 1260000 75600 

4. Aðrir vextir ........2..2.00 00. 240000 

Samtals. 505600 

  

5. gr. 

Óvissar tekjur eru taldar 50000 kr.
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Il. KAFLI 

Gjöld: 

6. gr. 

1939 

Árið 1940 eru veittar til gjalda fjárhæðir þær, sem tilgreindar eru í 7——19. gr. 

  

    

  

  

  

ð 

7. gr. 
Vextir af lánum ríkissjóðs eru taldir: 

kr. kr 

1. Innlend lán .............%. 0000... FR 225822 
2. Dönsk lán ......0...0.000 00. FI 107333 
3. Ensk lán .........0..0000 0... 1326727 
4. Vextir af lausaskuldum .......... FI 110978 

Samtals . 2070860 

8. gr 

kr. kr. 

Borðfé Hans Hátignar konungsins ....... AIR … 75000 

9. gr. 
Pil alpingiskostnadar og yfirskodunar rikisreikninga er veitt: 

kr kr 

1. Til alþingiskostnaðar ........00.00.000. 240000 
2. Til yfirskodunar rikisreikninga ..................... 3750 
3. Fyrning á alþingishúsi (sjá 20, gr.) ses 2170 

Samtals   245920 

  

21
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10. gr. 
Til ríkisstjórnarinnar er veitt: 

  

I. Stjórnarráðið, ríkisféhirðir, ríkisbókhald o. fl. 
1. 

2. 
3. 

8. 

Til ráðherra: 

a. Laun #......... 000 50000 
b. Til risnu 2... A 6000 

Til utanferða ráðherra ..........00000 000. 

Stjórnarráðið: 
a. Laun: 

í. Atvinnumálaráðuneytið ..... 27000 

2. Dómsmálaráðuneytið ........ 31500 
3. Fjármálaráðuneytið  ........… 44230 

4. Félagsmálaráðuneytið ....... 14000 
5. Viðskiptamálaráðuneytið .... 15850 

6. Skrifstofa utanríkismála .... 18200 
7. Aðrir starfsmenn ........... 15650 

166430 
b. Annar kostnaður .......000. 00. 55000 

Ríkisféhirzla og bókhald: 
a. Lan .........002 0000 32550 
b. Annar kostnaður #......0000000 0... 8650 

Pappír, prentun og hefting ríkisreikninga ........ 
Til þess að gefa út stjórnartiðindi: 
a. Þóknun fyrir ritstjórn tíðindanna o. fl. 700 

b. "Til pappírs og prentunar .............. 24000 

ce. "Til kostnaðar af sendingu með póstum . 3000 

Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrabústaðnum og til hitunar og lýsingar hans 

Fyrning á stjórnarráðshúsi og ráðherrabústað (sjá 

20. gr.) 0... 

Il. Hagstofan: 
1. 
2. 
Ca 
öð. 

4. 
». 

6. 

Laun samkvæmt launalögum ........0..0.0 0... 

Önnur laun og aðstoð ........2.00.00 00... 
Pappír, prentun og hefting hagskýrslna ........... 
Prentun eyðublaða .........20000.00 00. en 

Húsaleiga, hiti og ljós m.m. .....0.0000 0. 
Annar kostnaður ........200022.000 2 

IT. Utanríkismál o. fl. 

1. Til sendiráðs í Kaupmannahöfn: 
a. Laun sendiherra ........0.00. 0. 12500 

b. Husaleiga .........2.0 0 8500 > 

c. Kostnadur vid embættid ............... 31230 

d. Til skrifstofuhalds .............. 25000   

56000 

6000 

221430 

41200 

5000 

27700 

10000 

2046 
369376 

11000 

300060 

20000 

3000 

8000 

1500 

73500 

77250 

77250 442876
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Flutt .... 77250 442876 

2. Til meðferðar utanríkismála ..................... 32000 
3. Rikisrådskosinadur ..........000..000 00. 5000 
4. Kostnaður af sambandslaganefnd ................. 2000 

5. — vegna samninga við erlend ríki ................ 40000 
6. Verzlunarfulltrúi í Ameríku .................. 75000 

231250 

Samtals 674126 

11. gr. 
Til domgæzlu, lågreglustjårnar o. fl. er veitt. 

kr. kr. 

Å. 
Dómgæzla og lögreglustjórn. 

Hæstiréttur: 
a. Laun 0... ener veeee 32000 
b. Annar kostnaður ........0.0.0... 0 20000 

52000 
Laun bæjarfógeta, syslumanna og lögreglustjóra ...... 133000 
Laun hreppstjóra ......0..0000. 0 15000 
Skrifstofukostnadur lågmannsins i Reykjavik: 

a. Lan 2... eee 35600 

b. Husaleiga, hiti, ljås og ræsting .................. 6000 
c. Ymis gjåld Ll... eee 6500 

Skrifstofukostnadur tollstjårans i Reykjavik: 
a. Laun og aðstoð ..........000...0 0 
hb. Húsaleiga, ljós og hiti 
c. Ýmis gjöld 

Skrifstofukostnaður lögreglustjórans í Reykjavík: 
a. Laun 2. erne 
hb. Ljós, hiti og ræsting .......00.00..0.. 
€. Ýmis gjöld ol... eee renere reeee 

Toll- og löggæzla: 
a. Í Reykjavik: 

I. Laun og aðstoð .......0. 76600 

2. Annar kostnaður ..................... 50000 

Flyt   
38700 

14000 

140600 

126600 

126600 

18100 

66700 

184610
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10. 

11. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
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Flutt 

b. Utan Reykjavikur: 
1. Laun ...........0 000 48000 

2. Annar kostnaður .......0.0000. 0. 22000 

c. Eftirlit á vegum: 
1. Laun .......0.00. 0. 5400 

2. Annar kostnaður ........0.00000 0000... 10000 

Bifreiðaeftirlit: 

a. Lan .......0.0. 00 14000 

b. Annar kostnaður ........000000000 0. 18000 

= Prófgjöld og skoðunargjöld .........0020000 00... 

Hluti ríkissjóðs af kostnaði við lögregluna í Reykjavík 
Skrifstofukostnaður sýslumanna, bæjarfógeta og lög- 
reglustjóra .......002000%00 000. 

Til landhelgisgæzlu ..........2..00000. 00. n nn 
Til hegningarhússins í Reykjavík og viðhaldskostnaður 
fangahúsa .........20000 00... e nes 

(Þar af fyrning 1770 kr., sjá 20. gr.). 

Til vinnuhælisins á Litla-Hrauni: 
a. Rekstrarhalli ............000.0. 000. enn 
b. Kostnaður við verklegar framkvæmdir fyrir ríkið 

(Þar af fyrning 5300, sjá 20. gr.). 

Sakamálakostnaður og lögreglumála ................ 

Borgun til sjódómsmanna ......000.000 00... 

Til setu- og varadómara ....0200000 00 

Löggildingarstofan: 

a. Laun .......0000 00 rrrrnee 17500 

b. Annar kostnaður ........00000.0 0... 7500 

c. Til áhaldakaupa .......00000. 0... 1000 

= Tekjur ..........00. 00. 

Kostnaður við sáttatilraunir í vinnudeilum ........... 

Kostnaður við félagsdóm ......0.200 0000. 

Samtals A   

kr. 

126600 

70000 

15400 

32000 
19000 

58000 

10000 

26000 

14000 

kr 

484610 

212000 

13000 

80000 

153000 

400000 

17000 

68000 

3000 

65000 

2000 

8000 

12000 
4000 
8000 

1529610
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63 
B. kr. NR kr. 2. 31. des. 

Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur. 
Burðareyrir og embættisskeyti: 
a. Endurgjald handa embættismönnum fyrir burðar- | 

eyri undir embættisbréf ........................ 65000 | 
b. Fyrir embættisskeyti ..........0...0... 000. 105000 | 

- 170000 
Brunaábyrgðar- og fasteignagjal nokkurra rikisfast- 
eigna sees nesker rev en esne 24000 
Til embættiseftirlitsferða .........0...0..0.. 0... 6000 
Gjöld til skattanefnda, yfirskattanefnda, skattstofu 

Reykjavíkur og fyrir skattvirðingar: 
a. Skattstofan í Reykjavík .........0...0.0..... 60000 

—- hluti bæjarsjóðs, % af 54000 kr. ...... 18000 
———— 42000 | 

b. Skattanefndir ...........0...0.00 000 40000 
c. Fasteignamat ...........0...0.0 000 120000 

-—.— 202000 
Til ríkisskattanefndar .........0.00.0.00 0000 14000 

Nefndarmenn fái 10 kr. fyrir hvern fund. 
Eyðublöð, bókband, auglýsingar 0. fl. .............. 45000 

Samtals B .... 461000 

12. gr. 
Til læknaskipunar og heilbrigðismála er veitt: 

kr kr. 

Latin 2... ennen een ses 225300 
Þar af persónuleg launauppbót til landlæknis 600 kr. 

Til skrifstofukostnaðar landlæknis, eftir reikningi .... 8000 
Styrkur til læknisvitjana handa sveitum, sem eiga 

staklega erfiða læknissókn, eftir reikningum 

Í Borgarneshéraði: 
Kolbeinsstaðahreppur 
Eyvjahreppur 

Í Ólafsvíkurhéraði: 
Staðarsveit 
Breiðavikurhreppur 
Neshreppur utan Ennis 

Í Stykkishólmshéraði: 
Eyrarsveit 

Miklaholtshreppur 
Skógarstrandarhreppur 

Dalahéraði: 

Skarðs- og Klofningshreppur, 150 kr. til hvors 

Fellsstrandarhreppur 

Saurbæjarhreppur 

Í Reykhólahéraði: 
Gufudalssveit 

þ
m
 

sér- 

200 
200 

200 
300 
300 

500 
200 
250 

300 

200 
200 

250 

3100   245850
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Flateyjarhérað 

FNF NNA UP seuueeeeeeeeee enes sssneee 

Patreksfjardarhéærat 

Raudasandshreppur 

Bardastranda 

i "lateyrarhé 

arhreppur 00... 

   

      

Styrkurinn skiptist milli nefndra hreppa 
i hlutfalli við kostnað þeirra við læknis- 

vitjanir. 

  

Hesteyrarl, S 

Grunn: avikurhreppur FR . 

Sléttuhreppur ......0..00 
*eykjarfjarðarhéraði: 

Árneshreppur (sé héraðið læknislaust) 

Hólmavíkurhéraði: 

Óspakseyrarhreppun 

a lð jarða héraði: 

F 
| 
Jæjarhreppur 2... 

Jlönduóshéraði 
Vindh ælishreppur fyrir norðan Björg ...... 

Sauðárkrókshóraði: 

Skefilsstað: threppur HAIR 
Holsóshé 

Haganeshre ppur AÐ 

Holtshreppur .......20002 00 

Húsavíkurhéraði: 
Flateyjarhreppur 

Grimseyjarhreppur .......0. 

Öxarfjarðarhéraði : 
Fjallahrepptur ......002200 0 vere 

Presthólahreppur, til læknisvitjana af Aust- 
mi-Slélfn ......0020 00 

Styrkur ti hafa lækni á Raufar- 
um sildveiðittímann ............... 

Pistilfj: irðarhéraði: 

  

  

    1 hags 
! þess : 

    

Sauðaneshr eppur, vegna læknisvitjana frá 

! og nágrenni þeirra ................ 

tastaðahreppur .......00... 0... 

Gar ”stunguhéradi : 

rgarfjardarhreppur .................. 

Fljótsdalshéraði: 
Jökuld.hr. (vegna byggðar í Möðrudalsheiði ) 

;fjarðarhéraði: 
L „oð1 ðmundarfjarðarhreppur RIÐ . 

  

300 
300 

600 

200 

300 

200 

200 

150 

150 

200 
400 

200 

300 

1000 

200 

200 

300 

209 

150 

10250   

kr. kr. 

245850 

245850
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Flutt 10250 245850 
f Nordfjardarhéradi: 

Mjóifjörður ........0.... 300 
Í Berufjarðarhéraði : 
Breiðdalshreppur .........00.00. 300 

Í Hornafjarðarhéraði: 

Hofshreppnr #0... 400 
Í Síðuhéraði: 
Skaftártunguhreppur ................... 300 
Álftavershreppur .......0.. 2. 250 

Í Mýrdalshéraði: 
Austur-Eyjafjallahreppur ................. 200 

Í Rangárhéraði: 
Vestur-Eyjafjallahreppur .................. 200 

Í Eyrarbakkahéraði: 
Selvogshreppur ..........00 0. 150 

Í Grimsneshéraði: 
Þingvallahreppur .........0000.0..0.. 200 

Samtals 12550 

Til læknis í Reykjavík, er skylt sé að gegna sjúkra- 
vitjunum í Kjós, Kjalarnesi, Mosfellssveit, Þingvalla- 
sveit og Reykjavíkurhéraði, utan kaupstaðarins, og , 
fari eftir taxta héraðslækna .................. 1200 
Til augnlækninsaferða samkv. IL mr. 19 1984 0000. 2400 
Styrkur til háls-, nef- og eyrnalæknis Ólafs Þorsteins- 
sonar í Reykjavík ...........000.000 0. 800 

Styrkur Ólafs læknis Þorsteinssonar er bundinn því 

skilyrði, að hann segi stúdentum í læknadeild háskólans 
til í sinni sérfræði og veiti fátæku fólki ókeypis læknis- 

hjálp á tilteknum stað, ekki sjaldnar en 4 sinnum á 

mánuði, og gefi skýrslu um það. 

Til Benedikts Tómassonar, til að nema geðveikrafræði 
erlendis ............. 00. 1500 

Landsspitalinn 22.00.0000 enreee 

A. Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
l. Laun seeren 168000 

2. Matvæli s.sssssseseneueeeeeeveverveee 164000 

ð. Lyf og sáraumbúðir .................. 37509 
4. Ljós og eldsneyti .................… 35000 

o. Þvottur og breinlætisvara ............ 51700 

6. Viðhald húsa og fastra muna ......... 25000 

7. lausra muna (þar með fatnaður) .. 17000 

8. Fatnadur og vefnadarvara ............ 18500 

9, Skattar og tryggingar ...............… 5000   251750
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10. Sími og skrifstofa ......0..0..0. 
11. Röntgenfilmur og röntgenáhöld ....... 
12. Ymis gjöld .......000%00 00 
13. Fyrning 

Þar frá dregst: 
I. Daggjöld sjúklinga 

2. Geislalækn. (tekjur af röntgendeild) 

3. Fæðingarstofugjald o. fl. 

  

521700 

7000 
32000 
4000 

27000 

387000 

54000 

6000 

Rekstrarhalli 

Til ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans, þar i 

fæði ljósmæðranema 

9. Holdsveikraspitalinn: 

Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 
1. 

2. 

3. 

4. 

0. 

6. 

d. 

& So. 

9. 

10. 

NO
 

ma
 

CA
D 

Laun 

Matvæli 

Lyf og umbúðir 

Ljós og eldsneyti 
Þvottur og hreinlætisvara 

Fatnaður allur 
Viðhald húsa og fastra muna 
Viðhald lausra muna 

Sími og skrifstofa 
Skattar og tryggingar 

Flutningskostnaður 

Ýmisleg gjöld 
Fyrning 

10. Geðveikrahælið á Kleppi: 

L Gamli spitalinn: 
Rekstrarkostnadur sundurlidast bannig: 

i. Laun 
2. Matvæli 

       

3. Lyf og umbúðir .......0..0 0 

t. Ljós og Hiti 20... 

5. Þvottur og hreinlætisvara ............ 

6. Viðhald húsa og fastra muna ........ 

7. Viðhald lausra mUna 2......0.... 
8. Sími og skrifstofa .....0000000 0... 
9. Flutningskostnaður .........0..2.0.... 

10. Skattar og tryggingar ................ 

11. Fatnaður allur .....0.00000 00 

12. Ýmis gjöld .......0...00. 00 

13. Fyrning ......000020. 000 

28000 
58700 
2100 

22500 
5700 

4500 
1000 
1500 
2300 
1400 
4500 
1000   

591700 

447000 

144700 

9500 

18600 

16500 

2550 

22500 

1800 

1500 

1000 

1000 

700 

2400 

800 

1500 

1500 

136300 

136300 

154200 

78350 

484300
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Tekjur: 
Daggjöld sjúklinga: 
27300 sjúkradagar á 5,00 
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Flutt .... 

.…… 136500 

Tekjuafgangur .... 

Nýi spítalinn: 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 

1. Laun 

2. Matvæli 

4. Ljós og hiti 

). Þvottur og hreinlætisvara 
6. Viðhald húsa og fastra muna 
7. Viðhald lausra muna 
8. Sími og skrifstofa 
9. Flutningskostnaður 

10. Skattar og tryggingar 
Ii. Fatnaður allur 
12. Ýmis gjöld 
13. Fyrning 

Tekjur: 
Daggjöld sjúklinga: 

45000 sjúkradagar á 5,00 

11. Heilsuhælið á Vífilsstöðum: 
Rekstrarkostnaður sundurliðast þannig: 

st
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

ra
 

CD
 

IN
D 

jr
nk
 

Laun 
Matvæli 
Lyf og hjúkrunargögn 

Ljós og eldsneyti 

Þvotlur og hreinlætisvara 

Viðhald lausra 
Fatnaður 

Simi og skrifstofa 

Flutningskostnaður 
Röntsenfilmur og áhöld 
Ýmis gjöld 

Fyrning 

muna 

bar frå dragast bessar tekjur: 
Da ggjold sjuklinga, 62000 sjukradagar å 5,( 

.…… 105000 
… 18000 
……— 38000 
….… 13700 
… 7000 
… 3000 
SR 2500 
AÐ 4000 
… 2000 

3. Lyf og såraumbudir ............... 

AÐ 3500 
… 3400 

IR 60000 

Viðhald húsa og fastra muna ......... … 8000 
… 10000 

136500 

68000 

15000 

225000 

… 83000 

… 200090 

18000 

27500 

9000 
5500 

I 3000 

IR 1500 

I 4000 

… 3500   

| 63 
kr. kr. 31 des. 

=
 36300 4843500 

200 

36500 ku
 

| 
283100 

995000 
38100 

133000 

310000
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12. Heilsuhælið í Kristnesi: 

Rekstrarkostnaður sundurlið 

I. Laun 

2. Fæði 

ð. Lyf og hjúkrunargögn 

4. Ljós og hiti ........... 
5. Þvottur og hreinlætisvara 

6. Viðhald húsa og fastra 

7. Viðhald lausra muna .. 

8. Falnaður (............. 

9. Sími og skrifstofa ..... 

10. Skattar og tryggingar . 

11. Flutningskostnaður .... 
12. Ýmis gjöld ............ 
13. Fyrning #-............. 

Þar frá dregst: 

Daggjöld sjúklinga, 25800 sjú 

13. Önnur gjöld: 
a. Styrkur til að reisa lækni 

b. Til Akureyrarspítala 

c. Til greiðslu vaxta af 

Reykhólahéraði 1200 kr., 

Hesteyrarhéraði 900 

d. Bólusetningarkostnaður . 

e. Gjöld samkv. lögum nr. 6 

segn útbreiðslu næmra s 

f. Gjöld samkv. lögum nr. í 

gegn því, að næmir sjúk 

s. Mil kynsjúkdómalæknis . 

