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verið. Einkaleyfi. 

Skammstafan: S. == Stjórnarráðsbrél. 

Nr | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglugerðir o. fl. 

2 2. jan. | Auglýsing um notkun heimildar laga nr. 104 28. des. | 

1942, um innheimtu á ýmsum gjöldum árið 1943 | 

með viðauka .....0020000 00 | 2 

3. 15. jan Gjaldskrá fyrir rafveitu Seydisfjardarkaupstadar .... | 2—3 

4 20. jan. | Fyrirmæli um aðalbrautir og umferð af öðrum vegum | 

inn á bær ......00000 000 3—4 

5 | 26. jan. | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minning- | 

arsjóð Björns Jónssonar, »Modurmålssjodinn« 4-5 

6 | 28. jan Auglýsing um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar, 

dags. 9. okt. 1940, um skyldu skipa og flugfara 

til að koma á tilteknar hafnir eða hafnarstaði til 

þess að fá fyrstu og síðustu afgreiðslu hér álandi | 5—6 

7 S. d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Jarðyrkju- 

sjóð séra Björns Halldórssonar, fyrrverandi prests 

í Sauðlauksdal .....00..22200 0000 n ann 6—7 

8 S. d. Reglugerð um skemmtanaskatt í Patrekshreppi 7—8 

9 | 29. jan. | Auglýsing um nýja lyfsöluskrá .....00.00.000.000.. 9 

10 | 30. jan. í Reglur um sölu og verðuppbætur á íslenzku smjöri | 9—10 

1 2. febr. Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 6. tbl. Lögbirt- | 

ingablaðsins 1943, um fyrirmæli brezka sendiráðsins 
um skyldu skipa til þess að hafa meðferðis brezkt | 
siglingaskirteini (Ship-Warrants) .....00.0000.00.. | 1 

11 4. febr. Auglýsing um breyting á samþykkt um lokunartima | 

1 sålubåda í Eyrarbakkahreppi, nr. 142 8. ágúst 1939 10
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Nr | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal i 
| | | 

12 | 6. febr. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vest- 
| mannaeyjakaupstad, nr. 70 3. ágúst 1926, sbr. reglu- | 

| | gerd nr. 9 4. jan. 1941 og nr. 73 13. mai 1942 ' 10— 11 
13 | 10. febr. | Reglur um útbúnað skipa, sem eru í förum á ófrið- | 

| ar- eða hættusvæðum ................ AIR | 11—14 
23 | 17. febr. Reglugerð um hámarksókuhraða bifreiða SI 25 
24 | 18. febr. | Reglugerð um sölu og afhendingu benzins og tak- 

| | mårkun á akstri bifreida ..........0...0.0... 25— 28 
25 | S.d. | Auglýsing um skömmtun á benzíni ............... 28—29 
26 | 22. febr. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafn- | 

| | arkauptun í Hornafirði, nr. 19 5. marz 1935 .... | 29 
27 | 25. febr. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 219 21. des. | 

| | 1939, um breyting á reglugerð nr. 133 28. des. 
| ' 1936, um tekjuskatt og eignarskatt ............. | 29—30 

28 | S.d. | Reglugerð um sérstakan timareikning ......... | 30 
29 | 26. febr. | Reglur um innheimtu útsvara í Reykjavík árið 1943  30—31 
30 | 1. marz | Auglýsing um breyting á gjaldskrá héraðslækna 31 
68. S.d. | Samþykkt um bann við dragnótaveiðum innan Flat- 

| ' eyrar og Hjarðardalshafna í Önundarfirði í Vestur- 
| | Ísafjarðarsýslu ......0.00000. 0. 112 

34 | 2. marz | Samþykkt um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð | 
| |  Vestur-Barðasirandarsýslu, nr. 75 29. ágúst 1931 | 36 

35 S. d | Samþykkt um breytingu á samþykkt nr. 44 16. maí | 
1934, um sýsluvegasjóð í Sk agafjarðarsý slu ..... 36 — 37 

36 | 4. marz | Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá Söngmálasjóðs 
| Þormóðs Eyjólfssonar á Siglufirði .............. 37—39 

37 | S.d. Samþykkt um breyting á samþykkt um sysluvega- 
| sjóð Árnessýslu, nr. dd 1938 ...sseeeeeeereeee 39—40 

38 | 5. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 32 5. marz 
| 1941, um happdrætti Háskóla Íslands .......... 41 

39 | 6. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 
| 1936, um próf fyrir bifreiðarsljóra ............. 41—42 

40 | S.d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 4 2. janúar 
| 1942, um varnir gegn úibreiðslu nokkurra næmra 

| sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda, er bíða 
tjón af þeim 200... 43 

41 | 8. marz | Samþykkt til viðauka við fiskveiðasamþykkt fyrir 
| Akraneskaupstad frå 3. marz 1942 ......... 2. 43 

42 | Sd. Áuglýsing um utlåt blybenzins .......0000. 0... 44 
33 | 9. marz Augly sing frå ríkisstjórninni, birt í 13. tbl. Lógbirt- 

ingablaðsins 1943, um breytingar á fyrirmælum 
brezka sjóliðsins um bannsvæði á Seyðisfirði og 

| 1 Eyjafirdi 20.02.0200. 34—35 
43 | 10. marz | Reglugerð um skömmtun á hjólbörðum og slöngum 

| | til bifreiða ........00200 0. 44—45 
44 | 11. marz Reglur um innheimtu útsvara í Ísafjarðarkaupstað 

| 0 á tímabilinu 1. marz til 1. mai 1943 ....... „0 45—46 
45 12. marz | Hleðslumerkjareglugerð ..........0...00 0... 46—50



  

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

46 13. marz Reglur um fólksflutninga á skipum, sem ekki eru 
farþegaskip .....00200000 nn öl 

47 18. marz | Reglur um afhendingu benzins til annarrar notkunar 
en Þifreiðaaksturs .........2.2.0 0000. 52—53 

99 S. d. Reglugerð um hreinsun revkhåfa í Seyðisfjarðar- | 
kaupstað ......0202020 0 '182—183 

48 „22. marz | Lögreglusamþykkt fyrir Strandasýslu .............. — 53—66 
60 25. marz Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir | 