  

skuldum vegna 

kr. til hvers 

168 
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ast bannig: 

MUNA 2 

45 
FA … 1500 

FI 1400 

RUN 3000 

sr . 2500 

AR - 7500 

kradagar å 5.00 

sbristadi og sjåkraskyli 

  

i Ogurherndi 1, 1 al 

6 19. júní 1933, um varnir 

júkdóma ................ 
ið 19, júní 1933, um varnir 

  

lómar berist til Íslands 

h. Kostnaður við heilbrigðiseftirit lækna með al- 
þýðuskólum 

i. Til annara heilbrigði: 

1. Styrkur Hl heilsuverndar 

tvöföldu framlagi 

    

   Heilsuverndarstöð, sem 

njótandi, skal reka berkla 

stjórn og ettirhti berklay 1 : 
störfum sínum öllum eftir reglum, er heilbrigðis- 

sHornin samþykkir. 
k. Styrkur til Súgfirðinga bil 

konu ...ssseeeeeeeeeree 

|. Viðbótarlaun vfirsetukoni 

  

il launabót annarstaðar 

n. Til Halldórs Arnórssonar 

   

    

st 1 
<aupstöðum, 

  

vill verða að- 
sermi undir yfir- 

1 

rikisins og h 

  

firlæl 

  

að hafa lærða hjúkrunar- 

t Í Grímsey, 

  

Að senere 

umbúðasmiðs 

  
  

kr. 

164000 

129000 

3900 

2000 

15000 

2000 

5400 

3000 

2000 

18000 

1000 

500 

3000 

85600 

kr. 

665400 

35000 

700400
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n. Til Páls Sigurðssonar fyrrv. héraðslæknis, biðlaun 
o. Til ýmsra sjúklinga, eftir úthlutun landlæknis 

Hluti ríkissjóðs af launum ljósmæðra ................ 

frá dregst samkv. tölul. 10. 1.: 

Tekjuafgangur gamla spítalans á Kleppi .............. 

Samtals   

kr. 

85600 

1800 

7500 

63 

kr. 31. des. 

700400 

94900 

65000 

860300 

200 

860100 

  

13. gr. 

Til samgongumåla er veitt: 
  

Å. 
Vegamál. 

Stjórn og undirbúningur vegagerða: 

Í. Laun vegamálastjóra ..........0...000 0... 

enda sé hann ráðunautur stjórnarinnar í vatna- 

málum. 

2. Laun aðstoðarverkfræðings 

3. Ferðakostnaður þeirra og 

reikningi „...............0 0000 

4. Til aðstoðarmanna og mælinga ................. 
5. Skrifstofukostnaður 

Þjóðvegir. 

a. Til nýrra akvega: 

1. Kjósarvegur ........000.0 0... 5000 

2. Hafnarfjallsvegur ................ 8000 

3. Hálsasveitarvegur .................. 3500 

4. Álftaneshreppsvegur ................ 9000 

ö. Hraunhreppsvegur .............. 3000 
6. Útnesvegur ................ HI 4009 

7. Hellissandsvegur ......0...0 5000 

8. Olafsvikurvegur 20.00.0000... 6000 

9. Stykkishólmsvegur ........... HR 1900 

10. Skógarstrandarvegur ................ 2000 

11. Suðurðalavegur ............ 6090 
12. Laxárdalsvegur ...........0...... . 3000 

13. Saurbæjarvegur ......0.0.. 4000 

14, Geiradals og Reykhålasveitarvegur .. 1000 

15. Bardastrandarvegur ................- 6000 

16, Raudasandsvegur ........0.00... 2000 

Flyt .... 74500   

kr. 

78110 

78110
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31. des, 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
or 
að. 

26. 
27. 
98 

29. 

90. 

öl. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
om 
dd. 

38. 

39. 

40. 

41. 

12. 
43. 

14. 

16. 

17. 

48. 

19. 

50. 

51. 

52. 

53. 

b4, 

55. 

56. 

57. 

o8. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Flutt 

Patreksfjarðarvegur til Bíldudals 

Botnsheiðarvegur ................... 

NÚpSvegUr „0... 

Haukadalsvegur 2... 

Bolungavíkurvegur og Hnífsdalsvegur 

Langadalsvegur ................ 

Kaldrananesvegur .................. 

Strandavegur .........0.... 

Kollafjarðarvegur ..................… 

Bilrúvegur 20... 

Borðeyrarvegur .......0....., 
Holtavörðuheiðarvegur ......,.. 

Miðfjarðarvegur .................... 

Vestur-Húnavatnssýsluvegur ........ 

Vesturhópsvegur ............... 

Húnvetningabraut 

Skagastrandarvegur .......0........, 

Blönduhlíðarvegur .................. 

Út-Blönduhlíðarvegur ....... 

Hofsósvegur ................…… 

Fljótavegur .......0.0..00 

Stífluvegur .....0..0.. re 

Olafsfjardarvegur .................…. 
Svalbarðsstrandarvegur ............. 

Kinnarbraut .................. 

Kelduhverfisvegur ................. 
Kópaskersvegur ............... 
Raufarhafnarvegur 
Langanesvegur ................ 
Brekknaheiðarvegur ................. 

Jökulsárhlíðarvegur ................. 

Hróarstunguvegur .................. 

Bakkafjarðarvegur ............. 

Upphéraðsvegur ................ 

Úthéraðsvegur ........0........ 

Borgarfjarðarvegur 

Breiðdalsheiðarvegur ............... 

Norðfjarðarvegur ............. 
Fáskrúðsfjarðarvegur frá Reyðarfirði 

Breiðdalsvegur ....... 

Berunesvegur ............. 

Geithellnahreppsvegur .............. 

Fjarðarheiðarvegur ............... 

Lónsvegur .......0..0.0 

Inn-Nesjavegur veslan Hornafjarðar- 

fljóta 200... 
Myýravegur hjá Brunnhól og Suður- 

sveitarvegur hjá Borgarhöfn ......... 

  

  

74500 

7000 

8000 

2000 

2000 

8000 

3500 

3000 

4000 

3000 

4000 

2500 

1000 

2000 

6000 

3500 

5000 

3000 

3000 

5000 

5000 

3500 

100 

600 

500 

3000 

10000 

2000 

5000 

2000 

2500 

2500 

2000 

7000 

2000 

3009 

6000 

9900 

4500 

2500 

1000 

7000 

1500 

) 

) 

) 

) 

) 

2500 

3500 

271000   

kr. kr. 

78110 

78110
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Flutt 271000 78110 
63. Öræfavegur Loc. 2500 
64. Skaftártunguvegur .................. 5000 

65. Siduvegur ......00...0. 0. 6000 
66. Myrdalsvegur 8000 
67. Eyjafjallavegur ........0.00.... 6000 
68. Inn-Fljótshlíðarvegur ............... 2000 

69. Hvolhreppsvegur .......0.0.0. 6000 

70. Landvegur „......0.000.0 7000 
71. Hrunamannahreppsvegur ............ 8000 
72. Gnúpverjahreppsvegur .............. 4000 

325500 

b. Viðhald og endurbætur ..........0...00 000... 750000 
c. Til bjodvega af benzinskatti: 

1. Til Hafnarfjallsvegar ............... 12000 

2. Stykkishålmsvegar ...... 8000 

3. Vesturlandsvegar 6000 

L. Húnvetningabrautar 7000 

5. Fljótavegar 00 eereerkneee 6500 

6 Svalbarðsstrandarvegar .......... 8000 

7. Sudurlandsbrautar, allt ad ....... 65000 

8, Sogsvegar 15000 

9. Vatnsskarðsvegar ................ 45000 

10. Austurlandsvegar, allt ad ........ 22000 

11. vega út frá Akureyri 13500 

12. Ljósavatnsskarðsvegar ........... 6004 

13. Steingrimsfjardarheidarvegar 12000 

14. Þorskafjarðarvegar .............. 10900 

15. Vopnafjarðarvegar til Möðrudals 8000 

16. Siglufjarðarskarð 15090 

17. Oxnadalsvi 14000 

18. 5000 

278000 

1353500 
Til bruargerda ...........%. 200... 30000 
Fjallvegir .............0.000 000 22500 

1. Til áhalda ..........2.000 000. 25000 
2. Til bókasafns verkamanna ........0000. 00... 300 

25300 

Til sýsluvega: 
1. Tillög til akfærra sýsluvega, allt að ............ 14000 

gegn ad minnsta kosti jafnmiklu t tillagi annar- 

staðar að og öðrum þeim skilyrðum. sem atvinnu- 

málaráðherra setur. 
9. Tillag til akfærra sýsluvega af bifreiðaskatti 18000 

3. Til sýsluvegasjóða eftir lögum nr. 10 1928 ...... 85000 

  

    

      

  

Til malbikunar á vegum í kaupstöðum og verzlunar- 

stöðum af bifreiðaskatti   117000 

20000 

1646410
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Flutt ...... 

VIL. Til ferjuhalds, eftir úthlutun vegamálastjóra ........ 

Þar af til bifreiðaferju á Hornafirði 250 kr. 

IX. Styrkur til þess að halda uppi vetrarflutningum: 

a. Hellisheiði ............. 

b. Holtavörðuheiði .......00..0. 

X. Styrkur til þess að halda uppi byggð og gistingu 

handa ferðamönnum „.........0...000 000 

Atvinnumálaráðuneytið veitir styrkinn ábúendum á 

afskekktum bæjum í þjóðbraut. 

KI. Til fyrrverandi vegaverkstjóra, eftir tillögum vega- 

málastjóra .............. ennen rnnee 

NI. Iðgjöld til slysatryggingarinnar 

STIL. Fyrning áhaldahússins (sjá 20. gr.) 200... 

Samtals A. 

B. 
Samgöngur á sjó. 

i. Til strandferða: 

a. Ríkissjóðs ..........0..... 

(Þar af fyrning kr. 105000, sjá 20. gr.) | 

b. Eimskipafélags Íslands .......0..00.0..0. 
1 < enda haldi félagið uppi siglingum í sama horfi sem 

áður og með eigi minna skipastól, ef efnahagur þess 

leyfir. 
c. Til vöruflutninga í Skaftafellssýslu ................ 

Til bátaferða á flóum, fjörðum og vötnum .......... 

Skipaútgerð ríkisins hefir yfirumsjón með ferðum 
flóabáta, sem fara eftir fastri áætlun. Skilyrði fyrir 

greiðslu styrksins er, að fyrir liggi efnahags- og rekstr- 
arreikningur 1939 frá útgerð þessara báta, ef styrkupp- 

hæð til þeirra það ár hefir numið yfir 1000 kr. Ferða- 
áætlun 1940 og flutningagjaldskrá sé samþykkt af skipa- 
útgerð ríkisins og reikningar ársins sendir henni, enda 

athugi hún, hversu rík sé þörf á ferðum hvers þess 

báts, er styrks nýtur úr ríkissjóði. Skip og bátar, sem 
njóta styrks úr ríkissjóði, eru skyldir til að flytja póst 
endurgjaldslaust, sé þess krafizt.   Samtals B. .... 

kr. kr. 

1646410 
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C. 
Vitamál og hafnargerðir. 

Stjórn og undirbúningur vita- og hafnarmála: 
1. Laun vitamálastjóra 

Þar af 1200 kr. persónuleg launaviðbót. 

Hann sé umsjónarmaður vitamála og 

gerða og ókeypis ráðunautur landsstjórnar, 

aðsstjórna og bæja í Öllu því, er varðar 

og hafna. 

hafnar 

hér- 

vitamál 

  

2. Laun aðstoðarverkfræðings ............0....... 

3. Húsaleiga, ljós og hik ennen eres 

1. Til skrifstofuhalds, eftir reikningi 

5. Ferdakostnadur og fæðispe ting 
3. "Til aðstoðarmanna og mælinga ................ 

Laun vitavarða, uppbót á laun vitavarðar á 

    
  

Gróttu 300 kr. ......0.00 0. neseneee erne ennee 
Rekstrarkostnaður vitanna .......0..0.0.0. 0... . 

Viðhald og endurbætur ..........000.. eeeerreee 

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa .......... 
Til áhaldakaupa ..........2.. 0 
Ýmislegt Ll... envee 
Til hafnargerða: 
1. Á Akranesi 2... 

2. Húsavík NI enese 
3. Ísafirði 2... 
d. Skagaströnd, 3. greiðsla af 5 20.00.0000... . 

5. Sauðárkróki, 6. greiðsla af 32, þó ekki alls 

yfir % kostnaðar .............. 

6. Vestmannaeyjahöfn, til dypkunar og uppí 

ingar FAR 

enda verði ríkissjóði sefinn kostur á að taka 
    

dypkunarskipið á leigu, ef þess verður óskað. 

7. Á Þórshöfn 

8. Dalvik 000... enne 

9. Sudureyri 

Til bryggjugerda og lendingarbóta, gegn % annar- 

    

stadar að: 

Í. Til Hofsóss, 5. greiðsla af 7, allt að ...... 

2. Hnífsdals, 2. greiðsla af 3 ........0....... 

3. — bryggju á Hvamms tanga, 2. greiðsla af 4 

{. — bryggju og sjóvarnargarðs í Grindavík, 2. 

sreiðsla af 3 FENRIR 

5. b: itabry sgju í Ha fn: irfirði, 9. greiðsla af 3 
6. bryggju á Bíldudal, 2. greiðsla af 3 

7. bryggjugerðar á Kópaskeri HI 

8. - lend lingarbóta á Gautshamarsbæli (síðari 

greiðsla) BR FR 

9. bryggjugerðar í Kel lavík IR 

enda sé bryggjan eign hreppsins.   

63 
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Flutt .... 50900 491200 
10. Til bryggjugerðar í Ólafsfirði ............... 5000 

11. bryggjugerdar å Arngerdareyri ............ 1000 
12. bryggjugerdar i Grimsey .................… 1000 

13. bryggjugerdar å Stafnesi .................. 1000 

14. — bryggjugerdar i Borgarfirdi eystra ........ 1000 

15. Blönduóssbryggja ......0.0..0. 8000 

16. Til bryggjugerðar í Grafarnesi (endurveiting) 3000 
— 70900 

Ríkissjóðstillagið er bundið því skilyrði, að fram- 
lag sé tryggt á móti, ráðherra samþykki áætlun verks- 
ins og vitamálastjóri hafi eftirlit með framkvæmd 

þess. 

K. "Til lendingarbóta, segn jafnmiklu framlagi annar- 

staðar að: 
I. Til Gerðavarar í Garði, 2. greiðsla af 3 ........ 4500 

2. bryggjugerðar í Vogavík „................. 5000 
3. bryggjugerdar í Unaóst ..............0.... 3500 

t. bryggjugerdar í Grunnavík, fyrri greiðsla .. 2500 

ð. bryggjugerðar í Salthólmavík ............. 1000 
16500 

KI. Til hafnargerðar í Þorlákshöfn, gegn jafnmiklu fram- 
lagi annarstaðar að .........2.0000 2000 ennee 25000 

XIH. Til hafnargerðar í Ólafsvík, 3. greiðsla af 4 .......... 4500 
XIII. Til sjómælinga ........0.02000 000 rnene 10000 

NIV. Fyrning (sjá 20. gr.) .......00 20 80000 

Samtals GC. .... FR 698100 

D. 
Í. Til flugmála .........0..0 000 20000 

Þar af til Flugfélags Akureyrar 10000 kr. 

2. Til flugskýlis í Hornafirði, þó ekki vfir % kostnaðar, 
enda sé skýlið byggt eftir fyrirsögn flugmálaráðunauts 4000 

Samtals D. .... 0 24000     
  

14. gr. 

Til kirkju- og kennslumåla er veitt: 

kr. kr. 

A. 
Kirkjumál. 

a. Biskupsdæmið: 
Í. Laun Þiskups ...........00%00 200... 1000 

2. Húsaleigustyrkur .............00 0000 3000 
3. Skrifstofukostnaður ..........00000 0 1500 

14500 

Flyt .… REE 14500



  

Flutt .... 

b. Önnur gjöld: 
Hluti ríkissjóðs af lífeyrisgjaldi presta samkvæmt 
lögum nr. 49 1907 .....0.020202 0 
Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprestar 
og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum .......... 
Framlag til prestlaunasjóðs ...................... 
Til dómkirkjuprestsins í Reykjavik, fyrir skýrslu- 
gerdir suser ene esenese 
Embættiskostnadur presta ...........0000.0000..... 

Til utanfara presta .........0...000000 00... 

Til húsabóta á prestssetrum ............0.0...... 

Kostnaður við kirkjuráð, samkv. lögum nr. 21 1931 
Til að gefa út ársskýrslu þjóðkirkjunnar .......... 
Til Akureyrarkirkju ...........0..0000 00. 

Háskólinn: 
a. Laun ..............0 00. 

Þar af til Júlíusar Sigurjónssonar og Kristins 
Stefánssonar, 2400 til hvors. 

hb. Til kennslu í augnlækningum (Kjartan Ólafsson) 
c. Til kennslu í réttarlæknisfræði ................ 
d. Til kennslu Í söng ...........00%00 000 
e. Til kennslu í bókhaldi ..........0..00.0000 0000. 

". Til kennslu í hagfræði ......................... 
g. Til íþróttaiðkana ............2.200.. 0000... 

1. Til móttöku erlendra vísindamanna ............. 
i. Til bókavörzlu .............000.002 0000 
j- Til rannsóknarstofu í líffæra- og lífeðlisfræði .... 

k. Námsstyrkur ...........0..0 0200. 
1. Húsaleigustyrkur ..............00.0 0... 

m. Til kennslu í efnafræði ........................ 
n. Hiti, ljós, ræsting og vélgægla .........0.....0.... 

0. Ýmis gjöld .......0....0.0 0. 
p- Ferðakostnaður vegna stúdentaskipta ........... 

q. Til stúdentaráðs háskóla Íslands, til þess að starf- 
rækja leiðbeiningaskrifstofu ...................… 

r. Til dr. Símonar Jóh. Ágústssonar, til að flytja 

fyrirlestra í uppeldisfræði og sálarfræði við há- 

skólann ........2..200 0 

s. Til sendikennara i byzku ......0.00.00 0 

t. "Til sendikennara í frakknesku ...........0... 

u. Til sendikennara í ensku #0... 

v. Fyrning á Kirkjustræti 12 (sjá 20. gr) ........ 

kr.   

  

kr. | 

100 

8000 
320000 

1000 | 
65000 
1500 

24000 
500 
500 

30000 

99000 

700 
400 
800 
800 | 

1200 
300 
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4500 | 

15000 |; 
9000 

1600 
5000 

10000 
750 | 

  
1000 

2000 | 

1000 

1000 

1000 
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158438 

158438 
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Vv. 

VI. 

176 

  

Nåmsstyrkur erlendis: 
a. Til islenzkra stúdenta í erlendum háskólum .... 
b. Námsstyrkur samkvæmt ákvörðun menntamála- 

TÁÖS sees ner enes nen rense 

Styrkinn må veita konum sem kårlum til hvers 

þess náms, er menntamálaráðið telur nauðsyn að 
styrkja. 

Til viðskiptaháskóla .........0.0002. 0... 
Fræðslumálastjórnin: 
1. Laun fræðslumálastjóra ...........0..0.000.00.0.. 

2. Til eftirlitsferða, eftir reikningi, allt að .......... 
3. Skrifstofukostnaður, eftir reikningi ............ 

Menntaskólinn almenni: 

a. Laun ..............00002 00. 
b. Húsaleiga rektors ...........0.000.00 000 
c. Önnur gjöld: 

1. Til bókasafns skólans ............. 800 
2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar .... 10500 
3. Til viðhalds .............0...... 6000 
4. Til stundakennslu, allt að .......... 15000 
5. Húsaleigustyrkur handa 25 læri- 

sveinum, 75 kr. handa hverjum 1875 
6. Námsstyrkur ............0........ 2800 
1. Til kennslutækja .................. 1000 

8. Ýmisleg gjöld ..................... 4500 
9. Til verðlaunabóka -............... 200 

10. Vegna kostnaðar við skólastjórn 2000 
11. Til bókasafnsins Íþöku ............ 200 
12. Fyrning (sjá 20. gr.) .............. 3540 

Húsaleigustyrk og námsstyrk má aðeins veita efni- 
legum, reglusömum og efnalitlum nemendum. Húsa- 
leigustyrkur sé venjulega aðeins veittur utanbæjar- 

mönnum, og að námsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir 
innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu. 

Menntaskólinn á Akureyri: 
a. Laun ............0..0 0000 
b. Önnur gjöld: 

1. Til aukakennara og stundakennslu 27000 
2. Vegna kostnaðar við skólastjórn .... 2000 
3. Til bóka og kennsluáhalda ........ 1200 
4. Til eldiviðar og ljósa .............. 11000 
5. Námsstyrkur ...........0........ 1000 

Utanbæjarnemendur gangi fyrir 
innanbæjarnemendum, að öðru jöfnu. 

Flyt 42200   

kr. | 
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6. Til dyravårzlu ...........0000..... 2000 

7. "Til viðhalds og endurbóta .......... 6000 
8. Til ýmislegra gjalda .............. 6500 
9. Til verðlaunabóka .............2.... 200 

10. Kostnaður við aukið húsnæði ...... 4000 
11. Fyrning (sjá 20. gr.) 2......000.00... 3160 | 

—— 64060 | 
— — 117060 

VII. Kennaraskólinn: 
a. Laun ........0000 0000 26000 | 

b. Önnur gjöld: 
1. Stundakennsla .......0.000000 0... 9000 | 

2. Eldiviður og ljós ........00.00000... 3000 | 
3. Bókakaup og áhöld .......0.0000... 700 
4. Námsstyrkur .........000000 00... 2500 | 

Utanbæjarnemendur gangi ad styrk | 

fyrir innanbæjarnemendum, að öðru | 

jofnu. | 

5. Til vidhalds ..........0....00. 0000. 1000 
6. Ymisleg gjåld ...................... 6000 | 

. Fyrni sjå 20. gr.) ......0..0.. 1090 | 7. Fyrning (sjå 20. gr.) i 109 23290 | 

—————— | 49290 

VIII. Styrimannaskélinn: | 
a. Laun 2... 15700 | 
bh. Húsaleiga skólastjóra ..........0000000000 000... 3000 | 

c. Önnur gjöld: | 

1. Til stundakennslu .................. 10000 | 
2. Til eldividar og ljósa ............... 1500 
3. Til Sveinbjarnar Egilson, til fyrirlestra 450 
4. Ýmisleg gjöld ...........0...0.0...... 3500 
ö. Til áhaldakaupa .................... 1000 
6. Fyrning (sjá 20. gr.) ............... 700 

7. Til námskeiða í siglingafræði utan 
Reykjavíkur .........0000 020. 8000 

— NG 25150 

— | 43850 
IX. Vélstjoraskålinn: 

a. Laun ..............0.0.. eeen 15200 | 
b. Önnur gjöld: | 

1. Til stundakennslu .................. 12500 
2. Húsnæði skólastjóra og skrifstofa 

skólans .............00002. 000... 3000 
3. Ljós, hiti og ræsting ............... 2200 
4. Ýmis gjöld ..........0.0..0.0.0... 1000 
ð. Til áhaldakaupa .................... 1000 
6. Kostnaður við burtfararpróf ........ 1800 | 

. - 21500 
36700 

Flyt 606853 
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X. Bændakennsla: 
1. Til bændaskólans á Hólum: 

a. Laun .......0.0.0.0.02 00. 
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistar- 

kennslu seernes, 
c. Önnur gjöld: 

1. Til verklegs náms ....... 4000 
2. Til kennsluáhalda ....... 600 
3. Til eldiviðar og ljósa ... 3500 
4. Til viðhalds ............. 1000 
5. Ýmisleg gjöld ........... 3000 
6. Til endurbóta á leikfimih. 2000 

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr) ......... 

2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a. Laun „.........00020 000 
b. Til smíða- og leikfimikennslu ....... 
c. Önnur gjöld: 

1. Til verklegs náms ........ 5000 
2. Til kennsluáhalda ........ 500 
3. Til eldiviðar og ljósa .... 5000 
4. Til viðhalds ............. 1000 
5. Ýmisleg gjöld ............ 3500 
6. Til byggingar kennarabú- 

staða lll. 8000 

7. Til þess að reisa í skólagarð- 
inum brjóstlíkan af Hirti 
Snorrasyni ............... 1500 

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .......... 

Garðyrkjuskólinn að Reykjum: 
a. Lan 2... 
b. Til smíða, leikfimi og sundkennslu 

c. Önnur gjöld: 
1. Til bókasafns ........... 600 

2. — kennsluáhalda ........ 1000 

3. — viðhalds ............. 500 

4. Ýmis gjöld .............. 2000 

5. Vextir .........0.0... 3000 

d. Fyrning 

-=- Tekjur af búrekstri .............. 

14100 
1226 

10500 
1300 

24509 

2300 

10300 
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2800 
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14000 
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Flutt .... RN 680829 
XI. Iðnfræðsla: 

a. Til iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, til þess að 

reka iðnskóla í Reykjavík, undir yfirumsjón ríkis- 

stjórnarinnar ...........20...0 0000 ns 6500 

bh. Til iðnaðarmannafélagsins á Akureyri, til kvöld- 
skólahalds .............2.02000 0... 2000 

. Til iðnaðarmannafélags á Ísafirði, til skólahalds 1500 

d. "Til iðnaðarmannafél. á Akranesi, til skólahalds 800 

e. Til iðnaðarmannafélagsins í Hafnarfirði, til kvöld- 
skólahalds ..............2.%%02 0000. 1700 

f. Til iðnaðarmannafélagsins í Vestmannaeyjum, til 

kvöldskólahalds .........0.00.00 0... 1700 

Styrkurinn til þessara 6 skóla má þó ekki fara 

yfir 46 rekstrarkostnaðar. 
Skólar þessir skulu senda ráðuneytinu skýrslu 

um starf sitt. 
g. Til iðnaðarmannafél. á Siglufirði, til skólahalds .. 1200 
h. Til iðnaðarmannafélagsins á Seyðisfirði, til kvöld- 

skólahalds ............000.00 00... 900 

Til iðnaðarmannafél. á Eyrarbakka, til skólahalds 800 
j- Til verklegs framhaldsnáms erlendis ............ 6000 | 

—— 23100 
X1I. Verzlunarskólar o. fl.: 

a. Til kaupmannafélagsins og verzlunarmannafélags- 
ins í Reykjavík, til að halda uppi skóla fyrir verzl- 

unarmenn, undir umsjón ríkisstjórnarinnar, þó 

ekki yfir % kostnaðar .........0..00.0.0.0 0... 5000 
b. Til sambands samvinnufélaganna, til þess að 

halda uppi verzlunarskóla, undir yfirumsjón ríkis- 
stjórnarinnar, þó ekki yfir % kostnaðar ........ 5000 

c. Kostnaður við próf löggiltra endurskoðenda, sbr. 
lög nr. 9 1926 ........000000 0000. rerenee 500 

—— 10500 
XIII. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Húsnæðisstyrkur .........0.000.0 0000. 5000 | 
b. Rekstrarstyrkur ...........000020000 000. 20500 

c. 40 kr. fyrir hverja námsmey, sem er allt skóla- 
árið, allt að .........000.022200 0000 4000 

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna ................. 1000 
—— 30500 

Skólinn stendur undir yfirumsjón ríkisstjórnarinnar. 

KIV. Almenn Þbarnafræðsla: 

1. Laun kennara í föstum skólum og dýrtiðaruppbót 620000 
2. Laun farkennara og dýrtíðaruppbót ............. 78000 
3. Til farkennslu og eftirlits med heimafrædslu, med 

sömu skilyrðum sem verið hefir ................ 7500 
4. Styrkur til byggingar barnaskóla utan kaupstaða 45000 

Flyt .... 750500 | 744929  
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5. Til fyrrverandi barnakennara, eftir tillögum 

fræðslumálastjóra ......00.00000 000 3600 

6. Ráðskonukaup við heimavistarbarnaskóla ....... 5000 

7. Styrkur til tímaritsins „Menntamál“ ............ 1200 | 

8. Til kennaranámskeiðs eða utanfara ............. 2000 
———— 162300 

XV. Unglinga- og alþýðuskólar: 
1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun .......000000 000. 9450 
Þar af 700 kr. persónuleg launaupp- 

bót til núverandi skólastjóra. | 

b. Til hannyrða-, leikfimi- og smida- | 
kennslu ......000.0000 000. 3000 | 

c. Onnur gjåld: | 
1. Til kennsluáhalda ........ 800 | 
2. Til eldiviðar og ljósa ...... 2000 
3. Ýmisleg gjöld ............ 3500 
4. Til viðhalds .............. 2000 
5. Til byggingar sundlaugar 

við skólann .............. 7500 
—————- 15800 

d. Fyrning húsa (sjá 20. gr.) .......... 800 | 
——— 29050 | 

2. Til héraðsskóla samkv. 1. nr. 32 1929: 
a. Rekstrarstyrkur ..........0.000.0.... 120000 
b. Stofnkostnaður .........020000000000. 20000 
c. Til Snorragarðs í Reykholti .......... 20000 | 

— 160000 | 

3. Til gagnfræðaskóla samkv. 1. nr. 48 1930 ........ 80000 | 
4. Til gagnfræðaskóla Reykvíkinga ................ 2500 | 

5. Til unglingafræðslu utan kaupstaða, samkv. 20. gr. | 
1 nr. 48 1930 .......22000020 nn 30000 

Þar af til skóla Sigurðar Greipssonar í Hauka- | 
dal 1000 kr. | 

6. Til bókasafna við unglingaskóla ................ 1600 
7. Ritstyrkur fyrir kennslubækur handa skólum .... 1600 | 
8. Til alþýðuskólans í Reykjavík ........0.0.0020... 4000 . 

———| 308750 

XVI. Húsmæðrafræðsla: | 
1. Styrkur til húsmæðraskóla samkv. lögum ........ 60000 | 
9. Til kvenfél. Óskar í Ísafjarðarkaupstað, til hús- 

mæðrafræðslu, gegn 1000 kr. annarstaðar að .... 6000 | 
Noti félagið ekki styrkinn, má greiða hann öðr- 

um á Ísafirði eða í Ísafjarðarsýslu, að óbreyttum 

skilyrðum. 
3. Til húsmæðrafræðslu í Vestur-Skaftafellssýslu .. 800 | 
4. Til húsmæðrafræðslu Árnýjar Filippusdóttur .... 2500 
5. Til rafveitu á Hallormsstað .................… 5000 | EÐ 

— 14300 

Flyt 1890279



  

Flutt 
XVH. Til kennslu heyrnar- og málleysingja: 

Laun .........0000 0000 . 

Annar kostnaður ..........0.0.000. 0. 0... … mm
 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 

Þar af fyrning húss kr. 550,00 (sjá 20. gr.) 
Stjórnin annast um, að vandamenn nemendanna 

eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef efni 

þeirra leyfa, samkv. tilsk. 26. febr. 1872, 2. gr. 

Til Blindravinafélags Íslands ................... 
Þar af 3000 kr. til að annast kennslu blindra 

barna. 
Sundkennsla o. fl.: 
1. Til sundkennslu í Reykjavík .............. … 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, a 
kennsla þessi fari fram að minnsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og Í mánuð að haustinu og að 
lærisveinar ríkisskólanna og skóla fyrir ung- 
linga og fullorðna, sem styrktir eru af ríkisfé, 
njóti kennslunnar ókeypis. 

2. Laun Ólafs Pálssonar og Jóns Pálssonar fyrir 
sundkennslu þá, sem getur í |. lið, og til að 

kenna öðrum sundkennurum björgunarsund .. 

3. Til sundkennslu o. fl. annarstaðar en í Rvík 
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum með því skilyrði, að annarstaðar að 
sé lagt til sundkennslunnar eigi minna en rík- 
issjóðsstyrknum nemur. 

Til þess að gera nýjar, steinsteyptar sundlaugar 

og sundskýli, enda séu þær til afnota fyrir al- 
menning og ríkisstjórnin samþykki uppdrátt 

og kostnaðaráætlun, helmingur kostnaðar, allt 

„=
 

Að 200. FI 
ö. Til sundlaugar í Varmahlíð ................ 
6. Til sundlaugar í Hafnarfirði ................ 

„ Til sundlaugar á Siglufirði ........ HIRÐI 
8. Til sundlaugar á Akureyri .........0..0.0... 
9. Til sundlaugar á Ísafirði .................... 

Til sjóvinnunámskeiðs .............20.000. 0002... 

Atvinnumálaráðherra ráðstafar styrknum, að 
fengnum tillögum Fiskifélags Íslands. 
Til Geirs Þormars tréskurðarmeistara á Akureyri, 

til að halda uppi kennslu á Norðurlandi í teikn- 

ingu og tréskurði í þjóðlegum stíl 
Til Helga Tryggvasonar, til hraðritunarkennslu .. 
Til Björns Jakobssonar á Laugarvatni, til íþrótta- 

kennslu og leikfimiprófs, samkv. 1. nr. 24 1932 .. 

Flyt .... 
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kr. kr 

Flutt .... 1985079 
XXIV. Til menningar- og frædslusambands alpbydu .... 5000 
XXV. Til íþróttasambands Íslands .................... 8000 

enda sé styrknum varið til leiðbeiningar um félags- 
lega starfsemi í íþróttamálum og kennslu í íþrótt- 
um. 

XKVI. Til íþróttafélaga og íþróttakennslu .............. 6000 
XKVII. Til skáksambands Íslands .........000..0.00.... 1600 
XKVIII. Til íþróttavallar á Laugarvatni ................. 1000 
ÁXKIX. Til Axels Helgasonar, til að gera upphleypt kort 

af Íslandi .„.....0...0.0. 0000 1200 
KKK. Til greiðslu vaxta og afborgunar af láni til stú- 

dentagarðsins, lokagreiðsla ..................... 10000 

Samtals B. .... 2017879 

15. gr. 
Til vísinda, bókmennta og lista er veitt: 

kr kr 

1. Landsbókasafnið: 
a. Laun ........0.0200000 00 nn eres nenseee 20500 
b. Launabót til 2. bókavarðar ............0000.0020.. 1000 
c. Til aðstoðar ...........0.0..002 0000 enneseee 4200 
d. Til'þess að kaupa bækur og handrit og til bókbands 17000 |" 

bar af 1200 kr. til kaupa å handritasafni Hannesar 
Þorsteinssonar. 

e. Til Þorsteins Konráðssonar ...............0....... 400 
f. Til þess að semja spjaldskrá ...................... 800 
g. Til þess að semja og prenta skrá um handrit ...... 2400 
h. Til ritaukaskrár ..........0..... 0000... 1000 
i. Til Finns Sigmundssonar, til að sera skrá um efni 

íslenzkra blaða og handrita, enda sé skráin eign 
Landsbókasafnsins ........2.0.0.00000 0000... 800 

i- Brunaábyrgðargjald fyrir safnið .................. 360 
k. Húsaleiga .............02000 0000 2000 

I. Ýmisleg gjöld ............00....0. 0 2300 
- —- 52760 

2. Þjóðskjalasafnið: 
a. Laun .........0202020 0000 eee eteee 9500 
b. Til bókbands, bóka- og handritakaupa, umbúnaðar 

skjala ........00000 000. sess 1000 

c. Ýmis gjöld ...............0.0 000... 2000 
d. Til Björns K. Þórólfssonar, enda vinni hann við 

Safnið .........0200200 rn eneret nee 3000 
—— 15500 

Flyt 68260
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Flutt 
Þjóðminjasafnið og verndun fornminja: 
a. Laun þjóðminjavarðar (fornminjavarðar) ....... . 

hb. Til aðstoðar, eftir reikningi ........0000 000 

c. "il þess að útvega forngripi .......0...0000.0.... 
d. Til áhalda og aðgerða .......00.000.. 0000 … 
e. Til rannsåkna og ferdakostnadar ...........0.00... 
f. Til viðgerðar á Hólakirkju ..........0.00.0..00.... 

Þjóðminjasafnið sé opið 6 stundir á viku, eftir 

nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. 

Náttúrufræðifélagið: 

a. Tillag URI A 

b. Til aðstoðarmanns .........0000 0. 

Styrkurinn veitist með því skilyrði, að safnið sé til 
sýnis almenningi, ekki sjaldnar en einu sinni á viku. 

Landsbókasafnshúsið: 
a. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 
b. Til viðhalds og áhalda .........0.0000. 0000. 
c. Fyrning (sjá 20. 

Til kaupstaðarbókasafna, gegn eigi minna tillagi úr 
bæjarsjóði og sýslusjóði .......2020200 000 
Aukastyrkur til átta bókasafna: 

a. Til amtsbókasafnsins á Akureyri, að því tilskildu, að 

Davíð skáld frá Fagraskógi hafi þar bókavörzlu með 
a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuðulsuppbótar 

b. Til bókasafnsins á Ísafirði, að því tilskildu, að Guð- 

mundur Gíslason Hagalín rithöfundur hafi þar bóka- 

vörzlu með a. m. k. 2000 kr. launum auk verðstuð- 

ulsuppbótar .......000000 000 AR 
. "Til amtsbókasafnsins á Seyðisfirði ................ 

Til bókasafns Hafnarfjarðar ........0.000...0.00... 
Til bókasafns Neskaupstaðar ........0..000 00... 