Hvammskauptún frá 5. september 1989 ......... | 73 
61 30. marz Samþykktir fyrir Sparisjóð Norðfjarðar ........... 74—80 
62 S. d. | Samþykktir fyrir Sparisjóð Glæsibæjarhrepps í Eyja- 

| fjarðarsýslu .......0000200 nn. 80--84 
63 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Siglufjarðar ........... 85—91 
64 S. d. Samþykktir Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis ... 92—99 
65 „31. marz | Samþykktir fyrir Sparisjóð Akureyrar ............. 99—106 
66 1. april *eglugerð um sundnám ........0.0.0.0. 0. 106—110 
73 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Svalbarðsstrandar ...... 115—122 
74 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Raudasandshrepps ..... 122—129 
75 2. april | Auglýsing um viðauka við reglur um innheimlu út- 

svara í lÍsafjarðarkaupstað á tímabilinu 1. marz 
til 1. maí 1943, frá 11. marz 1943 ............. 130 

76 S. d. Reglugerð um hann við töku ljósmynda og meðferð 
ljósmyndavéla ......00000000 130— 131 

77 3. apríl Reglugerð um innflutning og gjaldeyrisverzlun ..... 131— 135 
67 | 5. apríl | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Barna- 

| neimilissjod ........00.00. 0 | 110—112 
78 7. april | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Bindindis- 

sjóðinn Framtíðin .........0...... 0... 135—136 
79 S. d. | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Kristínar Jóhönnu Pálsdóttur ............. 137 
80 10. april Samþykktir fyrir Sparisjóð Arnarneshrepps ........ 138—139 
81 S. d | Samþykktir fyrir Sparisjóð Fnjóskdæla ........... 140—146 
82 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóðinn í Keflavík .......... 146—149 
83 12. apríl Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 

Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 15 13. janúar 1941 149 
84 S. d. Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveilu 

Akureyrarkaupstaðar, nr. 25 12. apríl 1933 ..... 149—150 
85 , 14. apríl | Auglýsing um skömmtun á Þenvíni .............. 150 
86 24. apríl Reglugerð um samflot skipa ........00.00000000 151— 152 
87 30. apríl Reglur um innheimtu útsvara í Vestmannaeyjum 1943  152—153 
88 3. mai Samþykktir fyrir Sparisjóð Flateyjar á Breiðafirði 153—157 
89 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Þingeyrarhrepps ....... 158— 164 
90 S. d. Samþykkt fyrir Sparisjóð Mýrasýslu .............. 164—170 
91 4. mai | Reglugerð um notkun loftskeytastöðva og talstöðva | 171—173 
92 5. maí | Reglugerð um fasteignaskait í Akureyrarkaupstað, 

samkv. lögum nr. 69 31. desember 1987 ........ 173—174 
93 10. mai | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir notkun raf- 

magns í Keflavíkurkauptúni, nr. 76 28. júní 1934 174
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| 1 

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn , Blaðsíðutal 
i 

| 
94 | 15. mai | Auglysing um breyting å reglum frå 10. febråar 1943, 

[ um útbúnað skipa, sem eru í förum á ófriðar- eða | 
| hættusvæðum „......... FERRARI | 174— 175 

95, Sd. Reglugerð um fiskveiðasjóð Íslands ............... | 175—179 
96), S.d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- | 

| (sjóð hjónanna Hallbjargar Þorláksdóttur frá Fifu- | 
| ' hvammi og Gríms Jóhannssonar frá Nesjavöllum | 179—180 

97 | S.d. | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- | 
| ingarsjóð Målfridar Jónasdóttur ................ '180— 181 

98 | 18. mai | Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá fyrir Trjá- og | 
| skógræktarsjóð fríkirkju Reyðfirðinga .......... '181— 182 

100! S.d Auglýsing um breyting á tímaákvörðunum og kæru- | 
| frestum, er um ræðir í IV. kafla laga nr. 6 9. jan. | 
| 1935, um tekjuskatt og eignarskatt ............. 183 

101 | 19. maí Reglugerð um orlof .............. 0 | 183 - 185 
102 | 20. maí | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Trjá- | 

ræktar- og blómræktarsjóð ........0000...00.... 185 — 186 
103 | 21. maí | Reglugerð um skömmtun á gúmmívaðstígvélum | 186—187 
104 | 23. maí í Samþykkt fyrir Sparisjóð Húnavatnssýslu ......... ; 188—194 
134 | 24. maí | Reglugerð um opinber reikningsskil útsendra full- | 

trúa Islands „......002... 0. | 258— 265 
135 | 25. maí | Auglýsing um lækkun verðtolls af farmgjöldum | 263 
105 | 26. maí | Reglugerð fyrir vatnsveitu í Bolungavík .......... | 194—196 
106 S.d Reglugerð um holræsi í Bolungavík .............. | 196—197 
107 | 28. maí | Samþykktir fyrir sparisjóð Holta- og Ásahrepps | 197—203 
129 | 1. júní | Reglur um viðskipti talstöðva í íslenzkum skipum . | 254— 256 
130 | 2. júní | Reglugerð um breyting á reglugerð um sölu og út- | 

| hlutun á nokkrum kornvörutegundum frá 18. sept. | 
| 1 1940 lll 256 

136 | 7. juni | Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir Eyjafjarðar- | 
| | syslu um fjallgöngur og fjårskil, nr. 35 16. apríl 
| 1934 suser ener erne (264 

137} Sd. Samþykkt um breyting fyrir sýsluvegasjóð Mýrasýslu 
| frá 1. Maí 1929 Ql.ldddll | 264— 165 

138, Sd. Reglur um göngusilungsveiði á félagssvæði Veiði- 
| félags Árnesinga ...........0.00 2. | 265 

139 | 8. juni | Samþykkt um lokunartíma sölubúða i Búðakauptúni | 265—266 
140 | S.d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- | 

| ingarsjóð Guðnýjar M. Kristjánsdóttur og Gísla 
| G. Ásgeirssonar sees eee ! 267 

142 | 9. júní | Skrá yfir þær vörur, sem eru undanþegnar farm- | 
| gjaldahækkun þeirri, sem var heimiluð fyrir vörur | 
| frá Ameríku, sem komu hingað eftir 8. maí 1943 '270— 272 