Til iðnbókasafnsins í Reykjavík ......0.00.....0... 
Til bókasafns Siglufjarðar ........0.0.0..000.0... 
Til bókasafns Vestmannaeyjakaupstaðar ......... - 

mm
? 

a
o
 

on
 

Til bæjarbókasafns Reykjavíkur ..........0..0........ 

Til amtsbókasafnsins í Stykkishólmi ................. 
Til stofnunar héraðsbókasafns Suðurlands, gegn tvö- 
földu framlagi annarstaðar að ......0.0.0.220 00. 
Til lesstofu byggingarfélags alþýðu .................. 

Til lesstofu sjómanna á Siglufirði .................... 

Til lesstofu sjómannafélags Reykjavíkur .............. 

Til lesstofu á Ísafirði ..........0.0.00.00. 000... 
Til sjómannalesstofu K. F. U. M. í Vestmannaeyjum 
Til sýslubókasafna, gegn eigi minna tillagi frá sýslusj. 
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Flutt 
Til bókhlöðunnar á Húsavík „.......00.0.00 000. 
Til bókasafns Akraness ........0...0.. 0. 
Til bókasafns í Flatey ........00.0. 00. 
Til kaupa á bókasafni Tryggva Þórhallssonar handa 
Reykholtsskóla, lokagreiðsla ................... vere 
Til kaupa å båkum handa konunglega bókasafninu i 
Stokkhólmi ............2.2 000. 
Til hins íslenzka bókmenntafélags ............0....... 

enda haldi það áfram útgáfu hins íslenzka fornbréfa- 
safns sem að undanförnu. 
Til þjóðvinafélagsins .............2.0.. 00 | 
Til fornleifafélagsins ..........0.0.0.00 000 

Til sögufélagsins, til þess að gefa út alþingisbækur, 
landsyfirdóma o. fl. ........0...0..0 000 
Til hins íslenzka fræðafélags, til að gefa út jarðabók 

Árna Magnússonar og Páls Vídalíns ............. AÐ 
Til fornritaútgáfunnar: 

a. Til útgáfu á Íslendingasögum .................... 

b. Til útgáfu á Heimskringlu ....................... 

Til útgáfu Norðurlandatímarits .................... 
Til dr. Jóns Helgasonar fyrrv. biskups, til að gefa út 
æfisögu Tómasar Sæmundssonar ........0.000. 00... 

Til leikfélags Reykjavíkur, gegn að minnsta kosti jafn- 
miklu framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur ..... FR 

Styrkurinn er því skilyrði bundinn, að menntamála- 
ráðið samþykki starfsskrá félagsins og að reikningar 
félagsins séu ávallt sendir fjárveitinganefnd Alþingis. 
Til leiklistarskóla Soffíu Guðlaugsdóttur ............ 
Til leikfélags Akureyrar, gegn að minnsta kosti jafn- 
miklu framlagi frá Akureyrarkaupstað ........... … 

Til leikfélags fsafjardar, gegn ad minnsta kosti jafn- 

miklu framlagi frá Ísafjarðarkaupstað ........... FR 

Til Lárusar Pálssonar, til framhaldsnáms í leiklist og 
leikstjórn senere nnsseennnenee 
Til norræna félagsins ............0...00 02. 

Til blaðamannafélagsins, til móttöku erlendra blaða- 
MANNA 22.00.0000 ennen nens … 
Til tónlistarskólans, gegn að minnsta kosti 2000 kr. 
framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur ................ 
Til hljómsveitar Reykjavíkur .........0..0..0..0 0. 

Til Páls Ísólfssonar, til þess að veita kirkjuorgelleikur- 

um og barnakennurum utan Reykjavíkur og guðfræði- 
nemum háskólans ókeypis kennslu í orgelleik, tóni, 
hljómfræði og söngstjórn í kirkjum og barnaskólum .. 
Til Ágústs Sigurðssonar, til að skipuleggja og stjórna 
námsflokkum ............2..0 0.   

k r. kr. 
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kr. kr. 

Flutt 178799 
Til Sigurdar Skulasonar, til adstodar vid kennslu nåms- 

flokka, eftir fyrirlagi frædslumålastjåra ............ 1500 

Til sambands íslenzkra karlakóra ......0........... 6000 
Til félags „Vökumanna“ .......2000%0 0... 2000 
Til dr. Jóns Dúasonar, vegna útgáfu rita hans ........ 3000 

Styrkur til skálda, rithöfunda, vísindamanna og lsta- 

manna, eftir ákvörðun menntamálaráðs .............. 80000 

Til Magnusar Åsgeirssonar skålds, byggingarstyrkur 1000 

Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna: 
a. Föst laun .........0%00. 0... nð 5000 
b. Til ferða og annara útgjalda við rannsóknirnar 1000 

- 6000 

Til sjóminjasafns .........2...2 000 3500 

Til jökulmælinga ............00 000. 600 

Til Hstasafnshúss Einars Jónssonar .......0...0..... 3711 

Par af fyrning 711 kr. (sjå 20. gr.). 
a. Til Einars Jónssonar myndhöggvara .............. 5000 

enda hafi hann forstöðu og umsjón listasafns 
síns, er sé almenningi til sýnis endurgjaldslaust 4 
stundir á viku. 

b. Til sama, til aðstoðar ........0...00.0 0000 1000 
c. Til hitaleiðslu í safnahúsið ...................... 900 

—— 6900 
Til Búnaðarbanka Íslands, sjötta greiðsla vaxta og af- 
borgana af viðlagasjóðslánum málaranna Ásgríms Jóns- 
sonar og Jóns Stefánssonar, með þeim skilyrðum, er 

segir í 57. lið 16. gr. fjárlaga 1934 .........0..0.... . 3300 
Kostnadur vid fridun Pingvalla, sbr. låg nr. 59 1928. 8000 

Til eflingar menningarsambandi vid Vestur-fslendinga 3000 

Samtals 307310 

16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 

kr. kr. 

Til framleiðslubóta og atvinnuaukningar ............ 500000 
Þar af kr. 100000 til Suðurlandsbrautar til atvinnu- 

aukningar fyrir Hafnfirdinga og Reykvikinga. 
Til Búnaðarfélags Íslands, enda samþykki landbúnaðar- 

ráðherra fjárhagsáætlun félagsins .............00.0... 200000 
Til Búnaðarfélags Íslands, til kynnisferða bænda ...... 2000 
Til nýbýla og samvinnubyggða .........0.00.000. 00... 155000 

Til sandgræðslu ..........0.0..2.00. 000 31000 

Flyt 888000   
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Flutt .... 
Til sandgræðslu í Höfnum, önnur greiðsla af þremur 
Gjöld samkvæmt jarðræktarlögunum: 

a. Jarðabótastyrkur ...........0.000 00. 

b. Til verkfærakaupasjóðs .........00.00. 000. 

Til búfjárræktar samkv. 1. nr. 32 1981 20.00.0000... 

Til bygginga í sveitum: 
a. Til byggingar- og landnámssjóðs ........0.0000..... 
b. Byggingarstyrkir ...........0.0.0. 000. 

Til jarðakaupasjóðs ............0.00 0000 
Til ræktunarsjóðs, vaxtagreiðsla af jarðræktarbréfum 

Tillag til kreppulánasjóðs ........00.0..00 0. 

Tillag til byggingarsjóða kaupstaða og kauptúna: 
a. Samkv. lögum um verkamannabústaði, nr. 71 1931 

b. Af tekjum tóbakseinkasölu ........0..0.002.000.... 

Til garðyrkjufélags Íslands 
Til skógræktar: 

a. Laun ............0...0.0 00 eesee 

Þar af 600 kr. húsaleiguuppbót til Einars Sæ- 
mundsens. 

b. Til skóggræðslu .........0..0.0.00.. 0000 
c. Styrkur til skógræktarfélasa 
d. Til vegarbóta í Ásbyrgi 

Tillag til mannvirkja á Flóaáveitusvæðinu, samkv. 1. 

nr. 68 1918 og 1. nr. 10 1996 .......0..00.00 00. 

Til áveitufélags Ölfusinga, styrkur til að nota skurð- 
gröfu við framræslu í Ölfusforum samkvæmt V. kafla 
Jarðræktarlaga ...........00.00 02 

Til fyrirhleðslu á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts .. 
Til fyrirhleðslu við Kaldaklifsá undan Austur-Eyja- 

fjöllum (endurveiting) ..............0 000. 
Til dýralækna: 

a. Laun handa 6 dýralæknum .........0...0.......... 

bh. Styrkur til einstakra manna til þess að stunda dýra- 
lækningar ...........2...00 0000 ene ernveve 

c. Til Guðbrands Hlíðar, til dyralækninganáms ...... 
d. Til Páls Pálssonar, til dýralækninganáms ........ 
e. Til Stefáns Björnssonar, til mjólkurfræðináms .... 

Til búreikningaskrifstofu ........0.0.0.... 0 

Til kláðalækninga „...........0.0.0.0 00. 

Til rannsóknarstofu atvinnuveganna: 

a. Iðnaðardeild ..,,........00000. 00. 46400 
b. Landbúnaðardeild ...........0.00)00....... 24600 
c. Fiskideild „................... HI 30000 

Flyt .... 101000   
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Flutt .... 101000 

d. Matvælaeftirlit ....................... 14000 
e. Sameiginlegur kostnaður ................ 25000 

Frá dregst: 

a. Tekjur af matvælaeftirliti ................ 45000 
b. Tekjur af vörurannsóknum .............. 6000 

c. Tekjur af happdrætti .................... 17000 

Rekstrarhalli 

Til rannsóknarstofu háskólans: 

a. Laun .........00.0 0000 47000 

b. Annar kostnaður ........0000000 00... 46000 

= Tekjur ..............2000 0... 

Til veðurstofu Íslands: 
a. Laun forstöðumanns og fulltrúa .................. 

b. Til aðstoðar ..........0..%02 000. 
c. Til veðurathugana utan Reykjavíkur, áhalda o. fl. 

d. Til veðurskeyta o. fl. .......0..0.0000 000. 
e. Til loftskeytatækja ..........0.0.20 00. 

f. Húsaleiga, ljós, hiti og ræsting .................. 
gs. Eftirlit með veðurathugunarstöðvum o. fl. ........ 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

a. Laun .........0...000 000 evevee 17000 

b. Annar kostnaður .........000000 0. 17000 

= Tekjur .............0. 00 

Gjöld vegna laga um eftirlit með verksm. og vélum 
Til landmælinga ..........0020 000 

Til Fiskifélagsins (þar af til mótornámskeiðs samkvæmt 

lögum nr. 71 1936 kr. 4000), enda samþykki atvinnu- 

málaráðuneytið fjárhagsáætlun fiskiþingsins og félagið 
sjái um á sinn kostnað útgáfu fiskimanna-almanaks .. 

Kostnaður vegna laga nr. 61 1932, um lax- og silungsveiði 

Til klaksjóðs, samkv. I. nr. 36 1937 .................… 

Til að ljúka við klakstöð ríkisins að Brúum við Laxá .. 

Til loddyraræktar, samkv. I. nr. 38 1936 .............. 

Til þess að annast birting útvarpaðra veðurfregna í ver- 

stöðvum landsins ............02020 00. 
Til ræktunarvega: 

a. Í Vestmannaeyjum 22.00.0002... 

b. Í Flatey á Breiðafirði .........0.0.0...0 0. 

Verkin séu unnin undir eftirliti vegamála- 

stjóra. 

Flyt ....   

kr. 

140000 

93000 | 
68000 | 

13900 | 
22000 | 
14000 | 
19500 

2000 

5000 | 

500 | 

34000 

27000 

5000 

1000 

68000 

kr. 

2510450 

72000 

25000 

76900 

7000 

600 

10000 

75000 

7000 

5000 

1500 
20000 

5000 

6000 

2821450 

1939 

63 
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36. 

38. 

39. 
40. 
41. 
42. 

43. 

44. 

45. 
46. 
47. 

48. 
49. 
50. 
51. 
52 

58. 
54, 

55. 
56. 

58. 

59. 

60 
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Flutt 
Laun yfirmatsmanna o. fl.: 
a. 5 fiskiyfirmatsmanna .........0.0000 000... 
b. Laun 4 ullarmatsmanna ........0000000 0000. 
c. Laun 3 kjölmatsmanna ........00000000 00. 

d. — lýsismatsmanns, samkv. 1. nr. 42 1933 .......... 
e. Ferðakostnaður vfirmatsmanna ...........0...... 

f. Launauppbót til fiskiyfirmatsmannsins í Vest- 

MANNAEYJUM .......20.00 000 

Til eftirlits með skipum og bátum og öryggi þeirra: 

a. Laun skipaskoðunarstjóra, enda hafi hann eftirlit 
með skipum ríkisins án sérstaks endurgjalds ...... 

b. Til skrifstofukostnaðar og aðstoðar .............. 
c. Þóknun til eftirlitsmanna ..........20.0.00.00 0200. 
d. Ferðakostnaður skipaskoðunarstjóra og eftirlits- 

manna, allt að ........0...00...... FIRIR 

Til fiskifulltrúa í Miðjarðarhafslöndunum, gegn tvö- 
földu fjárframlagi annarstaðar að ........0...00000... 

Kostnaður vegna laga um fiskimatsstjóra ............ 

Til iðnsambands Íslands ........000.0000. 0. 
Til sambands íslenzkra heimilisiðnaðarfélaga ........ 

Til Matthildar Halldórsdóttur, Garði, til þess að greiða 
fyrir og útbreiða notkun íslenzkra jurtalitunarefna 

Til Guðmundar Jónssonar frá Mosdal, til þess að halda 
uppi kennslu og námskeiðum í tréskurði og heimilis- 
IÖNAðI ........000.00 000 ee ns rrenenessne 
Til Halldóru Bjarnadóttur, til þess að vinna að eflingu 

heimilisiðnaðar ..........02020202 000 
Til Arndísar Þorsteinsdóttur garðyrkjukonnu .......... 

Til Guðrúnar Finnsdóttúur ........0.00000 00... 

Til kvenfélags Hvammshrepps í Vík í Mýrdal, til þess 
að halda uppi kennslu í handavinnu kvenna .......... 

Til kvenfélagasambands Íslands ........00.0.00...... 

Til sambands norðlenzkra kvenna ......00000 000... 

Til kvenfélagasambands Austur-Húnavatnssýslu ...... 

Til sambands austfirzkra kvenna ..........000.00... 

Til sambands sunnlenzkra kvenna ......000000 00... 

Til sambands vestfirzkra kvenna .......00000.000 0. 

Til kvenfélagasambands Mýra- og Borgarfjarðarsýslu .. 

Til sambands breiðfirzkra kvenna .......0000 00. 

Til sambands sunnlenzkra kvenna, styrkur til að halda 
uppi námskeiðum fyrir húsmæður og húsmæðraefni .. 
Til kvenréttindafélags Íslands .........0.0... 

Til vinnumiðlunar .......%..000 20 nne 

Til mæðrastyrksnefndar .......2%.0200 

Til vörumerkjaskrásetjara ......0.0. 0.   

- k r. 

22600 
2500 
2250 
2400 

12000 

800 

6000 
14000 
3000 

4600 

kr. 

2821450 

42550 

27600 

10000 
12000 

| 6500 
4000 

1200   
900 

1500 
300 
300 

500 
1000 
400 
300 
400 
400 
400 
400 
400 

2500 
400 

20000 
2000 
1600 

2959000



61. 

62. 

63. 
64. 

65. 
66. 
67. 

68. 

69. 
70. 
71. 
72. 

“ 
73. 
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Flutt .... 
Handa ungmennafélagi Íslands, til eflingar íþróttum, 
skóggræðslu og bindindi ............................ 

Félagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig fénu 
er varið. 
Til ungmennafélaga, til þess að koma upp gufubað- 
stofum, þó ekki yfir 400 kr. í stað 
Til bandalags skáta .......0..00000000. 
Til dýraverndunarfélags Íslands, til dýraverndunar- 
starfsemi .............0...0 0 eee even 
Til loðdýraræktarfélags Íslands 
Til fiskiræktar „......0.0.0.0.00 eee erene 
Húsameistari ríkisins: 

a. Laun (þar af persónuleg launaviðbót 2400) 
b. Skrifstofukosnaður 

Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjávarþorpa, 
segn jafnmiklu framlagi annarstaðar að .............. 
Til skuldaskilasjóðs útvegsmanna 
Til mjólkurbúa og smjörsamlaga 
Til iðnlánasjóðs 
Til frystihúsa ...........00.000 eee evrvvee 
Til fiskveiðasjóðs Íslands samkvæmt lögum .......... 

Verði horfið að því ráði, að ríkissjóður taki lán handa 
sjóðnum á árinu, fellur framlagið niður. 
Kostnaður við eftirlit með opinberum sjóðum 
Kostnaður vegna mæðiveikinnar: 
A. Til varnar útbreiðslu veikinnar .................. 
B. Til stuðnings bændum á mæðiveikisvæðinu: 

1. Til að styrkja bændur 

2. Nefndarkostnaður 

Til rannsókna og varna gegn útbreiðslu garnaveikinnar 
Kostnaður við verðlagsnefnd .......0..0..000.0 
Kostnaður við skömmtunarskrifstofu ríkisins 
Kostnaður við kauplagsnefnd 
Kostnaður við húsaleigunefnd ........0.0..0000 0. 
Til undirbúnings friðunar Faxaflóa (1939 og 1940) ettir 
ákvörðun ráðherra ............0.0.0.0000. 0. 
Til heimssýningar í New York 1940, gegn jöfnu framlagi 
frá öðrum 

Samtals ....   

kr. | kr 

2959000 

| 6000 

1200 
400 

1000 
2000 
5000 

8400 
18000 

26400 

5000 
160000 
30000 
22500 
36000 
30000 

1200 

150000 

380000 

5000 | 

385000 

160000 

45000 

85000 

4000 

6000 

40000 

30000 

4210700 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

26. 
27. 
28. 
29. 
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17. gr. 
Til almennrar styrktarstarfsemi er veitt: 

  

Kostnadur vid berklavarnir: 

a. Styrkur til berklasjúklinga .......00.00 000. 0... 
b. Annar kostnaður .........0..202.0.. 000 

Styrkur til sjúklinga samkv. bráðabirgðaákvæði í lög- 
um nr. 78 fra 1936 ............ 
Gjöld samkv. Í. nr. 39 frá 1935, um afstöðu foreldra til 

óskilgetinna barna ........00%.00 0000. 

Gjöld samkv. 19. og 21. gr. framfærslulaga, nr. 135 1935 

Til alþýðutrygginga .......00..00.0 0 

Til styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna 

í Reykjavík ........0022000 0000 

Til mæðrastyrksnefndarinnar, til sumarheimilis mæðr: 

í Hveragerði .........0...200 0000 

Til barnaheimila og barnaverndar, eftir ákvörðun ráð- 

herra 
Þar af til sumarheimilis barna á Akureyri 1000 kr. 

  

Til félagsins „Heyrnarhjálpar“ ........0.0 000. 

Til sjúkra- og styrktarsjóðs vitavarða .............. 
Til slysavarna seernes serne 

enda sé stjórnarráðinu send skýrsla um starfsemina. 
Til þess að hjálpa nauðstöðdum Íslendingum erlendis 

Til stórstúku Íslands, til bindindisstarfsemi .......... 

Þar af til bindindisfélaga í skólum landsins 3500 kr. 

Til áfengisráðunautar .........0...2000 0 

Til útbreiðslu Þbindindis .........00%. 000... 

Til stórstúku Íslands: 
a. Slyrkur til húsbyggingar, sjötta greiðsla at tíu 

b. Vangr. styrkur 1938 2......00.00 000 

Til sjúkrasjóðs Fellshrepps ..... 
Til sjúkrasjóðs Hofshrepps .......000%0 0. 

Til sjúkrasjóðs Súgfirðinga .........00.00. 0... 

Til styrktarsjóðs verklýðsfél. í Flatey á Breiðafirði 
Til sjúkrasjóðs kvenfélagsins á Hellusandi .......... 

Til styrktarsjóðs verklýðsfélagsins á Patreksfirði 

Til sjúkrasjóðs verkamannafélagsins á Þingeyri ..... 

Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Líkn í Ögurhreppi 

Til sjúkra- og styrktarsjóðsins Hjálp í 

Reykjarfjarðarhreppi 

Til sjúkrasjóðs hjúkrunarfélags Ólafsvíkur 

Til starfsemi Rauðakrossins .......0000020 00. 

Til ekknasjóðs Vestmannaeyja .......00000 0... 
Til sjúkrasamlags Sauðárkróks .......0000. 000 

Fjárveitingarnar undir 17. 29. tölul. eru bundnar því 

skilyrði, að jafnmikið fé að minnsta kosti komi annar- 

staðar að og að stjórnarráðinu sé send skýrsla um 

starfsemina. 

Flyt 

viðlögum í   

675000 | 

15000 
—— 690000 

355000 

5000 
15000 

545000 

4000 

1500 

15000 

1500 

1000 

8000 

1000 
20000 

3000 

7500 

15000 

3500 
rann 18500 

300 
300 

300 

200 

300 

200 

300 

150 

150 

300 

1000 

800 

| 600 

1695900



30. 

öl. 
32. 
33. 
34. 
35. 
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Til eltiheimilisins Grundar í Reykjavík 
enda greiði vistmenn, sem framfærslusveit eiga utan 

  

Reykjavíkur, ekki hærra daggjald en bæjarmenn. 

Til 
Til 
Til 
Til 
Til 

hælisins á Sólheimum, byggingarstyrkur 

gamalmennahælis á Ísafirði 
samalmennahælis á Seyðisfirði 
samalmennahælis í Hafnarfirði 
samalmennahælis á Akranesi 

Samtals ....   

k r. 

1695900 

5000 

3000 

1000 

1000 

1000 

500 

1707400 

  

18. gr. 
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt: 

I. Samkvæmt eftirlaunalögum: 
a. Embættismenn 
b. Embættismannaekkjur og börn 
c. Prestsekkjur 

€. - 

  

d. Lífeyrir samkvæmt lögum nr. 49 1923 
- — — nr. öl 1921 

ll. Styrktarfé og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn: 

1. 
2. 
3. 
4. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Ari Arnalds, fyrrv. bæjarfógeti ........ 
Björgvin Vigfússon, fyrrv. sýslumaður 

Einar Benediktsson .................. 
Einar Þorkelsson, fyrrv. skrifstofustj. 

alþingis ................0.0.0... 
Gísli Pétursson læknir „............... 
Guðmundur Björnsson sýslumaður .... 
Guðmundur Hannesson prófessor 
Guðm. Sveinbjörnsson fyrrv. skrifst.stj. 3408 

600,00 Halldór Steinsson læknir .............. 

Jón Jónsson læknir .................. 800,00 
Jónas Kristjánsson ................... 1000,00 

Magnús Torfason, fyrrv. sýslumaður .. 1826,67 

Ólafur Finsen læknir ................ 1000,00 
Ólafur Thorlacius fyrrv. héraðslæknir .  1000,00 

Sigurður Magnússon fyrrv. yfirlæknir . 2000,00 
Sigurður Magnússon læknir ............ 600,00 

Sigurður Thoroddsen fyrrv. yfirkennari  2000,00 
Skúli Árnason fyrrv. héraðslæknir ....  535,00 
Steingrímur Matthíasson .............. 1000,00 

Flyt .... 28624,86 

2660,00 
1000,00 
5000.00 

1000,00 

1000,00 

1090,00 

1200,00 

  

kr. 

11879,24 

17275,78 

6524,88 

2500,00 
5950,00 

k r. 

104129,90 

104129,90 

25 

1939 

63 

öl des.



31. 

1939 

63 

des. 

b. 
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Flutt 

20. Th. Krabbe fyrrv. vitamálastj. 
21. Þórður Sveinsson yfirlæknir .......... 

22. Þorvaldur Pálsson læknir 

Embættismannaekkjur og börn: 

1. Aðalbjörg Jak obsdóttir læknisekkja 

2. Aðalbjörg Sigurðardóttir ....... 

3. Anna Gunnlaugsson ........0. 0. 

1. Anna Jónsdóttir læknisekkja .......... 
5. Anna Jónsson, ekkja Kl. Jónssonar 

í 6. Anna Þorgrímsdóttir læknisekkja, 609 

r., auk 100 kr. með hverju barni hennar 

  

i omegd 20... AI 
7. Ásta Einarson .......0000. 0. 

8. Ásta Hallgrímsson ......00.0. 

9. Christophine Bjarnhéðinsson .......... 

10. Dómhildur Jóhannesdóttir ............ 

lí. Guðlaug Magnúsdóttir ......00..00.... 

12. Harriet Jónsson .......00.0 0. BR 

(3. Hrefna Einarsdóttir .........0........ 
14. Ingibjörg Magnúsdóttir læknisekkja .... 

15. Ingileif Snæbjarnardóttir Aðils ........ 

16. Jenny Forberg .....002.0 0... 
17. Kristin Vídalín Jacobson .............. 

18. Kristín Þórarinsdóttir læknisekkja 

19. Magnea Ásgeirsson .......00.00 
Margrét Árnadóttir „20.00.0000... 

Margrét Björnson 20.20.0000...     

=
:
 

Guðfinnssonar héraðslæknis, 600 kr., av 

100 kr. með kjörbarni hennar í ómegð .. 

23. Margrét Lárusdóttir læknisekkja ...... 
21. Margrét Þórðardóttir læknisekkja, 600 

kr. auk 100 kr.með hverju barni í ómegð 

  

     

  

25. Martha Þorvaldsson læknisekkja ...... 

26. Ragna Gunnarsdóttir læknisekkja ...... 

27. Ragnheiður Jónasson sýslumannsekkja 
28. Rannveig Tómasdóttir .......0...2.00.. 

29. Sigríður Blöndal .......2.00.000000.0.. 

30. Sigríður Finnbogadóttir ........02.0... 

31. Sigríður Fjeldsted ..... II 

32. Sigríður Hjaltadóttir Jensson ......... 

33. Sigríður Jónsdóttir læknisekkja ....... 

34. Sigrún Bjarnason ...c.c0c.0. 0... 

35. Soffia Guðmundsson ......0.. 0. 

36. Soffía Hjaltested .........000 0... 

37. Súsanna Friðriksdóttir Erlendsson 

38. Theodóra Thoroddsen .......00000... 

  

Margrét Lárusdóttir, ekkja Guðmundar 

98624 8 

1328.0 

2000,00 

300,00 

86 

0 

500 00 

)0,00 

69000 

1200,00 

1200,00 

2000,00 

450,00 

600,00 
500,00 
400,00 
690,00 

600,00 

100,00 

200,00 

450,00 

009,00 

700,00 

100,00 

600,00 
2000,00 
600,0 J0 

500,00 
800,00 

26540,00   

kr. 

32252,86 

Ip 
Kr. 

104129,90 

104129,90
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Flutt .... 26540,00 92252,86 104129,90 

39. Þórunn Hafstein sýslumannsekkja .... 400,00 

40. Þrúður Ingibj. Jónsdóttir .............. 300,00 

21240,00) 
c. Uppgjafaprestar: 

Árni Þórarinsson prófastur .......... 280,00 
2. Ásmundur Gíslason prófastur ......... 385,00 
3. Bjarni Einarsson prófastur .......... 780,00 
4. Einar Pálsson .........000000 00... 430,00 
ö. Einar Thorlacius próf. ................ 355,00 
6. Hallgrímur Thorlacius ............... 295,00 
7. Helgi P. Hjálmarsson ................ 475,00 
8. Ingvar Nikulåsson ........0.000.0.... 385,00 

9. Jón Árnason .......0000.00. 00 445,00 
10. Jón Finnsson ...........00000 000... 385,00 
11. Jón Norðfjörð Jóhannesson .......... 460,00 
12. Kjartan Kjartansson ........0..000.... 400,00 

13. Kristinn Daníelsson .................. 520,00 
I4. Magnús Bjarnarson próf. ........0..... 355,00 
15. Matthias Eggertsson .................. 465,00 
16. Pálmi Þóroddsson „.................. 265,00 
17. Runólfur Magnús Jónsson ............ 430,00 
18. Sigtr. Guðlaugsson, próf. frá Núpi .... 2200,00 
19. Sveinn Gudmundsson ................. 445,00 

20. Þórarinn Þórarinsson frå Valpjåfsstad — 265,00 
21. Þórður Ólafsson ...................... 370,00 
22. Porvaldur Jakobsson ................. 1275,00 
23. Þorvarður Þorvarðsson próf. .......... 475,00 

12140,00 

d. Prestsekkjur: 
1. Anna Stefánsdóttir ..................- 200,00 
2. Ástríður Petersen .................... 200,00 
3. Auður Gísladóttir .................... 300,00 
4. Bergljot Blåndal .....................… 200,00 
ö. Björg Einarsdóttir frá Dvergasteini .... 200,00 

6. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ...... 500,00 
7. Björg Jónasdóttir frá Eskifirði ........ 300,00 

8. Björg Jónsdóttir frá Vallanesi ........ 300,00 

9. Guðbjörg Guðmundsdóttir ............ 400,00 
10. Guðbjörg Hermannsdóttir ............. 181,70 

11. Guðný Þorsteinsdóttir ................ 173,56 

12. Guðríður Helgadóttir ................. 282,00 

13. Guðríður Ólafsdóttir „................. 164,26 | 
14. Guðrún J. Jóhannesdóttir ............. 500,00 | 

15. Gudrun S. Jonsdåttir .................. 250,00 | 

16. Guðrún Sigurðardóttir ................ 181,07 
17. Guðrún M. Sveinsdóttir .............. 300,00 

"18. Gudrun Torfadéåttir .................. 300,00 
19. Helga Ketilsdóttir .................... 300,00   Flyt .... 5232,59 71632,86) 104129,90
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31. des kr. | kr. 

Flutt .... 5232,59 71632,86, 104129,90 

20. Helga Skúladóttir .........0.000.000... 227,06 
21. Hlíf Bogadóttir .........0.0000000.... 300,00 
22. Ingibjörg Magnúsdóttir .............. 157,90 
23. Jakobína Sigurgeirsdóttir ............. 157,44 
24. Jóhanna Magnúsdóttir prófastsekkja .. 300,00 
25. Kirstín Pétursdóttir .................. 600,00 

26. Líney Sigurjónsdóttir ................ 500,00 
27. Margrét Jónasdóttir ........00.00..0.0... 300,00 

28. Margrét Sigurðardóttir prófastsekkja ... 500,00 
29. María Torfadóttir frá Kvíabekk ....... 300,00 
30. Ólína Snæbjörnsdóttir frá Stað ........ 300,00 
31. Ragnheiður Jónsdóttir ................ 300,00 

32. Sigríður Halldórsdóttir Jónsson ....... 300,00 
33. Sigríður Helgadóttir .................. 300,00 

34. Sigríður Jóhannesdóttir .............. 300,00 

35. Sigríður Jónasdóttir frá Melstað ...... 146,71 

36. Sigríður Kjartansdóttir, 800 kr. auk 300 
kr. með hverju barna sinna ........... 2000,00 

37. Sigríður Þórðardóttir ................ 144,00 

38. Sigurlaug Knudsen .................… 300,00 

39. Sigrun Kjartansdåttir ................ 300,06 

40. Steinunn Eiriksdåttir Stephensen ...... 200,00 
41. Steinunn Pétursdóttir ................ 300,00 

42. Valgerður Kr. Guðmundsdóttir ........ 135,37 

43. Vilborg Jónsdóttir .......0.0.0.... 300,09 

44. Þóra Jónsdóttir .......0000000. 0. 217,28 

45. Þórhildur Sigurðardóttir .............. 300,00 
14418,35 

e. Kennarar, kennaraekkjur og bårn: 
1. Aðalbjörg Steinsdóttir ............... 500,00 
2. Anna Ásmundsdóttir ................. 300,00 
3. Ásdís Þorgrímsdóttir ................. 300,00 

4. Ásta Magnúsdóttir kennaraekkja ..... 200,00 

5. Brynjólfur Þorláksson söngkennari .... 1200,00 
6. Cathinka Sigfússon ......0000.0...... 600,00 
7. Einar Hávarðsson .......000. 0... 150,00 

8. Elísabet Jónsdóttir ........0...0..... 300,00 
9. Guðbjörg Kristjánsdóttir .............. 1200,00 

10. Guðmundur Björnsson .........0.0.... 300,00 

11. Helga Finnsdóttir ........0.0.0.00.0.... 1200,00 
12. Hólmfríður Gísladóttir kennslukona ... 500,00 

13. Tngivaldur Nikulásson kennari ........ 300,00 
14. Jón Strandfeld .......0..0.000 00. 150,00 

15. Jósep Björnsson fyrrv. skólastjóri .... 1577,14 
16. Lárus Rist kennari ..........0....... 600,00 

17. Páll Halldórsson skólastjóri .......... 1000,00   Flyt .... 10377,14 86051,21 104129,90
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63 

. kr. j kr. 31. des. 

Flutt .... 10377,14 86051,21, 104129,90 
18. Ragnheiður Guðjónsdóttir ............ 300,00 

19. Ragnheiður Torfadóttir .............. 400,00 

20. Rigmor Ofeigsson ....................— 800,00 
21. Samuel Eggertsson ......0%.. 250,00 

22. Sigurdur Sigurdsson ,..............… 400,00 

23. Sigurjón Rögnvaldsson .............. 200,00 

24. Steinunn Frímannsdóttir .............. 450,00 

25. Viktoría Bjarnadóttir ................ 150,00 

13327,14 

Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra: 

I. Álfheiður Blöndal, ekkja Kristjáns 

Blöndals póstafgreiðslumanns ......... 300,00 

2. Anina Arinbjarnardóttir ............. 200,00 

3. Ásgerður Bjarnadóttir ................ 200,00 

4. Baldur Eyjólfsson póstur ............ 300,0 må 

5. Bjørn Jonsson påstur ................ 300, 

6. Björn Jónsson Vestfjarðapóstur ...... 500.00 

7. Böðvar Jónsson póstur ............... 400, 20 

8. Edvald Eyjólfsson póstur ............ 500,0 
9. Eiríkur Sigfússon póstur .............. 200 00 

10. Elíeser Eiríksson ...........22222.… 200,00 

11. Elínborg Vigfúsdóttir, ekkja Einars Run- 
ólfssonar póstafgreiðslumanns ........ 400,00 

12. Friðrik Jónsson póstur .............. 450,00 

13. Guðbjörg Ólafsdóttir, ekkja G. Krist- 

jánssonar pósts ......00. 300,00 

14. Guðmundur Bergsson ............. … 800,00 

15. Guðmundur Einarsson póstur ........ 300,00 
Í6. Guðm. Kristjánsson póstur ............ 300,00 

17. Guðmundur Ólafsson póstur .......... 500,00 

18. Halla Árnadóttir póstsekkja .......... 300,00 
19. Halldór Benediktsson póstur .......... 200,00 

20. Halldér Ølafsson påstur .............. 200,00 
21. Hedvig Blöndal, ekkja Óla Blöndals pósl- 

ritara, 300 kr., auk 100 kr. með hverju 
barni í Ómegð ........0....0.. 0... 500,00 

22. Jóhann B. Jensson póstur ............ 300,00 

23. Jóhanna Þ. Jónsdóttir póstsekkja ....…. 200,00 

24. Johanna Thorlacius påstmannsekkja .. 300,00 
25. Jón Jónsson póstur i Galtarholti ....... 300,00 

26. Kjarian Þorkelsson, fyrrum póstafgrm. 

og matsmaður .......0.000 0. 300,00 

27. Kristján Albert Bjarnason póstur .... 300,00 

28. Kristjån Jonsson påstur .............. 200,00 

29. Loftur Ólafsson póstur .............. 600,00 
30. Magnús Einarsson póstur ............ 300,00 
31. María Jónsdóttir, ekkja Fr. Klem. ...... 300,00 

Flyt .... 10150,00 99378,35) 104129,90  
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31. des. 

h. 

32. 

33. 

34. 
39. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
17. 
48. 

Sigurdur Nordal, samkvæmt samningi 

196 

Flutt .... 

Ólöf Gunnarsdóttir, ekkja Árna Sig- 
björnssonar pósts ......00000 0. 

Ragnheiður Bjarnadóttir. ekkja Þorleifs 

Jónssonar „.....2002000 0. 
Ragnheiður Straumfjörð ............. 

Reinald Kristjánsson póstur .......... 

Sigríður Guðmundsdóttir póstsekkja 
Sigríður Sigurðardóttir póstsekkja 
Sigurjón Sumarliðason póstur ........ 
Solveig Árnadóttir póstsekkja ........ 

Stefán Stefánsson, Eskifirði .......... 
Stefán Þorvaldsson póstur ........... 

Torfi Sæmundsson póstur ............ 

Tryggvi Hallgrímsson póstur ........ 

Vigdís Steingrímsdóttir .............. 

Þóra Matthíasdóttir Skaftason ........ 
Þórdís Ívarsdóttir póstsekkja .......... 

Þóroddur Bjarnason póstur .......... 

Þórunn Sigurðardóttir „.............. 

Ekkjur og börn skálda og listamanna: 
1. 
2. 
3. 

12. 
13. 
14. 

Anna Pálsdóttir ......0.00000. 200. 

Arnbjörg Einarsdóttir ................ 
Eleanor Sveinbjårnsson ..............- 

Gíslína Kvaran ......000000 000... 

Guðrún Jónsdóttir Erlingsson .......... 
Guðrún Sigurðardóttir ................ 
Jakobína Pétursdóttir ................ 

Kristín Jakobsdóttir frá Hofi .......... 

Ólína Þorsteinsdóttir ................. 

Sigríður Jónsdóttir frá Hvítadal ...... 