143 | 10. júni | Auglýsing um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á 
| samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt fyrir | 
| | Hafnarfjardarkaupstad, nr. 80 17. des. 1928 ..... 272 

144 | 11. júní | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Verðandi: | 
Framkvæmda- og menningarsjóður Þingeyrarhrepps |
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' | 
Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

145 . 11. júní Samþykktir fyrir Sparisjóð Ólafsfjarðar se EFEENEEERE | 275—281 
266 - 16. júní Samþykkt um lokunartíma sölubúða i Siglufirði | 573—574 
146 19. júní - Reglugerð um skömmtun á hjólbörðum og slöngum 

til bifreiða .........000 0. sen 281—283 
147 23. júní Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir notkun 

rafmagns i Siglufjardarkaupstad, nr. 148 28. ågust , 
1940 2... 283 

148 S. d. Fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu 283—-294 
149 S. d. Auglysing um breyling å reglugerd fyrir Vestur- Ísa- 

fjarðarsýslu um fjallskil o. fl., nr. 121 24. juli 1940 294 
150 26. júní — Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- 

ingarsjóð Árna Á. Þorkelssonar og Hildar S. Sveins- 
dóttur frá Geitaskarði ......0.00.0 0... 295—296 

151 28. júní Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Styrktar. | 
sjóð til hjálparstöðvar í Reykjavík fyrir konur 
drykkjumanna ......02..00 000 296 

152 S. d. Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Flat- 
eyrarkauplún, nr. 145 27. ágúst 1943 .....2..... 297 

153 30. júní Auglýsing um breyting á tímaákvörðunum og kæru- | 
frestum, er ræður um í ÍV. kafla laga nr. 6 9. jan. 
1935, um tekjuskatt og eignarskatt ............. 297 

154 S.d Reglur um greiðslur úr ríkissjóði vegna verdfellingar | 
Á MJÓLK 2... '297— 298 

155 já d. Lögreglusamþykkt fyrir Eyjafjarðarsýslu .......... ' 298—313 
156 d. Lögreglusamþykkt fyrir Norður-Múlasýslu ........ | 313—327 
157 . > júli Fjallskilareglugerð fyrir Rangárvallasýslu ......... | 327—339 
158 s d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Húsavíkur ............ | 939—345 
141 8. Júlí Reglugerð um grenjaleitir og eyðing refa í Austur- | 

Húnavatnssýslu ...... EEREEREREREEERERE KREERET 268—270 
131 13. júlí 5. til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu, um flutning | 

þingstaðar ........0.00 000 | 257 
159 S.d Auglýsing um sölu orlofsmerkja og afhendingu orlofs- | 

ÞÓka 20.00.0000 | 346 
160 14. júlí  Légreglusambykkt fyrir Gullbringusyslu .......... '346—353 
161 . d. Lögreglusamþykkt fyrir Norður- Ísafjarðarsýslu eres ' 353—363 
162 | 19. júlí Auglýsing um medalmedgjåf af hálfu barnsfedra með | 

óskilgetnum börnum, fyrir tímabilið frá 1. ágúst | 
1943 til 31. juli 1944 20... ; 363— 365 

163 | 20. júlí  Reglugerd um viðauka við reglugerð frå 6. ágúst | 

| 1936, um skipulagningu fólksflutninga með bifreiðum | 365 
164 | 27. júlí Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- | 

| ingarsjóð Ragnheiðar Bjarnadóttur á Sudur-Reykjum | 366 
165 | 31. júlí Auglýsing um breyting á tímaákvörðunum og kæru- 

| frestum, er um ræðir i IV. kafla laga nr. 6 9. 
janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. ...... 367 

16( Sd Reglugerð um breyling á reglugerð 4. mai 1943, um | 
notkun loftskeytastöðva og talstöðva ....0...0... | 367— 368 

167 | 3. ágúst " Auglýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðu- |



  

  

VIII 

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| neylisins á reglugerð um barnavernd i Bulands- ; 
| skålahverfi oc... 368—369 

168 | 4. ágúst Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Suður- 
| eyrarkauptún, nr. 165 9. september 1939 ....... 369 

132 | 12. ágúst | Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 49. tbl. Lögbirt- 
| ingablaðsins 1943, um bann brezka sjóliðsins gegn 
| veiðum og skipalegum á nokkrum kafla Evjafjarðar 257 

169 | 13. ágúst Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 59 30. maí 
1921, um hafnargiöld í Reykjavík .............. 369 

170 | 18. ágúst Reglugerð fyrir barnaskóla S. D. Aðventista í Reykja- | 
Vik rr 370—373 

171 20. ágúst  Auglysing um skömmtun á benzini ............... 373—374 
133 | 21. ágúst Auglýsing frå ríkisstjórninni, birt í 50. tbl. Lögbirt- | 

ingablaðsins, um fyrirmæli brezku flotasljórnar- 
| ' innar um endurnýjun ferdaskirteina skipa ...... | 258 

172 | 23. ágúst Byggingarsamþykkt fyrir Ísafjarðarkaupstað ....... 374— 393 
173 | I. sept. | Gjaldskrá fyrir heimæðar hitaveitu Reykjavíkur | 993— 894 
174 2. sept. | Auglýsing um breyting á tímaákvörðunum og kæru- | 

í frestum, er um ræðir í IV. kafla laga nr. 6 9. janúar 
1935, um tekjuskatt og eignarskatt ....,......... 394 

175 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Vestur-Skaftafellssyslu 394— 400 
176 S, d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Fáskrúðsfjarðar ....... '400- 406 
177 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Stykkishólms .......... 406—4112 
178 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Dalasýslu ............. 413—419 
179 | 3. sept. | Reglur um breyting á reglum um störf kjötmats- 

manna, nr. 82 10. ágúst 1933 essere 419—-420 
180 | 4. sept. | Samþykktir fyrir Sparisjóð Hofshrepps ............ 420— 427 
181 S. d. Auglýsing um breyting á samþykkt um lokunartima 

sölubúða í Siglufirði, frá 16. júlí 1943 .......... 427 
182 | 15. sept. | Hafnareglugerð fyrir Stöðvarfjörð ................ 427—430 
183 S. d. Hafnarreglugerð fyrir Arnarstapahöfn ............. 430—432 
184 | 17. sept. | Reglugerð fyrir lendingarsjóð Stokkseyrar ......... 432—135 
185 | 21. sept. | Samþykkt fyrir Veiði- og fiskræktarfélag Rangæinga  435—437 
186 24. sept. | Reglugerð um holræsi og holræsgjöld á Dalvík 438— 439 
187 | 25. sept. Auglýsing um breyting á tímaákvörðunum og kæru- 

frestum, er um ræðir í TV. kafla laga nr. 6 9. jan. 
1935, um tekjuskatt og eignarskatt ............. 439 