Sigríður Snæbjarnardóttir, ekkja Þór B. 

Þorlákssonar málara .......0..00.. 

Sigurlaug G. Gröndal .................. 

Valborg Einarsson ......0000 0... 

Þórunn Pálsdóttir, ekkja Þorsteins Gísla- 

SONAF 200... ener esr renee 

Ymsir starfsmenn og ekkjur: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ágústa P. Olafsdåttir ..............…. 
Anna Bjarnadóttir, ekkja Hj. Láruss. .. 

Anna Eiríksdóttir ljósmóðir .......... 

Anna Oddsdóttir ljósmóðir ............ 
Anna Sigríður Jóhannsdóttir ljósmóðir 
Anna Sigurðardóttir, Fjöllum ......... 

Anna Þorsteinsdóttir ljósm. ........... 

Flyt .... 

  

10150,00 

200,00 

1000,00 

300,00 

200,00 

300,00 

200,00 

500,00 

300,00 

600,00 

400,00 

200,00 

200,00 

300,00 

300,00 

200,00 

600,00 

200,00 

400,00 
300,00 

1200,00 
600,00 
600,00 
600,00 
200,00 
800,00 
300,00 
500,00 

500,00 
400,00 

600,00 

600,00 

300,00 
300,00 
200,00 
200,00 
200,00 
300,00 
400,00 

1900,00   

kr. . kr. 

99378,35 104129,90 

16150,00 
2000,00 

1600,00 

125128,35, 104129,90



9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

2). 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

öl. 

32. 

33. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 
40. 
il. 
42. 
43. 
44. 

15. 

16. 

17. 

48. 

49. 

50. 

  

Flutt ...…. 1900,00 

Arndís Sigurðardóttir ................. 300,00 
Árni G. Þóroddsson, fv. fiskimatsmaður 400,00 

Ásgeir Jónsson Gottorp .............. 300,00 

Áslaug Bjarnadóttir ljósm. ........... 300,00 
Ásta Þorvaldsdóttir ......... 300,00 

Ástríður Jónsdóttir ljósm. ............ 200,00 
Bergur Jónsson, fyrrv. fiskimatsm. .... 400,00 

Bjarghildur Jónsdóttir ljósmóðir ...... 200,09 

Bjarni Magnússon fangavörður ........ 200,00 

Björg Guðmundsdóttir ................ 400,00 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir ............... 1000,00 

Einar Markússon fyrrv. ríkisbókari ....  2000,00 

Einar Straumfjörð fyrrv. vitavörður, 

vegna ÖFOrki ........ 400,00 

Eiríkur Eiríksson fyrrv. fiskimatsmaður — 300,00 

Elin Pétursdóttir ljósmóðir ........... 200,00 

Friðfinnur Guðjónsson leikari ........ 800,00 

Gestur Gudmundsson fyrrv. vitav. .... 400,00 

Gisli Jonsson fyrrv. fiskimatsm. ...... 100,00 

Gróa Dalhoff ll... rue 500,00 

Gróa Jónsdóttir ljåsm. ...............- 200,00 

Guðbjörg Þorleifsdóttir, Múlakoti ...... 400,00 

Guðfinna Þórðardóttir vitavarðarekkja 300,00 

Gudjon Gudlaugsson .................… 1200,00 

Guðlaug Jónsdóttir ljósmóðir ........ 200,00 

Guðlaugur Hansson lýsismatsm. ...... 200,00 

Guðleif Erlendsdóttir fyrrv. hjúkrunark. 300,00 

Guðmundur Davíðsson ................ 1500,00 

Guðmundur Eiríksson á Þorfinnsst. .... 300,00 

Guðmundur Gissurarson fv. fiskimatsm. 100,00 

Guðmundur A. Guðmundsson fv. fiski- 

máatsmaður „0... 200,00 

Guðmundur Kr. Guðmundsson, fyrrv. 

fiskimatsm. .......... 0. 100,00 

Guðmundur Ólafsson fyrrv. fiskimatsm. 300,00 

Guðmundur Þorfinnsson fyrrv. ferjum.  300,00 

Guðríður Guðmundsdóttir ljósm. ...... 200,00 

Guðríður Jónsdóttir ljosm. ............ 200,00 

Gudrun Cyrusdåttir ljosm. ............ 200,00 

Gudrun Egilson 2000 kr., auk 100 kr. 

með hverju barni hennar í ómegð .... 2200,00 

Guðrún Einarsdóttir ljósm. ............ 200,00 

Guðrún Finnsdóttir ljósm. ............ 200,00 

Guðrún Gísladóttir júbilljósmóðir .... 400,00 

Guðrún Guðmundsdóttir ljåsm. ........ 300,00 

Guðrún Jóhannesdóttir ljósm. ........ 300,00 

Guðrún Magnisdåttir ljåsm. .......... 200,00 

Flyt .... 21500,00   

kr. 

125128,35 

8, i
 5 

kr. 

104129,90 

104129,90 

1939 

63 

31. des.
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31. des. 

198 

Flutt .... 
Halldór Brynjólfsson blindi .......... 

Halldóra Metúsalemsdóttir ljósm. ..... 

Halldóra Þórðardóttir ................ 
Helga Þórðardóttir ljósm. ............ 
Helgi Árnason fyrrv. safnahúsvörður .. 
Henriette Kjær fv. vfirhjúkrunarkona 

Hólmfríður Björnsd., ekkja G. Hjaltas. 
Hólmfríður Friðfinnsdóttir ljósm. ..... 

Ingibjörg Frímannsdóttir ljósm. ...... 

Ingibjörg Jósefsdóttir ljósm. .......... 
Jensína Pálsdóttir ljósm. „............ 

Jóhann Gíslason, fyrrv. fiskimatsm. 

Jóhann Ragúels, Akureyri ............ 
Jóhannes Guðmundsson fv. fiskimatsm. 
Jóhannes Jörundsson, Hrísey .......... 
Jón Jónsson, Munaðarhóli, fyrrv. fiski- 

malsmaður ............. 

Jón Runólfsson fyrrv. sýsluskrifari 
Jón Sigurðsson fiskimatsm. ........... 
Jónatan Jónsson fyrrv. vitavörður 

Jóney Guðmundsdóttir 

Jónína Marteinsdóttir ................ 
Jórunn Guðmundsdóttir ljósm. ........ 
Klásína Eiríksdóttir ljósm. ............ 

Kristin Guðmundsd., ekkja E. Helgas. 

Kristín Ólafsdóttir ljósm. 

Kristín Pálsdóttir ljósm. ............ 
Kristín Pálsdóttir vitavarðarekkja 

Kristín Sigurðardóttir júbilljósm. ...... 

Kristinn Jónsson vegaverkstjóri ...... 

Kristjana Benediktsdóttir ............. 
Kristmann Tómasson fv. yfirfiskimatsm. 

Kristólína Kragh .................... 
Kofoed-Hansen fyrrv. skógræktarstjóri 

Lúsía Þorsteinsdóttir júbilljósm. ...... 

Magnús Magnússon fyrrv. fiskimatsm. 

Margrét Grímsdóttir ljósm. ............ 

Margrét Jónsdóttir ljósm. ............. 

Margrét Jónsdóttir vilavarðarekkja .... 

Margrét Sigurðardóttir ljósm. ........ 
Margrét Vigfúsdóttir vitavarðarekkja .. 

María Eiríksdóttir ljósm............... 

Marta Þórarinsdóttir símam.ekkja 

Matthildur Grímsdóttir ljósmóðir ...... 

Matthías Ólafsson, fyrrv. alþm. ........ 

Nikólína Björnsdóttir ljósm. .......... 

  

21500,00 

359,00 

300,00 

609,00 

200,00 

600,00 

600,00 

300,00 

200,00 

200,00 

200,00 

200,00 

400,00 

609,00 

300,00 

500,00 

400,00 

600,00 

200,00 

400,00 

100,00 
300,00 

300,00 

200,00 

600,00 

200,00 

300,00 

300,00 

500,00 

300,00 

100,00 

400,00 

300,00 

546,80 

200,00 

400,00 

200,00 

200.00 

300,00 

200,00 

309,00 

200,00 
500,00 

200,00 

600,00 
300,00 

38296,80   

kr. NH kr. 

125128,35, 104129,90 

125128,35  104129,90



96. 

97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

199 

Flutt 

Nielsina Olafsdåttir, ekkja Dan. Dani- 

Elssonar ........... 
Ólafur Guðmundsson fyrrv. ferjum. 

Ólafur Ísleifsson, Þjórsártúni ........ 
Ólafur Jóelsson fyrrv. fiskimatsm. 
Ólína Sigurðardóttir ljósm. .......... 
Ólöf Steingrímsdóttir. ekkja Páls Erl... 

Pálína Björnsdóttir ljósm. .......... 

Pálína Sigurðardóttir fyrrv. ljósm. 
Pálína Sæmundsdóttir ljósm. „......... 
Petrea Jónsdóttir .................... 
Ragnheiður Ásmundsdóttir ljósm. 
Ragnheiður Erlendsdóttir ............. 
Rannveig Guðmundsdóttir ljósm. ...... 
Runólfur Magnússon fv. fiskimatsm. 
Sigríður Bergsteinsdóttir ljósm. ...... 
Sigríður Gísladóttir 300 kr., og 100 kr. 
með hverju barni hennar til 16 ára ald. 

Sigriður Halldórsdóttir ljósm. ........ 

Sigríður Jónsdóttir ljósm. ............ 

Sigríður Magnúsdóttir bjúkrunarkona 
Sigríður Narfadóttir ljósm. ............ 

Sigríður Sigurðardóttir ljósm. ......... 
Sigríður Sveinsdóttir, ekkja Jakobs 
Björnssonar síldarmatsmanns ......... 

Sigurður Jóakimsson fv. fiskimatsm. .. 
Sigurður Jónasson fv. fiskimatsm. 
Sigurður Jónsson fv. fiskimatsm. 

Sigurður Pétursson fyrrv. fangav. ...... 
Sólveig G. Guðmundsdóttir ljósm. 

Stefanía Hannesdóttir ljósm. .......... 

Steinunn Bjarnadóttir ljósm. .......... 

Steinunn Sigurðardóttir, ekkja M. Vig- 

fússonar 2... 

Tómas Gunnarsson fiskimatsm. ....... 
Valgerður Steinsen fv. spítalaráðsk. 
Viglús Sigurðsson fverv. vitavörður .... 

Vilborg Sigurðardóttir ljósm. ......... 

  

35296,80 

600,00: 

600,00 
1000,00 
400,00 
200.00 
500,00 
200,00 
300,00 
200,00 
300,00 
200,00 
300,00 
200,00 
300,00 
200,00 

1000,00 
200,00 
200,00 
500.00 
300,00 
200,00 

300,00 
300,00 
300,00 
100,00 

1000,00 
200,00 
200,09 
200,00 

600,00 

300,00 

500,00 

300,60 

200,00 

Þorkell Þorláksson fv. stjórnarráðsritari  1000,00 
Þórunn Ingvarsdóttir ljósmóðir ........ 200,00 

Þórunn Magnúsdóttir ljósm. 209,06 

Þuriður Einarsdóttir ljósmóðir 200,00 

Flyt   

kr. 

125128,35 

1 

52596,80 

i 7 7 2 D „Í 5 

kr. 

104129,90 

104129,90 

1939 

63 
31. des.



1939 

63 

31. des. 

Ill. 

I. 

IT. 

III. 

IV. 

200 

  

    

  

kr. kr. 

i Flutt .... 1/7725,15|) 104129,90 

Á. styrkveitingar í II. ai. greiðist dyrtíðar- 
uppbót eftir sömu reglum sem á laun embættis- 

manna. 
j- Lifeyrir hjónanna á Staðarfelli .................. 3000,00 
k. Eftirlaun Sig. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra 4500,00 

185225,15 

Dýrtíðaruppbót ............0.0 0200. 57075,95 

Samtals .... 346431,00 

19. 

Til óvissra útgjalda eru veittar 100000 kr. 

IH. KAFLI 

Eignahreyfingar. 

20. gr. 

kr. kr. 

Inn 

Fyrningar: 
1. Samkvæmt 3. gr. ÁA. ......00000 00. 121140 

2. —-- 3. — B. 2000 3640 
3. —. Ge 0 anueeeeeensenssnenseesneseee 2170 

4. — 10. -— aneeeeeeereneereensersnenee 2046 

5. — 11... 7070 

6. — 12. — 19000 
7. — 13. aenneeeeeevervennennenensnnee 185552 

8. 14. —— veserense 16354 

9. 15. 4350 
391322 

Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum og veð- 
deildarbréfum .........0...2020 0 50000 

Endurgreiddar fyrirframgreiðslur .................. 10000 

Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna ............ 70000 

Samtals ....   521322
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61 
kr. kr. 30. des. 

4 

Ut. 

I. Afborganir lána ríkissjóðs og ríkisstofnana: 
1. Ríkissjóðslán: 

a. Innlend lán „.........0.00.00000 0000... 340863 
b. Dönsk lán ........0000..00 00. 199860 
ct. Ensk lán ........0000. 00 614780 

1155503 

2. Lån rikisstofnana: 
a. Landssiminn (sjå 3. gr. A. 2.) .......… 219009 

b. Ríkisútvarpið (sjå 3. gr. A. 3.) ........ 93800 
c. Skipaútgerð ríkisins (vegna Esju) ..... 178000 

190800 

1646303 

IL Til ejignaaukningar rikisstofnana: 
1. Landssiminn (ny simakerfi o. fl.) ................ 100000 
2. Ríkisprentsmiðjan ............0000000 0000... 10000 

110000 

III. Til að gera nýja vita .......... .2...000.0 65000 

IV. Til lögboðinna fyrirframgreiðslna .................... 10000 

Samtals .... 0 1831303    
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63 
21. gr 

31. des. 
I. Rekstrar. 

kr. kr. 

Tekjur 
2. gr. Skattar og tollar ...........0.00000000 0. 14749000 
3. gr. Á. Tekjur af rekstri ríkisstofnana ................ 3282230 

— B. Tekjur af fasteignum ríkissjóðs ............... 8000 

3290230 
4. gr. Tekjur af bönkum og vaxtatekjur .............. 505600 
5. gr. Ovissar tekjur ............0.00.. 0. 50000 

Samtals .... BR 18594830 

II. Sjóðs- 

kr. 

Inn: 
2.—5. gr. Rekstrartekjur samkvæmt rekstraryfirliti ................... 18594830 

Aðrar innborganir og fyrningar!): 
20. gr. I. Fyrningar 391329 |, ; . . 5 ln — IT. | Væntanlega útdregið af bankavaxtabréfum ................. 50000 

III. | Endurgreiddar fyrirframgreidslur ............00....... 10000 
—- IV.! Endurgreidd lán og andvirði seldra eigna .................. 70000 

| Greiðslujöfnuður ...........0.00. rer 372599 

| Samtals .... 19688751       

I) Fyrningar færðar hér til jafnaðar sömu upphæð, sem talin er í rekstrarútgjöldum.



203 

  

      

  

Yfirlit. 
yfirlit. 

kr. kr. 

Gjöld: 
7. gr. Vextir ...........00 0. sersenreee 2070860 

8. gr. Borðfé konungs ......2.0.0000 00 75000 

9. gr. Til alpingiskostnadar og yfirskoðunar ríkis- 
FEIKNINSA ......00.220 0 245920 

10. gr. Til ríkisstjórnarinnar ..........00.0 0... 674126 
li. gr. Á. Til dómgæzlu og lögreglustjórnar .............. 1529610 

-- B. Sameiginlegur kostnaður við embættisrekstur 461000 
, 1990610 

12. gr. Til læknaskipunar og heilbrigðismála .......... 860100 
13. gr. A. Vegamál .........2.2000. 000 1679012 
— B. Samgöngur á Sjó ......0.000. 00 384900 
- C. Vitamál og hafnargerðir ...................... 698100 

D. Flugmål 2... 24000 
2786012 

14. gr. A. Kirkjumål ..........%....02 00. 465100 
— B. Kennslumál .........0..000. 00 2017879 

2482979 

15. gr. Til vísinda, bókmennta og lista ..........0...... 307310 
16. gr. Til verklegra fyrirtækja ..................0.... 4210700 

17. gr. Til almennrar styrktarstarfsemi .............. 1707400 

18. gr. Til eftirlauna og styrktarfjár ................. 346431 

19. gr. Óviss útgjöld ............. 0 100000 
Rekstrarafgangur ..........0..020.00 0000... 737382 

Samtals .... 18594830 

yfirlit. 

kr. 

Ut: 
1—-19. gr. Rekstraruigjåld samkvæmt rekstraryfirliti .................. 17857448 

Aðrar útborganir: 

20. gr. I. „Afborganir lána .............00%.0. 00. ð nr 1646303 
— I. Til eignaaukningar ríkisstofnana ..........0%%0 0000... 110000 

- Il. "Til að gera nýja Vita .........0000 00. 65000 

— TV. Lögboðnar fyrirframgreiðslur .............0....0. 000... 10000 

Samtals 19688751       

1939 

63 
31. des
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IL. 
II. 

VE 

VIE 

XL. 

NIEL 

XI. 

ÁIV. 

XVI. 

XVII. 

XVII. 

NI. 
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29. gr. g 

Ríkisstjórninni er heimilt: 
Að verja fé úr ríkissjóði til launagreiðslu tveggja dómara í hæstarétti, ef 
dómurum verður fjölgað á árinu 1940 samkvæmt lögum um hæstarétt, nr. 

112 14. maí 1935. 

Áð greiða dr. Helga Péturss allt að 5000 kr. á árinu 1940. 

Að greiða Ingibjörgu H. Bjarnason 2000 kr. eftirlaun, þegar hún lætur af 
starfi. 

Að greiða Páli Sveinssyni yfirkennara full laun, ef hann lætur af embætti á 

árinu, enda vinni hann að því að fullgera hina frakknesk-íslenzku orðabók 

sína. 

Áð greiða Jakobi Smára % adjunktslauna fyrir skólaárið 1939--1940, ef 

hann lætur af embætti og fær eigi lífvænlegt starf við sitt hæfi fyrir þann 

tíma. 

Að endurgreiða úr lífeyrissjóðum embættismanna og barnakennara án vaxta 
iðgjöld Ásgeirs Ásgeirssonar, Jóhannesar úr Kötlum, Magnúsar Ástmars- 

sonar, Ingólfs Ástmarssonar, Steinþórs Einarssonar, Ingibjargar Guðmunds- 

dóttur, Elinborgar Guðbrandsdóttur og Friðþóru Stefánsdóttur. 

Að láta þeim ráðherra, sem fer með utanríkismál, sé hann ekki jafnframt 

forsætisráðherra, í té leigulausa íbúð, eða að öðrum kosti greiða honum úr 

ríkissjóði allt að 3000 kr. til húsaleigu. 

Að greiða á árinu 1940 dýrtíðaruppbót á laun embættismanna, eftir sömu 

reglum sem á árinu 1939. 

Að láta Blindravinafélag Íslands fá að láni allt að 10 útvarpstæki til afnota 
fyrir blinda menn, og sé kostnaður, er af þessu leiðir, færður á fjárhags- 

áætlun viðtækjaverzlunar ríkisins. Ennfremur að lána allt að þremur tækj- 
um til sjúklinga, sem Hggja rúmfastir árum saman í heimahúsum. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt af fé því, sem aflað er með samkomum og 

rennur til eflingar slvsavörnum hér við land. 

Áð ábyrgjast fyrir tunnuverksmiðju Siglufjarðar allt að 150 þús. kr. 

arlán, enda sé lánið greitt fyrir áramót. 

Að ábyrgjast fyrir Akureyrarkaupstað allt að 200 þús. kr. 

tunnuverksmiðju þar, enda greiðist lánið fyrir áramót. 

Að ábyrgjast fyrir Sauðárkrókshrepp allt að 100000 króna viðbótarlán til 

hafnargerðar á Sauðárkróki. Lánið verði tekið innanlands. 
Að ábyrgjast fyrir Búnaðarfélag Íslands allt að 25 þús. kr. til kaupa á verk- 

stæðishúsi Valgerðar Helgadóttur, ekkju Bjarna Runólfssonar í Hólmi í 

Landbroti, ásamt rafmagnsiðnarvélum og áhöldum, enda sé trygging fyrir því, 

að verkstæðið verði rekið með svipuðum hætti og áður var, með því að leigja 
það þar til hæfum manni eða mönnum. Ábyrgðin er því skilyrði bundin, að 

Búnaðarfélag Íslands sæti tilboði ekkjunnar um, að hún afhendi félaginu 

jörðina til eignar. 
Að ábyrgjast gagnvart Landsbanka Íslands fyrir Útvegsbanka Íslands h/f 

kr. 4792092,85, sem er skuld Útvegsbankans við Landsbankann 1. jan. 1939. 
Að ábyrgjast fyrir Eskifjarðarhrepp 5000 króna lán til endurbóta á rafveitu, 

enda fái ríkissjóður 1. veðrétt í rafveitunni fyrir fjárhæðinni. 

Að krefjast þeirra trygginga, sem stjórnin metur gildar, fyrir hverri ábyrgð, 

sem hún gengur í f. h. ríkissjóðs, enda séu allar slíkar lántökur fram- 

kvæmdar af ráðuneytinu, eða Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands 
í samráði við ráðuneytið. Þó getur ráðuneytið falið einstökum mönnum úl- 

vegun lánanna. 

Að kaupa Kaldaðarnestorfuna í Árnessýslu, ef aðgengilegir samningar tak- 

ast um verð og greiðsluskilmála. (Endurheimild). 

Að kaupa jörð til ábúðar fyrir dýralækni í Austfirðingafjórðungi. 

  

rekstr- 

lán til rekstrar



    
   

    

XX.       Husavik eins og hún var um åra- 

mótin 1938 og 1939, ef i 1 verð og greiðslu- 

skilmála, að dómi stjórnar 

XXI. AS leyta stjórn síldarverk 

un 

leigu sildarbrædsluna 

  

XXII. Að láta þá leigu, sem Akureyrarbæ verður gert ad greida fyrir vatnsorku i 

Laxá næstu 4 ár, renna í samei oslnað við rafveitu 

til býlanna í Grenjaðarstaða- og Múlahverfi, og verður eign ríkissjóðs í raf- 

veifunni í hlutfalli við framlagi 

XXII, Að veita allt að 30 þús. kr. til öldubrjóts í Hafnarfirði, að því tilskildu, að 
Hafnarfjarðarbær seti fyrir sitt leyti lagt fram fé til verks ins og að bl verks- 

ins þurfi ekki að kaupa að ráði erlent efni meðan á stríðinu stendur. 
0 45 þús. kr. til að fullgera, í samráði við leikhússtjórn, við- 

  

frá Laxá 

  

ginlegan stof   

  

    

    

XXIV. AG verja allt aå í 
unanlega, eldtrausta seymslusal í þjóðleikhúsinu vegna þjóðminjasafnsins. 

XXV. Að lækka útgjöld ríkissjóðs, sem eru ekki bundin í öðrum lögum en fjár- 

lögum, eftir jöfnum hlutföllum um allt að 20%, ef ríkisstjórnin telur sýni- 

legt, að áhrif styrjaldarinnar verði þess valdandi, að tekjur ríkissjóðs lækki 

verulega. 

    

  

   

23. gr. 

Stjórn Landsbankans veitist heimild tl að greiða Steinunni Kristjánsdóttur, 

ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 590 kr. 1940, svo og uppbót á þá fjárhæð, 
eftir sömu reglum sem bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna. 

Stjórninni er heimilt að greiða Þóru Beck, ekkju Þórólfs Becks skipstjóra, eftir- 
laun eftir svipuðum reglum sem Eimskipafélag Íslands greiðir ekkjum skipstjóra 

sinna, og færist fjárhæðin á rekstrarreikning skipaútgerðar ríkisins. 

Stjórn Búnaðarbankans veitist heimild til þess að greiða frú Önnu Klemens- 

  

dóttur, ekkju Tryggva Þórhallssonar bankastjóra, 25% af launum manns hennar 
sem aðalbankastjóra Búnaðarbankans, og dyrtíðaruppbót að auk. 

Stjórn sama banka veitist heimild til þess að greiða frú Aðalbjörgu Alberts- 
dóttur, ekkju Þorsteins Sigurgeirssonar bankagjaldkera, 1000 kr. og til tveggja 
barna hennar innan 16 ára aldurs, 300 kr 'S. 

Stjórn samábyrgðar Íslands heimilast að greiða frú Elísabetu Gunnarsson, ekkju 

Jóns Gunnarssonar, 1000 króna lífeyri 

   

  

Stjórninni er heimilt að greiða Sigu syni stýrimanni 600 kr., og færist 
  

sárhæðin á rekstrarreikning skipaútg 

  

1939 og hafa í för með 
4 

Ef lóg verða staðfe 

jöl fekju- og gjaldamegin sér tekjur eða 
samkvæni t þeim lögum. 

Allar Þær fjárveitingar, sem 

tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum 

fyrir fjárhagstímabilið. 

   
öðrum    en fjárlögum, 

giida aðeins 
      

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 81. desember 1939. d Føj 

Undir Vor konunglega hånd og innsigli. 

Christian R. 
(L. $.) 

Jakob Moller. 

1939 

63 
a 
9 1. des.
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31. des. 

um breyting á lögum nr. 68 28. des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisin 

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

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

þa
ð 

ga
 r. 

#. gr. laganna skal orða svo: 

Kennslumálaráðherra skipar útvarpsstjóra. Skal honum ið að annast daglega 

stjórn og fjárreiður útvarpsins, eftir nánari fyrirmælum í reglugerð, er ráðherra 
setur. 

Ráðherra er heimilt að gera fréttastofu útvarpsins að sérstakri deild, undir stjórn 

útvarpsráðs. Ennfremur er ráðherra heimilt að semja við blöð lyðræðisflokkanna um 

þátttöku í starfrækslu fréttastofunnar, eftir nánari fyrirmælum í reglugerð, er ráð- 

herra setur. 

Ráðherra ræður starfsmenn útvarpsins, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og 
útvarpsráðs. Laun starfsfólks útvarpsins skulu, þar til launalög eru sett, ákveðin af 
kennslumálaráðherra. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 31. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Hermann Jónasson. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 92 19. júní 1933, um lögreglumenn. 

om
 

S
 

gt
 

31. des. 

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

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

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

samþykki Voru: 

1. gr. 

6. gr. laga nr. 92 19. júní 1933 hljóði svo: 
Þegar sérstaklega stendur á eða ráðherra telur nauðsynlegt örvggi bæjar, að 

lögregluliðið sé aukið meira en segir í 1. gr., getur hann bætt við var alög reglumönn- 

um, og greiðir þá ríkissjóður allan þann kostnað, sem leiðir af aukningunni, en þó 
ekki hærri fjárhæð en nemur %g kostnaðar af hinu reglulega lögregluliði. 

 



207 

2. gr. 
2. mgr. 7. gr. laganna hljóði svo: 
Varalögreglumenn fá laun úr ríkissjóði eftir reglum, sem ráðherra setur. LOg- 

reglumenn rikisins og varalögreglumenn eiga rétt á bótum fyrir meiðsli og tjón, sem 
þeir verða fyrir vegna starfs sins. 

3. gr. 
Å eftir 7. gr. laganna koma 4 nyjar greinar, sem verða 8.--11. gr., svo hljoådandi: 

a. (8. gr.). Er ríkissjóður tekur þátt í kostnaði við lögreglulið bæjar samkvæmi 
2. eða 6. gr. laga þessara, er lögreglulið þess bæjar, fast lið og varalið, skylt til að 
gegna löggæzlustörfum hvar á landinu sem er, ef sérstaklega stendur á og 
dómsmálaráðherra mælir svo fyrir, og ákveður hann þá, hver skuli stjórna lið- 
inu, þegar það er sent úr einu lögsagnarumdæmi í annað. 

Gæta skal þess þó jafnan, að hægt sé að halda uppi löggæglu á staðnum, 
sem lðið er flutt frá. 

b. (9. gr.). Ráðherra er heimilt að efna til námskeiðs í Reykjavík fyrir lögreglu- 
menn. 

Hann ákveður og, hver skuli vera einkenni og útbúnaður lögreglumanna. 
c. (10. gr.). Í sveitum landsins og kauptúnum, þar sem lögreglulið er ekki starl- 

andi, g etur ráðherra löggilt sérstaka menn til þess, undir stjórn lögreglustjór: a 
eða hreppsti óra, að halda uppi reglu á mannfundum og samkomum innan hér- 
aða. eimi er að efna til námskeiðs fyrir þessa menn. 

d. (1. g Ráðherra getur með 1 reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd 
þessara laga. Hann setur og reglur um réttindi og skyldur lögreglumanna. 

4. gr. 
8. gr. laganna, sem verður 12. gr., hljóði svo: 
mikisstjørninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði allan kostnað, sem leiðir af 

framkvæmd laga þessara. 

Ei
 

=
=
 

5. gr. 
Ríkisstjórnin skal fella meginmál laga þessara inn í lög nr. 92 frá 19. júní 1933 

og gefa þau svo út sem lög um lögreglumenn. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 31. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

1939 
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Vér Christian hinn Tíundi, al gu!     i konungur Íslands og Danmerkur, Vinda og * z > 

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

Aldinborg, 

x 

Gjorum kunnugt á lög þessi og Vér staðfest þau með 

samþykki Voru: 

    

berklaveiki, nema anna að s sé tekið fram. 

| , tillits til bess, 

di berklaveiki eða eigi. Virk 

uma sjúklingsins þannig, að sjálf 

omsein ikennum . Smitandi lungna- 

k berklaveiki. Berkla- 

og hafa virka berkla- 

Smitandi berklaveiki er 

ir syktu geti smitad frå sér. 

Åkvædi laga bessara nå til allra tegun 

Med berklaveiki er ått vid berklaveiki i 

hvar hún er í íkamanum og hvort um er aå r: 

berklaveiki er berklaveiki, sem gerir um si 

berklaskemmdin ágerist eða veldur almennun 

berklar og hverskonar berklaskemm C 

sjúklingar, sem loftbrjóstaðgerðir eru vil Gar v 

veiki. Óvirk berklaveiki er berklaveiki, sem ekki er 

berklaveiki á því stigi, að gera má ráð VN að sås ; 

1 
1 

        

    
   

  

e
 

   í     

    

  

Eftirstöðvar eftir berklaveiki, sem auðsjáanlega er rlega um garð gengin, telj- 
ast ekki berklaveiki 

2. gr 

i su r laga þessara er að reisa skorður við útbreiðslu berklaveiki hér á landi, 

með því að stuðla að því 
se ráðstafanir 

einangrun smitandi 
       fólk sýkist af berklaveiki, 

beinum sóttvarnarráð- 

auka viðnámsþrótt al- 

  

   

  

bæði 

stöfunun 

mennings 

2. að haldið 

3. að berklaveiku 

að haft verði eft 

ið bata, búi við 

    

       
       

    

  hundinni leit berklasýktu fólki,     
læknishjálp, 

hefir berklaveikt, en 

hætta sé á, að bað veikist á nv. 

höndum ráðherra þess, sem fer með 
i A I 

stjórn heilbri ; vi i llæknis. Framkvæmdar- 

stjórn berklavarnanna skal falin sérfróðum berklalækni, berklayfirl: ekni landsins. 

Laun hans skulu ákveðin af í Z 1 in í launalögum. 

Gert er ráð fyrir, að hætileg: i sem starfræktar eru 

sveitarfélögum, sj Imennum félagsskap, sem 

metinn gildur, njóti < sty rks úr ' Því sem ákveðið verður í 

la annist þær berklavarnastarfsemi sem ráðherra setur 

mei Þberklayfirlæl samræmi VIð : | : og hlíti stöðvarnar 

að því leyti yfirumsjón berklayfirlæknis. Þar sem talað er um heilsuverndarstöðvar 

í gum þessum, er aðeins átt við heilsuverndarstöðvar, sem starfa samkvæmt 

þessum reglum. 

Ráðherra er og heimilt, með ráði berklayfirlæknis, að setja reglur um aukna 
x 

     

              

ca ianc 

   
    

           KS 

  
   

  

berklavarnastarfsemi héraðslækna í héruðum, þar sem sérstakar heilsuverndar- 

stöðvar eru ekki starfræktar, enda sé veittur til þess styrkur í fjárlögum.



  

   
    
    

  

Nú rannsakar 

héraðslækni tafarl: 

hann hefir eigi tilky 

talinn berklaveiki 

skulu læknar senda tilk 

arstöð sendir þær áfran 

héraðslækni 

stöð k RSA 

Tilkynn læknir lætur hér: 

læknum í té og í afn, ald ur, atvinnu 

heimili sjúklings nmnfremul el la sj og rådstafanir 

sk og skal hann þá : senda 

sf 

  

ar i héraði. 

heilsuvernd- 

að ræða, ber 

heilsuverndar- 

    

   

    

   
   

    

   

  

   
   

       

i 

  

bær, er gerdar hafa 

Lækni vid sjúklingur útskrifast 

frá eða deyr í, aðsins (heilsuverndar- 
stöð). Sama sk i , asjukling utan sjúkrahúss 

eða annarar stofnunar, sjúklingurinn flvzt burtu í annað hérað eða deyr, og eins 

þó að aðaldánarorsök i i 8 I 
vernd rstöð)“ S ti 

heilsuvernd: 

fyrir be arklaveikan 

     n héraðslækni 

ýSslækni sjúklingsins eða 

m gefa út d: ínarvottorð 

nn í banalegunni. Hér- 

    

aðslæknir, sem læt talin eru mannslát berklaveikra, 

skal á sama hátt í m honum er ekki kunnust um, 

að áður hafi 

x ' vitað er tum í héraði þeirra, í sér- 

læknum í té. Þar sem heilsuvernd- 

i dir eftirliti héraðslæknis. 

im útdrátt úr framan- 

té. Á heilsuverndarstöð 

árinnar, eða stöðin 

áherzlu á að greina 

  

arstöð starfa 

Héraðslæknar 

sreindri bók, 

skal haldin s 

einhver afskipti 

sundur eftir 

  

      

  

    

  

       

    

   
   

    

   

   Hat eðu Í ir sé h: erklaveiki, skal han 

svo fljó ið er “ SS, skorið, hvort um 

berklaveiki sé að ræða, os ariaust Í (heilsuverndar- 
stóð y sbr 

  

Lækna 

  

         

  

    
    

fa be 

rfi að la AS 

eim nauðsv tu nåkva 1 ni 

tðslækni ' IV i “ Ih val 

sem naudsy nlegt er að framkvæma í un i 

útbreiðslu veiki r, ve ramkvæn og að 

  

         

    
    

  

andi sé hlxtt. 

framkvæ 

þykir, að um : 

að rannsókn fari á e 

að ganga undir slíka rannsókn 

r sem grunsamlegt 

fella úrsku 

imilum, sem skorazt hafa undan 

  

um, 

1939 
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7. gr. 
Fari hinn berklaveiki, aðstandendur hans eða aðrir, sem hann umgengst, eigi 

eftir reglum þeim, er læknir hefir sett til að koma í veg fyrir útbreiðslu veikinnar, er 
lækni, heilsuverndarstöð eða öðrum, sem um það er kunnugt, skylt að tilkynna það 

héraðslækni, sem, ef þörf er, leitar fulltingis lögreglustjóra. Lögreglustjóri getur, að 

fenginni umsögn berklayfirlæ knis, úrskurðað hinn berklaveika í sjúkrahús. Nú ó- 

hlýðnast sjúklingurinn úrskurðinum, og er lögreglustjóra þá heimilt að annast flutn- 

ing sjúklingsins þangað á kostnað hans. Slíkan sjúkling má eigi útskrifa frá sjúkra- 
húsinu, nema læknir sjúkrahússins og héraðslæknir votti fyrir hlut: eigandi lög- 

reglustjóra, að af honum stafi engin smithætta lengur, eða að full ástæða sé til að 
ætla, að hann muni gæta allrar varúðar og fylgja öllum settum reglum til að koma 
í veg fyrir útbreiðslu veikinnar, og fellir þá lögreglustjóri niður hinn fyrra úrskurð. 

Ráðherra getur úrskurðað, að menn, sem lagðir eru á sjúkrahús samkv. þessari 

grein, liggi á þar til gerðu sjúkrahúsi eða sjúki "adeild, eða skuli hlíta sérstakri gæzlu 

á almennu heilsuhæli eða sjúkrahúsi. 

S. gr. 

Í mjólkurbúum, mjólkursölustöðum, Þbrauðgerðarhúsum, matsöluhúsum, far- 

þegaskipum eða á öðrum tilsvarandi stöðum mega eigi starfa aðrir en þeir, sem með 
vottorði héraðslæknis (heilsuverndarstöðvar) hafa sýnt, að þeir séu eigi haldnir smit- 

andi berklaveiki. Læknisvottorð þetta má eigi vera eldra en mánaðargamalt, er við- 

komandi tekur til starfa, og ber að endurnýja það á 12 mánaða fresti. Skulu forstöðu- 
menn þeirra stofnana, er hér um ræðir, bera ábyrgð á, að ákvæðum þessum sé fram- 

fylgt. Komi upp grunur um, að maður, sem við slík störf fæst, hafi sýkzt af smitandi 

berklaveiki, eftir að læknisrannsókn fór fram, ber að tilkynna slíkt hlutaðeigandi 

héraðslækni (heilsuverndarstöð), sem krefst þá rannsóknar á viðkomanda, sbr. 6. gr. 