188 | 27. sept. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- 
ingarsjóð Jóhönnu Einarsdóttur í Ási .......... 439— 440 

189 | 28. sept. | Reglugerð um holræsi á Seyðisfirði ............... 410—441 
190 | 29. sept. | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Det Danske 

| 1 Selskabs Studénterlegat .............. AR 442 
191 | 5. okt. | Reglugerð fyrir vatnsveitu Hafnarfjarðarkaupstaðar .  443— 444 
192 | SS. d. | Stadfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Skóg- 

| "… ræktarsjåd Landbrots í Vestur-Skaftafellssýslu 444—445 
193 | 7. okt. | Reglugerð um holræsi og holræsagjald fyrir Selfoss- 

| kauptún ........0.0. 00 446 
194 | S.d. | Reglugerð um holræsi fyrir Sauðárkrókshrepp ..... 447—448
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

| 
| 

195 | 11. okt. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Fram- 

| farasjóð Akraness seere eserernenrrenene 4148—449 

196 12. okt. Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 111 10. sept. 

1956, um gosðrykki ....0c00cene err 1449—450 

197 S. d. Auglýsing um bann við veiði göngusilungs við 

Fnjóskárósa ....cc0020enser rr 450 

198 - 25. okt. — Reglugerð um skoðunargjald bifreiða og prófgjald | 

bifreiðarstjóra 22.22.2000 0nse rns 450— 451 

199 28. okt. — Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- 

ingarsjóð Þórarins Kristjánssonar hafnarstjóra 451 

200 | 4. nóv Samþykktir fyrir Sparisjóð Hafnarfjarðar ......... 152—458 

201 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Mýrhreppinga ........- 458—465 

202 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Geirdalshrepps ........ 465—471 

203 | S.d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Rangárvallasýslu ....... 471—478 

204 | 5. nóv Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir 

Hvammstangakauptún, nr. 161 5. september 1939 478 

205 | 6. nóv Reglugerð um breyting á reglugerð 29. marz 1941, 

um iðnaðarnám, og reglugerð 3. júlí 1942, um 

breyting á sömu reglugerð .....22000.0.000...... 478—480 

206 S. d. Samþykkt fyrir Sparisjóð Hríseyjar ....c.000..000.- 480—486 

207 9. nóv Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir rafveituna 

á Akranesi, nr. 89 21. september 1926 ........… 486 

215 10. nóv Reglur um útbúnað skipa, sem eru í förum á ófrið- 

ar- eða hættusvæðum 0. fl 22.00.2000 00 0... 496 — 503 

208 16. nóv. Auglýsing um framlengingu reglugerðar um fasteigna- 

| skatt i Reykjavik, nr. 117 22. nóvember 1938 487 

214 18. nóv Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 69. tbl. Lögbirt- 

ingablaðsins 1943, um endurnýjun ferðaskirteina 

skipa samkvæmt fyrirmælum brezku flotastjórnar- 

innar 2...2..s eks esnsessrges 495 

211 20. nóv. Auglýsing um breyting á bráðabirgðareglugerð um 

notkun bryggju í Flatey á Breiðafirði, nr. 76 12. 

júni 1985 .lc.cccrer eeen | 490 

209 22, nóv. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Námssjóð | 

Thors Jensen ........n en ' 487—489 

210 23. nóv. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minn- í 

ingarsjóð Aðalsteins Sigmundssonar kennara '489—490 

216 | 27. nóv. í Samþykkt um breyting á samþykkt nr. 94 6. nóvem- | 

ber 1929, um sýsluvegasjóð Vestur- Húnavatnssýslu  503—504 

217 S. d. Reglugerð um breyling á reglugerð nr. 55 3. juni 

1930, um hafnargjöld í Hafnarfirði ............. | 504 

218 | 29. nóv. Auglýsing um bráðabirgðabreytingu á gjaldskrá Ral- | 

| magnsveilu Reykjavíkur 12. desember 1940 ..... | 504— 506 

219 | 6. des. — Auglýsing um bann gegn flutningi jurta o. fl. milli 

landshluta innanlands .....020000 0... rn | 506 

290 | 8. des. - Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Húsa- | 

víkurkauptún, nr. 121 7. des. 1980 serene | 506— 507 

221 S. d  … Auglýsing um skömmtun á benzini ,..,..... 41,4, 7 508



  

  

  

Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| | | 
222 9. des. | Samþykkt fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Selá ..... (509—511 
223 | 13. des. Samþykkt fyrir Sparisjóð Vestur-Húnavatnssýslu á | 

Hvammstanga ...........0000 veevee '511—517 
224 | 15. des. | Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hnífs- | 

dalsverzlunarstað, nr. 34 frá 10. apríl 1935 ..... | 517 
225 S. d. Samþykkt um lokunartima sölubúða í Seydisfjardar- | 

kaupstað .......0...00. 0 | öl7—5ð18 
226 16. des. | Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá fyrir Korta- 

' og bókasafnssjóð Stýrimannaskólans ............ | 518—520 
227 S. d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Verð- | 

launa- og slyrktarsjóð Páls Halldórssonar skóla- | 
stjora suser ene | 520—522 

228 18. des. | Samþykkt fyrir Sparisjóð Svarfdæla i Eyjafirði 523— 524 
229, S.d. | Auglýsing um breyting á fjallskilareglugerð fyrir 

Austur-Barðastrandarsýslu, nr. 106 frá 31. október 
1981 0 525 

230 S. d | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vest- 
| mannaeyjakaupstað, nr. 70 3. ágúst 1926, saman- 
| ber reglugerð nr. 9 4. janúar 1941 og nr. 73 13. 