Eigi má selja mjólk frá heimili, ef sjúklingur með smitandi berklaveiki fæst 
þar við gripahirðingu, mjaltir eða aðra meðferð mjólkur, og aldrei má selja mjólk 

frá heimili, þar sem smitandi berklasjúklingur dvelur, nema með leyfi héraðslæknis. 
Fái læknir, húsráðandi eða aðrir vitneskju um, að maður, sem annast afgreiðslu á 
matvörum og neyzluvörum, einkum mjólk og mjólkurafurðum, fiski, kjöti, brauði, 

grænmeti, ávöxtum og sælsætisvörum, kunni að vera með smitandi berklaveiki, ber 

þegar í stað að tilkynna það héraðslækni (heilsuverndarstöð), sem krefst rannsóknar 
á honum, sbr. 6. gr. 

  

  

9. gr. 
Enginn, sem hefir smitandi berklaveiki, má fást við kennslu í skólum, heimilis- 

kennslu né einkakennslu. 

Engan nemanda með smitandi berklaveiki má taka í skóla, til kennslu á heimili 

eða til einkakennslu. 

Engan, sem hefir smitandi berklaveiki, má ráða sem starfsmann við skóla. 

Engan nemanda má taka til kennslu á heimili, þar sem sjúklingur með smitandi 

bérklaveiki dvelur. 

Skal leggja fram læknisvottorð hér að lútandi, eigi eldri en mánaðargömui, 

endurnýist þau eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Skulu skólanefndir (húsráðend- 

ur) bera ábyrgð á, að ákvæði þessu sé framfylgt. 

Enginn má halda einkaskóla, nema hann hafi til þess skriflegt leyti lögreglu- 

stjóra, og skal það leyfi eigi veitt, nema héraðslæknir telji húsnæði og aðbúnað full- 
nægja heilbrigðiskröfum, enda Hggi fyrir tilskilin læknisvottorð um, að hvorki kenn- 

ari eða aðrir á heimilinu né neinn nemendanna séu haldnir smitandi ber klaveiki. 

Hafi skólalæknir, annar læknir eða einhver annar ástæðu til að ætla, að nemandi, 

kennari, starfsmaður eða heimilismaður við skóla eða á kennslustað gangi með smit-
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andi berklaveiki, ber honum að tilkynna það hlutaðeigandi skólastjóra (kennara eða 

húsráðanda), sem ber ábyrgð á, að viðkomandi láti lækni rannsaka sig þegar í stað. 
Verði rannsókninni ekki komið við þegar í stað, skal hinn srunaði leggja niður 

nám sitt eða starf, unz rannsókn hefir farið fram. Reynist hinn rannsakaði hafa 
smitandi berklaveiki, skal hann hverfa frá skólanum (heimilinu) þegar í stað. Sanni 
hann síðar með vottorði héraðslæknis (heilsuverndarstöðvar), að engin smithætta 

stafi af honum lengur, getur hann aftur fengið aðgang að skólanum. 

Ef kennari við skóla, jafnt einkaskóla sem opinbera skóla, er sjúkur eða sykist 

af smitandi berklaveiki, getur ráðherra með ráði berklavfirlæknis fyrirskipað, að 

hann víki úr stöðu sinni. Þeir kennarar, sem eru opinberir starfsmenn, en verða að 

láta af kennslu sakir berklaveiki samkvæmt síðastgreindu ákvæði, skulu í 2 ár fá 

sem biðlaun %3 hluta launa þeirra, er þeir nutu, þegar þeir létu af kennslu. Biðlaun 
þessi greiðast af sömu aðiljum og í sönnu hlutföllum og hin fyrri laun. 

Ráðherra setur, með táði berklayfirlæknis og få ræðslumálastjóra, reglur um 

fræðslu berklaveikra barna til fullnægingar kröfum fræðslulaga, svo og um kennslu 

annara berklaveikra. 

10. gr. 

Um sérhverja aðra opinbera stofnun eða einkastofnun en um getur í 8. og 9. gr., 

sem vistar börn eða unglinga til sæzlu eða uppeldis (barnahæl, dagheimil fyrir börn 

„Ss. frv.), gilda að öllu ley ti sömu reglur og settar eru í 9. gr. um skóla til varnar gegn 
útbreiðslu berklaveiki þar. 

Um sjúkrahús, elliheimili, fangelsi o. s. frv. fer samkv. ákvæðum 15. gr. 

11. gr. 

Å heimili, þar sem er smitandi berklaveiki, má eigi ráða hjú né annað starfstólk 

né taka fólk til dvalar um lengri eða skemmri tíma án þess að láta þess sérstaklega 
setið við hlutaðeigandi, að smitandi berklaveiki sé á heimilinu. Sama gildir um ráðn- 
ingu fólks til starfa á vinnustað, þar sem maður með smitandi berklaveiki er starfandi. 

12. gr. 
Enginn, sem haldinn er smitandi berkla veiki, má taka að sér að gæta barna. 

Kona með smitandi berklaveiki má eigi hafa barn á brjósti. 

Hafi einhver ástæðu til að ætla, að bar nfóstra eða kona, sem hefir barn á brjósti, 

sé haldin smitandi berklaveiki, ber honum þegar í stað að tilkynna það lækni, sem 
gerir ráðstafanir samkvæmt fyrirmælum 6. greinar. 

  

13. gr. 

Ekki má vista barn til fósturs eða langdvalar á heimili, nema borið sé undir 
héraðslækni (heilsuverndarstöð), og ekki sé ástæða til að ætla, að smitandi berkla- 
veiki sé á heimilinu. 

Enginn má taka berklaveikt barn, seni smithætta getur stafað af, hl fósturs eða 

dvalar, ef á heimilinu eru börn eða unglingar. sem ekki eru berklaveik, eða aðrir, 

sem sérstök ástæða er til að ætla, að sét næmir fyrir berklaveiki. 

Gilda þessi ákvæði jafnt um börn þau, sem bæjar- eða sveitarstjórnir ráðstafa og 
einstakir menn. 

Nú kemur smitandi berklaveiki upp á heimil, þar sem bæjar- eða sveitarstjórnir 
hafa ráðstafað börnum til fósturs eða dvalar, og skal þá gera annað tveggja, flytja 

barnið eða sjúklinginn burt af heimilinu. Sýkist barnið sjálft af smitandi berklaveiki 

á heimili, þar sem eru börn og unglingar, sem eigi eru berklaveik, eða aðrir, sem sér- 

stök ástæða er til að ætla, að séu næmir fyrir berklaveiki, skal það tafarlaust tekið 

af heimilinu. 

Barnaverndarnefndum ber skylda til að hafa sérstakt eftirlit með því, að fram- 
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66 fylgt sé fyrirmælum þessarar greinar, og leita til þess aðstoðar hlutaðeigandi héraðs- 
31. des. læknis (heilsuverndarstöðvar). 

Börn nefnast í lögum þessum allir, sem eru innan 16 ára aldurs. 

14. 
nginn, sem hefir smitandi berklaveiki, má stunda ljósmóður- eða bjúkrunar- 

störf Ljósmæður og hjúkrunarkonur skulu, þegar þær eru skipaðar eða ráðnar til 

tarfa, leggja fram vottorð héraðslæknis (heilsuverndarslöðv: 

ar gamalt, um, að þær séu eigi haldnar smitandi 

vandlega eftir heilsufari starfandi ljósmæðra og 

með tilliti til berklaveiki. Sama skylda hvílir á 
ir! ð arkonur og ljósmæður, er starfa við sjúk 

), eigi eldra en mánað- 

raðslæknar skulu líta 

enna í héruðum sínum 

varðandi hjúkrun- 

    
     

  

berklaveiki. Í 

       
    

  

    

irra. 

itandi berklaveiki, og 

unuð af opinberu fé, þá 

og um getur í 9. gr. um 

Nú sýkist starfandi ljósmóðir eða hjul 

hún þá tafarlaust hætta að segna því starfi. 

skal greiða henni biðlaun fyrir sama tíma og á 

kennara. 

skal 

15. 
Í sjúkrahúsum, geðveikra- og fávilah: 

húsum og öðrum tilsvarandi stofnunum ber 

dvelja með smitandi berklaveiki. 

Ráðherra setur, með ráði berklavfirlæk reglur um, á hvern hátt koma skuli í 

veg fyrir útbreiðslu berklaveiki í stofnunum þeim, er að ofa 
stofum, verksmiðjum, verbút 

angelsum, hegninsgar- 

rá, sem þar kunna að 

  

n greinir, svo og Í vinnu- 

isum, matsélu- 
nssölum og öðrum tilsvar- 

andi samkomustöðum. Reglur bessar skulu ennfremur ná til opinberra bygginga og 

farþe *gaskipa, svo og flutnings berklaveikra á farbegaskipum, bifreiðum, flugvélum og 
öðrum flutnin satækjum. 

    

     m, skrifstofum, verzlunarbúðum, gístihi 

slóðum, kirkjum. skólum, leikhúsum, kvikmyndahúsum, d: 

  

Þá er ráðherra og heimilt, með ráð 

um varnir gegn útbreiðslu berklaveiki 

flutninga- og fiskiskipum. 

     reglur 
skipsh tafna á hverskonar farþega-, 

irlæknis, að setja sér 

  

16. gr. 

Að berklasjúkrahúsum., berklahbælum, berklavarnastöðvum eða öl 

stofnunum má eigi ráða hjúkrunarnema, hjúl 

ætla má, að náin mök þurfi að hafa við g 

hjá héraðslækni (heilsuvernda að það sé þegar berklasmitað. 
Ráðherra er heimilt, með ráði berklayfirlæknis, að ák i u 

sem enn er ósmilað af berklaveiki og ali må, ad vegna starfs sins sérstakri 
sykingarhættu, gefist kostur á bólusetningu berklaveiki. Í reglugerðinni má og 

ákveða, að aðstandendum barna, sem líkur stakri sv ( ykingarhættu 
at berklaveiki, gefist kostur á að fá þau bólusett gegn berklaveiki. 

   

     

  

    

rum slíkum 

fsfólk, sem 

ð berklapróf 

  

eða annað 

nema þe    
      
        að fólki, 

sé 

  

        til, að 

  

        
   

  

      
   

Héraðslæknar (heilsuverndarstöðvar) sætur. að berklaveiki 1 
nautgripum sem smilunarupp sprettu, er I 1 í „ enda leita 

seli a mjólk 

en gripnum hefir 

   
frá hein il, bar sem 

  

hann einangraður 

og sótthreinsun farið fram (sbr. lög nr. 25 

að de N is og héraðslæknis 

20. júní 1982 3, un berklaveiki í nautpeningi). 

Nú deyr smitandi berklaveikur maður, eða skiptir um dvalarstað, og skal þá 

læknir sá, er stundað hefir sjúklinginn, tilkynna það tafarlaust héraðslækni (heilsu- 
verndarstöð ) 
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Húsráðandi er meðábyrgur um, að tilky Ynning bessi sé ekki vanrækt. 66 

Héradslæknir (heilsuverndarstöð) | tilkynnir síðan sótthreinsunarmanni, sem ann- 31. des. 

ast, að sótthreinsað sé á heimilinu, og skal : sótthreinsa herbergi þau, fatnað, sængur- 

klæði og annað, er hæ at. Þessa lausu muni má eigi láta af hendi, 

hvorki til eignar né „ senda í þvott eða aðgerð, nema sótthreinsaðir hafi verið. 

Eigi má heldur fá C þau, er sjúklingurinn dvaldi í, fyrr en 

Þau hafa verið sótthreinsuð, nema héraðslæknir telji sótthreinsun óþarfa. 

  

   

      

       Kære 
um til 

    

id til sjúkrahúsvistar og læknishjálpar 

836, um ríkisframfærslu sjúkra manna og 

örkumla. 
Landlæknir úthlutar í við bÞerklavfirlækni fé því. sem kann að vera veitt 

í fjárlögum til styrkt: w þurfandi berklasjúklingum, sem dvalið hafa í sjúkrahúsum 

eða hælum ? : ! j að meira eða minna leyti vinnufærir. 
Skal leitazt við > nd ] bær midi til bess, ad styrkbeg- 
arnir verði síðar færir um að atvinnu og þau kjör, er hertar 

heilsufari þeirra. 

  

að Þeir        

  

    
”firlæk nis, að setja reglur um hverskonar 

höndum Þerklavarnir, hjál parstarfsemi með- 

al berklaveikra eða fr: stustarf sen mi medal almennings til tr y88i ngar bvi, ad starf- 

semi þessari sé eigi misbeitt og að hún torveldi á engan hátt berklavarnaframkvæmd- 

ir hins opinbera. 

Ráðherra er heumiit, með táði 

félagsskap eða stofnanir, sem hafa með    
         

   Nú þarf héraðslæknir að taka : sér | 
greiðir þá sýslusjóður fe 

  

) á hendur vegna fyrirmæla laga þessara, og 
n ríkissjóður endurgreiðir helminginn. 

Sraðslækna.     
    

    

ðakostn: 

Fyrir tilkynningar lækn: 

Kostnaðt 

66 19. júní 1933, um tg 1 útbreið Sslu næmra sjúkdóma. 

Kostnaður við berklabækur og eyðublöð 

S
r
 iður greiðist samkv. 

skal ekkert gjald greiða. 

at sóttví arnarfó samkv. ákvæðum laga nr. 

  

við sótthi 

    

    
undir tilkynningar greiðist úr ríkissjóði. 

22. gr. 
' 6 i 

Brot gegn lögum þessum varða sektum frá 25 til 1000 krónum, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkv. öðrum lögum. 

23. gr. 

Með lögum þessum er úr 

segn berklaveiki, sem eigi w 
gildi numinn sá hluti laga nr. 60 14. júní 1929, um varnir 

eildur úr gildi með lögum nr. 78 23. júní 1936, um ríkis- 

framfærslu sjúkra manna og Örkumla, svo og öll önnur lagaákvæði eða fyrirmæli, 

sem kunna að brjóta í bág við lög þessi. 

    

   
  

Lög þessi öðlast gildi 1. jan. 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjörl á Amalíuborg, 31. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L.S 

Stefán Jóh. Stefánsson.
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LÖG x 

um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík. 

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

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

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

samþykki Voru: 

Í. gr. 

Reykjavík skulu vera lögmannsembætti, sakadómaraembætti, lögreglustjóra- 

vtti og tollstjóraembætti. Konungur veitir þessi embætti, og skulu embættismenn- 
- fullnægja dómaraskilyrðum samkv. 32. gr. laga nr. 85 23. júní 1936. Undan- 

má þó veila frá framangreindum skilyrðum að því er lögreglustjóra snertir, 
enda séu þá sett sérstök skilyrði fyrir veitingu þess embættis með konunglegri til- 
skipun. 

- 
i 

   
2. gr. 

Lögmaður fer með dómsmál, önnur en barnsfaðernismál og opinber mál, skipta- 
mál, fógetagerðir, uppboð, þinglýsingar, skráning firma, samvinnufélaga og hluta- 

félaga, notarialgerðir, yfirfjárráð, borgaralega hjónavígslu, hjónaskilnaðarmál, 
kvaðning matsmanna og skoðunar í dómi og utan dóms, skipun opinberra starfs- 
manna, sem hingað til hafa verið skipaðir af lögmanni, afgreiðslu leyfisbréfa til 

setu í Óskiptu búi, mælingu og skrásetningu skipa, úrskurðun fátækramála og 
alþingiskosningar. 

ð. gr. 
Sakadómari fer með opinber mál og barnsfaðernismál, rannsókn þeirra fyrir 

dómi og utan dóms og dómsuppsögn, uppkv: tðning meðlagsúrskurða, framkvæmd 
refsidóma, stjórn rannsóknarlösreglu og umsjón hegningarhússins. 

gt 

4. gr. 
Lögreglustjóri fer með lögreglustjórn, samanber þó 3. gr., strandmál, útlend- 

ingaeftirlit, heilbri mál og útgáfu vegabréfa. 

  

5. gr. 
Tollstjóri hefir forstjórn tollgæzlu, innheimtu á sköttum og tollum til ríkis- 

sjóðs, ellistyrktarsjóðsgjöldum, gjöldum til tryggingarstofnunar ríkisins, þ. á m. 
slysatryggingargjöldum sjómanna, afgreiðslu skipa og innheimtu skipasjalda, lög- 
skráning ; skipshafna, afgreiðslu vottorða um uppruna vöru, svo og innheimtu 
þeirra gjalda, er hann nú annast eða ráðherra felur honum. 

Ráðherra úrskurðar annars, hver störf skuli lögð undir þessi embætti, og setur 

reglugerð um samvinnu almennrar lögreglu og rannsóknarlögreglu. 

7. gr. 
Videvy telst til umdæmis Reykjavikur um tollgæzlu og lögreglustjórn. 

8. gr. 
Fjármálaráðherra ákveður í reglugerð um framkvæmd tollgæzlu, tölu toll- 

varða, skil á innheimtufé og innheimtulaun af uppboðsandvirði.
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9. gr. 
Lögmaður, sakadómari, lögreglustjóri og tollstjóri hafa að byrjunarlaunum 

8000 krónur, en launin hækka eftir annað, fjórða og sjötta ár í þessari röð um 300 
krónur, 300 krónur og 400 krónur, upp í 9000 krónur. 

Kostnaður við rekstur embætta þessara greiðist úr ríkissjóði. Allar aukatekjur, 
sem embættunum fylgja, skulu renna í ríkissjóð. Allt það fé, sem embættismenn 
þessir hafa undir höndum vegna embættis síns, skal ávaxta til hagnaðar eigendum 

  

þess. 

10. gr. 

Ofangreindir embættismenn skulu fá sér skipaða fulltrúa til að framkvæma sér- 
stök störf, eftir því sem nauðsyn krefur. 

ll, gr. 
Lög nr. 67 frá 7. maí 1928, um dómsmálastarfa, lögreglustjórn, gjaldheimtu 

o. fl. í Reykjavík, eru úr gildi felld. 

12. gr 

Lög þessi öðlast gildi í. janúar 1940. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg, 31. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Hermann Jónasson. 

TILSKIPUN 

um veitingu lögreglustjóraembættisins í Reykjavík. 

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

Gjörum kunnugt: Samkvæmt 

gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík, viljum Vér skipa svo fyrir um veitingu lögreglu- 

í dag, um dómsmálastjórn,      
stjóraembættisins í Reykjavík: 

Í. gr. 

óraembættið í Reykjavík þótt hann fullnægi ekki 
skilyrðum 32. gr, laga nr. 85 „ enda sé hann 24 ára að aldri, sé lögráður og 
hafi forræði fjár síns, hafi óflekk mannorð, hafi íslenzkan ríkisborgararétt, hafi 
aflað sér sérþekkingar um meðferð lögreglumálefna og hafi hæfileika til lögreglu- 

      

    

stjórnar. 

2. gr 
Tilskipun þessi gengur þegar í gildi. 

Eftir þessu eiga allir, sem hlut eiga að máli, sér að hegða. 

Gjört á Amalíuborg. 31. desember 1939. 

Undir Vor konunglega hönd og innsigli. 

Christian R. 
(L. SJ) NN 

Hermann Jónasson. 
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