mai 1942 2... 525 
231 | 28. des. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Búða- 

kauptún, nr. 117 20. desember 1931, samanber 
reglugerðir nr. 3 19. janúar 1937 og nr. 90 20. 
juli 1938 200... 526 

232 | 30. des. Reglur um breyting á reglum um störf kjötmals- 
manna, nr. 82 10. ágúst 1933 seere 526—527 

233 S. d. Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur ............ 527— 528 
234 | 31. des. — Auglýsing um breyting á reglum um áhættuflokkun 

og ákvörðun iðgjalda fyrir slysatryggingar, nr. 222 
21. febrúar 1939 Llllddl.l 3229 

Verdlagsskrår. 
108 Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupslað 204—205 
109 | — Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ........... 206 — 207 
110 | —  Austur-Skaftafellssýslu ..................... 208—209 
111 —  Vestur:Skaftafellssýslu .............0........ 210—211 
112 —  Vestmannaeyjakaupstað .................... '212—218 
113 | Rangárvallasýslu .........0000. '214—115 
114 — Árnessýsla ........0.0... evevee 216— 217 
115 Gullbringu- og Kjósarsýsln, Hafnarfjörð og 

Reykjavík ..cdlll erreeen 218— 219 
116 —  Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað ...... „220— 221 
117 — Mýrasýslu .............00. 0 222—223 
118 | —  Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu ............ 1 224— 225 
119 — Dalasýsla ......0.0.0.0.... „226— 227 
120 | — Barðastrandarsýslu ........................ '228—229 
121 | Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað „..,..,. „ T230—231



XI 

  

  

  

Nr Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

122 — Strandasýslu .....0000000 00 nn 232 233 

123 — Húnavatnssýslu 22.20.0000... nn 234— 235 

124 — Skagafjarðarsýslu .......0000000 000... 236— 237 

125 — Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjörð ..... 238—239 

126 — Þingeyjarsýsla ..c.cc0000eennrr nn 240—241 

Reikningar. 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. 

49 Kanadasjóður til styrktar íslenzkum námsmönnum 66--67 

31 Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða .....220000000.. 68 

52 Berklavarnarsjóður Ólafs Halldórssonar Konferensráðs 68 

57 | Reikningur minnisvarðasjóðs Hannesar Hafstein 71 

238 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands ......2000..000.. 555—556 

236 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

ians konungs Tíunda og Álexandrine drottningar 

til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík 557 

240 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frede- 

riks konungs Áttunda ....000000 0000... 307--5ð8 

241 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- 

ians konungs Níunda ..0c.cc00000ne nn 558 

242 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórar- 

ins Tulinius 22.22.0000... nn 559 

213 Reikningur yfir tekjur og gjöld Siyrktarsjóðs V. Gigas | 559— 560 

214 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes 

til Grímseyinga ....c.00.0.000 nn. 560 

245 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrklarsjóðs W. Fisch- 

ETS rr 560—561 

246 Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs 

Páls Jónssonar .......0000 sn | 561— 562 

247 Reikningur ylir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls í 

Jónssonar .......0000 000 562 

248 Reikningur yfir tekjur og gjöld Stlyrktarsjóðs verð- 
ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrrver- 

andi Suðuramti .......20000 nr 562— 563 

249 Reikningur yfir tekjur og gjöld Slyrktarsjóðs Gísla 

Jóns Nikulássonar ....220000 0. 563 

250 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 

Hannesdóttur ......002000. s.n 564 

251 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- 

valdarminning ......0200.00. nn " 564—565 

252 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs GC. Liebes | 565 

253 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 

sem bíða tjón af jarðeldum ......0200000 00... „ 565— 566 

254 Reikningur yfir tekjur og gjåld Minningarsjods hjon- 

anna Jóh. Jóhannessonar og Sigurbjargar Gudna- | 
' 566--567 dóttur .........nsn sr



ANN, 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

255 Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns 
prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur 
Melsteds „ll... BI 567 

256 Reikningur yfir tekjur og gjåld Minningarsjóðs hjón- 
anna Steinunnar Sighvatsdóttur og Magnúsar Ólafs- 
sonar frá Bjargarsteini á Akranesi .............. 568 

257 Reikningur yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur 568 
258 Reikningur yfir tekjur og gjöld Menningarsjóðs Vestur- | 

Ísafjarðarsýslu ....c....l. eeveveeereveerevnee 568 
259 Reikningar yfir tekjur og gjöld Slyrktarsjóðs sjó- 

MANDA 2... SIR 569 
560 .… Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Krist- 

Jónssonar læknis 1940 oc... 569 
261 Reikningur yfir tekjur og gjöld Siyrktarsjóðs Krist- 

Jáns Jónssonar læknis 1941 L....0..... 570 
262 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Krist- 

jåns Jónssonar læknis 1942 L....0.... 010 —571 
26: Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted 1940 ..... 571 
264 Reikningur líknarsjóðs Sigríðar Melsted 1941 ...... 571—572 
265 Reikningur Líknarsjóðs Sigríðar Melsted 1942 ..... 072 

ll. Sjóðir undir umsjón biskups. 
14 ' Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkju- | 

SJÓÖS ll... 15 
15 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna kirkju- 

SJÓðIi 0000 16— 20 
16 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sig- 

urðar Melsted ........... 91 
17 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats ..... 21 
18 Reikningur vfir lekjur og gjöld Guttormslegats ..... 29 
19 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs ...... 29 
20 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðs 23 
21 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns 

Eiríkssonar „........ eee ee 93— 94 
22 Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallboltslegats ..... 24 
31 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekku- 

Aalsbjóna lo. 32 

Ul. Bankareikningar. 
127 | Årsreikningur Búnaðarbanka Islands ............. 949—-253 
236 | Reikningur Landsbanka Íslands .......0.0000.00. 531— 550 
237 | Reikningur Utvegsbanka Íslands he AN 550 — 554 
274 Yfirlit um hag búnaðarbanka Íslands 30. júní 1943  644— 646 

IV. Ýmsir reikningar. 
32 | Reikningur yfir tekjur og gjöld minningarsjóðs Krist- | 

jáns læknis Jónssonar ........00... eeeeeeveveee 32



AM 

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn ' Blaðsíðutal 

50 Snorrasjóður 1980 2...0000neenne nn 67 

5% Reikningur sjóðsins Aldarminning Jóns forseta 69 

54 Fiskveiðasjóður Íslands .....00000000 0. 69—70 

öð Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjal- 

| arnespings .....00000ne0 nr 70 

56 Reikningur fyrir styrktarsjóð læknisbjónanna Íngi- 

bjargar Ísleifsdótltur og Olafs Finsen héraðslæknis 71 

58 Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vest- 

mannaeyjar lll FERERERKERE RE REEE 72 

59 Reikningur fyrir Menningarsjóð Ísfirðinga ......... 72—73 

128 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs fru | 

| Onnu Claessen s.sseueesereeeerserrennne PR | 254 

212 Reikningur styrktar og sjúkrasjóðs vitavarda Íslands 491 

213 Reikningur ylir tekjur og gjöld Ekknasjóðs V. Skafta- | 

"— fellsprófastsdæmis ....c..00nsn 0 PERLER 491—492 

235 Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Islands 529—530 

213 | Reikningur Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1941 

til 14. okt. 1942 ......00 0 641—644 

267 Vísitala framfærslukostnaðar í Reykjavík árið 1943 574 

268 Húsaleiguvísitala ........02002000 0... nn 574 

269 Hlutafélög s...s0ssseeeeeeeeeerrskrrrererrrrrnee 574—576 

270 Samvinnufélög ........000%00 0. 576 

271 Firmatilkynningar ......2..0..00 0... kernens 577—622 

272 Vörumerkjaauglýsingar ........0.000.0 0... 623—640 

Auglýsing um útkomin lög m.m. 20.00.0000... 1 

— - rn 25 

— — — — 3ð— 34 

— — - — — — eeeeeresrerrsee 113 

- —— serene 493 — 495 

- - — — — — eeeeeeseeesenee 173 

Embætti, syslanir m. m. 22... 646— 650 

Konsúlar ........00000 00. 650— 651 

Heiðursgjafir ......0.2.2.02.0 0000 651 

Styrkveitingar ........000000. 0 even ' 651—652 

Einkaleyfi .....00.00.0 000 enn 625
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651. 
Christensen, 

651. 
Christian X. og Alexandrine drottning, 

sts., r., 557. 

Christian IX., st., r., 558. 

Claessen, Anna, m.sj., r., 254. 

Keld H. vararæðismaður, 

D. 
Dalhoffslegat, r., 21. 

Dalasýsla, verðlagsskrá, 226- 
sjóður, sþ., 413—-419. 

Dalvík, holræsi, rg., 438—-439. 

Danske Selskabs Studenter, legat, sk., 442. 

Dragnótaveiðar í V.Ísafj.s., samþykkt, 

112. 
Drykkjumannakonur, hjálparstöð, stsj., 

sk., 296. 

227; spari- 

E. 
Eignarskattur og tekjuskattur, rg., br., 29 

—-80, 183, 297, 367, 394, 438—439. 
Einar Bjarnason, varam. Í viðskiptaráð, 

647. 
Einkaleyfi, 652. 

Eiríkur Ásbjörnsson, nefndarmaður, 647. 
Eiríkur Helgason, sóknarprestur, 648. 
Ekknasjóðir: Vestmannaeyja, r., 72, V.- 

Skaftafellsprófastsdæmis, r., 491—492. 

Evjafjarðarsýsla, fjallskilarg., br., 264: 

lögreglusamþ., 298--313; verðlagsskrá, 
238—239. 

Eyrarbakki, sölubúðalokun, samþ., br., 

10. 

XY 

| 

' Fjallskilareglugerð f. 

F 
Farmgjöld, verðtollslækkun, augl., 263; 

farmgjaldshækkun, undanþága, skrá, 

270—272. 
Fáskrúðsfjarðar-sparisjóður, sþ., 400— 

406. 
Fasteignaskattur á Akureyri, rg., 173 

174; í Reykjavík, rg., 487. 
Finnur Sigmundsson, bókavörður, 648. 

Finsen, Ingibjörg og Ólafur, stsj., r., 71. 
Firmatilkynningar, 577--622. 
Fischer, W., stsj., r., 560—561. 
Fiske, W., gjsj., r., 560. 
Fiskimannasjóður, r., 70. 
Fiskræktarfélagið Selá, samþ., 509—511. 
Fiskveiðasamþykkt f. Akranes, viðauki, 

43. 
Eyjafjarðarsýslu, 

br., 264; V.-Barðastrandarsýslu, 283— 

294; V.-Ísafjarðarsýslu, br., 294; Rang- 
árvallasýslu, 327—339; A.-Barðastrand- 

arsýslu, br., 525. 
Flatey á Breiðafirði, bryggjurs., 

sparisjóður, sþ., 153—-157. 
Flateyri, hafnarrg., br., 297. 
Flekkudalshjón, minn., r., 32. 

Flugför, afgreiðsla, rg., 5—6. 
Fnjóskárósar, silungsveiði, rg., 450. 
Fnjóskdæla-sparisjóður, sþ., 140—146. 

Fólksflutningar með bílum, rg., 365. 

Framtíðin, bindindissjóður, sk., 135--136. 
Frímann, Jóhann, gagnfræðaskólakenn- 

ari, 650. 

Frederik VINI, stsj., r., 557--ð58. 

Friðleifur Jóhannsson, nefndarformaður, 

648. 
Fulltrúar erlendis, reikningsskil, rg., 258 

263. 

490 ; 

G. 
Garðar Jónsson, nefndarmaður, 647. 

Geiradalshrepps-sparisjóður, sb, 465— 
471. 

Gigas, V., stsj., r., 559—-560. 

Gísli G. Ásgeirsson, minn., sk., 267. 
Gísli Jón Nikulásson, stsj., r., 563. 
Gissur Bergsteinsson, forseti Hæstaréttar, 

649. 
Gjaldeyrisverzlun, rg., 131--135. 

Gjaldskrá héraðslækna, br., 31. 

Gjöld með viðauka, augl., 2.



XVI 

Glæsibæjarhreppur, sparisjóður, sþ., 80— 
84. 

Gosdrykkir, rg., br., 449—450. 

Grímur Jóhannsson, minn., sk., 179—180. 
Guðbjartur Ólafsson, nefndarmaður, 647. 
Guðjón Jónsson, styrkveiting, 651. 
Guðjón Samúelsson, í fangelsisnefnd, 649. 
Guðmundur Einarsson, prófastur, 649. 
Guðmundur Finnbogason, landsbóka- 

vörður, lausn, 647. 
Guðmundur Guðmundsson, heiðursgjöf. 

651. 
Guðmundur Guðmundsson, staðgöngum. 

héraðslæknis, 649. 
Guðmundur Helgason, sóknarprestur, 

650. 
Guðný M. Kristjánsdóttir, minn., sk., 267. 
Gullbringusýsla, lögreglusamþ., 346--353: 

verðlagsskrá, 218—219. 
Gummivadstigvél, skömmtun, rg., 186 

187. 
Gunnar Gíslason, sóknarprestur, 648. 
Gunnlaugur Guðjónsson, nefndarmaður, 

648. 
Gústav A. Jónasson, í fangelsisnefnd, 648. 
Guttormslegat, r., 29. 
Gylfi Þ. Gíslason, varam. Í viðskiptaráð, 

646, 647. 

H. 
Hafnarfjörður, hafnarrg., br., 504; lög- 

reglusamþ., br., 272; verðlagsskrá, 218 
219; sparisjóður, sþ., 452—458. 

Hafnarkauptún, hafnarrg., br., 29. 
Hafnarreglugerðir: f. Vestmannaeyjar, 

br., 10— 11 og 525; Hafnarkauptún, br., 
29; Hafnarfjörð, br., 504; Húsavík, br., 
506—-507; Hnífsdal, br „517: Búðakaup- 
tún, br., 526; Hvammstanga, br., 73: 
F lateyri, br., 297; Suðureyri, br., 369; 
Reykjavík, br., 369; Stöðvarfjörð, 427 
430, Arnarstapahöfn, 430 432; 

Hvammstanga, br., 478. 
Hafstein, Hannes, minnisvsj., r., 
Hafstein, Jakob, nefndarmaður, 

71. 
647. 

Hafsteinn Bergþórsson, nefndarmaður. 
647. 

Hallbjörg Þorláksdóttir, minn., sk., 179 
180. 

Halldór Brynjólfsson, styrkveiting, 651. 
Hámarksakstur bifreiða, rg., 25. ry ka 

Happdrætti háskólans, rg., br., 41. 
Haraldur Jónsson, héraðslæknir, 648. 
Haraldur Jónasson, prófastur, 649. 
Háskólinn, happdrætti, rg., br., 41. 
Heiðursgjafir, 651. 
Helgi Pálsson, nefndar-varaform., 647. 
Helgi Tryggvason, kennaraskólakennari, 

650. 

31. 
í kjötverðlags- 

Héraðslækna-gjaldskrá, br., 
Hermann Guðmundsson, 

nefnd, 649. 

Hermann Hjartarson, sóknarprestur, 647. 
Hermann Jónasson, bankaráðsformaður. 

646. 

Hildur S. Sveinsdóttir, minn., sk., 295 
296. 

Hitaveita Reykjavíkur, gj., 393-—394, 
-928. 

Hjálparstöð f. drykkjumannakonur, sjóð- 
ur, sk., 296. 

Hjólbarðar, sjá bifreiðar. 
Hjörtur Halldórsson, dómtúlkur og skjal- 

þýðandi, 646 
Hleðslumerki, rg., 46—350. 
Hlíðar, Sigurður, yfirdýralæknir, 647. 
Hlutafélög, 574—576. 
Hnífsdalur, hafnarrg., br., 517. 
Hofshrepps- sparisjóður, sþ., 420--427. 
Holræsi, í Dalvík, rg., 438— 139; å Seydis- 

firði, 440—441; Selfossi, 446; Saudår- 
króki, 447—-448. 

Holta- og Ásahreppssparisjóður, sþ., 197 
203. 

Hríseyjar-sparisjóður, sþ., 480—486. 
Húnavatnssýsla, A.-, refaveiðar, rg., 268 Få ð 

-270; sparisjóður, sþ., 188—194; V.- 
sparisjóður, sþ., 511—517; sýsluvega- 
sjóðssþ., br, 503—504; verðlagsskrá, 
234—-235. 

Húsaleiguvísitala, 374. 
Húsavík, hafnarrg., br., 506--507; spari- 

sjóður, sþ., 339. 345) 
Hvammstangi, hafnarrg., br., 478. 

I. Í. 
Iðnaðarnám, rg., br., 478—-480. 
Ingibjörg Ísleifsdóttir, stsj., r., 71. 
Ingólfur Ástmarsson, sóknarprestur, 648. 
Ingólfur Jónsson, form. kjötverðlags- 

nefndar, 649. 
Innflutningur, rg., 131 135.
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Ísfeld, Jón Kr., sóknarprestur, 648. 
Ísfirðingar, menningarsjóður, r., 7273. 

Ísafjörður, útsvarsinnheimta, r., 4546; 
viðauki, 130; vatnsveita, rg., br., 149; 

… byggins sarsamþ., 374—4393. 

Ísafjarðarsýsla, verðlagsskrá, 230—231: 

fjallskilarg., br., þingstaður flutt 

ur, S., 257; N.-, lögreglusþ., 353-—-363; 

menningarsj., r., 568. 

Jarðeldasjóður, r., 565— 066. 
Jarðyrkjusjóður, sk., 6—7. 

Jensen, Thor, námssjóður, sk., 487—489. 

Jóh. Jóhannesson og Sigurbjörg Guðna- 
dóttir, minn., r., 566—567. 

Jóhann Gunnar Ólafsson, sýslumaður og 
bæjarfógeti, 649. 

Jóhann Sæmundsson, ráðherra, lausn, 

647; yfirlæknir, 647. 
Jóhanna Einarsdóttir, minn., sk. 439 

440. 

Johnsen, Baldur, héraðslæknir, 648. 

Jón Árnason, í kjötverðlagsnefnd, 649. 

Jón Eiríksson, kollektusj., r., 23—24 

Jón forseti, aldarminning, r., 69. 

Jón Guðmundsson, í viðskiptaráð, 

aðalendurskoðandi, lausn, 650. 

Jón Ívarsson, í viðskiptaráð, 646. 
Jón Jóhannesson, prófessor, settur, 

Jón Melsted, framfarasj., r., 567. 

Jónatan Hallvarðsson, sáttasemjari, 

fangelsismálanefnd, 649. 

Jurtaflutningur innanlands, 

506. 
Juul, 

646; 

649, 

646; 

bann, augl., 

Thyra, forstaða lyfjabúðar, 649. 

K. 
r., 66—67. 

„br. 

Kanadasjóður, 
Keflavík, rafmagn, g 

ur, sþ., 146—-149. 

Kirkjusjóður, alm, r., 

20. 
Kjalarnesþing, fiskimsj., r., 70. 

Kjerúlf, Jón, trúnaðarmaður, 648. 

Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 218—219. 

174; sparisjóð- 

15; skýrsla, 16— 

Kjötmatsmenn, r., br., 419—-420; 526 

527. 
Klemenz Tryggvason, varam. í viðskipta- 

ráði, 646—647. 

Konsúlar, 650—651. 

Kornvara, úthlutun, rg., br., 256. 
Korta- og bókasafnssjóður, sk., 518—-520. 
Kristin Jóh. Pálsdóttir, minn., sk. … 137. 

Kristján Jóhannesson, staðgöngum. hér- 

aðslæknis, 649. 

Kristján Jónsson læknir, stsj., r., 569- 

571; minn. r., 32. 

Kristján Jónsson, styrkveiting, 651. 

Kristján Kristjánsson, borgarfógeti, sett- 

ur, 650. 

L. 
James, Albert, 

Adolf, sendi 
skógræktarsjóður, 

vararæðism., 651. 

ráðsritari, 690. 

sk., 444 

Lacey, 

Lagerfelt, 

Landbrot, 
445. 

Landsbankinn, r., öð1—-550. 

Lárus Jónsson, aðstoðarlæknir, 

Lendingarsjóður á Stokkseyri, 

435. 
Leó Sigurðsson, nefndarmaður, 
Liebe, C., gjsj., r., 565. 
Ljósmyndir og vélar, rg., 190— 131. 
Loftskeytastöðvar, rg., 171--173. 

Lyfsöluskrá, augl., 9. 
Lög, útk., 1, 25, $3—. ig 113, 493—495, 573. 
Lögreglusamþykktir: Strandasýslu, 53 

66; Hafnarfjörð, bi. 272; Eyjafjarð- 

arsýslu, 298—313; N. "Múlasýs ua 313 
327; Gullbringusýslu, 346—-353: N.-Ísa- 
fjarðar sýslu, 353—863. 

649. 
rg., 432 

647. 

M. 

Magnús Jónsson, prófessor, 646; 

ur útvarpsráðs, 647. 

formað- 

  

Magnús Ólafsson, minn., r., 568. 

Málfríður Jónasdóttir, minn., sk., 180- 

181. 

Matarúthlutun, rg., br., 256. 

Meðalmeðgjöf óskilg. barna, augl., 363- 

305 

Melsted, Jón, framfarasj.. r., 567. 
Melsted, Sigríður, líknarsj., r., 571—572. 

Melsted, Sigurður, minn., r., 21. 

Mjólkur-verðuppbót, r., 297—-298. 
Móðurmálssjóður, sk., 4—5. 

Montamat, Harold, sendiráðsritari, 

ræðismaður, 651. 

Mýrasýsla, sysluvegasjóður, 

265; verðlagsskrá, 222 

sjóður, sþ., 164—-170. 

Myýrhreppinga-sparisjóður, 

651; 

sp., br., 264 

—2923: spari- 

sp., 458—465.
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N. 
Námssjóður Thors Jensen, sk., 487--489. 
Neskaupstaður, verðlagsskrá, 206—-207. 
Norðfjarðar-sparisjóður, sþ., 74—-80. 
Norður-Múlasýsla, lögreglusþ., 313--327; 

verðlagsskrá, 204--205. 

0. Ó. 
Oddur Guðjónsson, í viðskiptaráð, 646. 
Ófriðarr Adstafanir: afgreidsla skipa og 

flugfara, augl., 5— 6; siglingaskirteini, 
augl, 1; skipslútbúnaður. reglur, 11— 

14; bannsvæði á Seyðisfirði og Eyja- 
firði, augl., 34—35; ljósmyndir og vél- 
ar, rg., 130—-131; samflot skipa, rg., 151 

—-152; útbúnaður skipa, augl., 174— 
175; talstöðvar og loftskeytastöðvar í 
skipum, rg., 171--173; r., 254—-256; rg., 
367—368; bannsvæði í Eyjafirði, augl., 

257; ferðaskírteini skipa, augl., 258; út- 
búnaður skipa, r., 496—-503; ferðaskir- 

teini skipa, augl., 495. 
Ólafsfjarðar-sparisjóður, sþ., 275—281. 
Ólafur Dan Daníelsson, í vísitölunefnd, 

648. 

Ólafur Halldórsson, berklavsj., r., 68. 
Ólafur Jóhannesson, viðskiptaráðsmaður, 

648. 
Ólafur Johnson Ólafsson, landbúnaðar- 

fulltrúi U. , 650. 

Ólafur Try, héraðslæknir, 649, 

650. 

Orlof, rg., 183--185. 

Orlofsmerki og bækur, augl., 346. 

Óskilg getin börn, meðalmeðsjöf, augl., 363 

- 365. 

P. 
Páll Halldórsson, verðlaunasj., sk., 520-- 

522. 

Páll Jónsson, samgöngubsj., 
stsj., 1., 562. 

Pálmi Loftsson, nefndarformaður, 647. 
Pálmi J. Þórðarson, heiðursgjöf, 651. 
Patrekshreppur, skemmtanaskattur, rg., 

520--522. 
Prestekknasjóður, r., 93. 

r., 561 — 562 

R. 
gjaldskrá, á Seyðisfirði, 23; 

174; á Siglufirði, br., 283; 
Rafmagn, 

í Keflavík, 

Akranesi, br., 486; í Reykjavík, br., 

504—-506. 

Ragnar Sigurðsson, aðstoðarlæknir, 650. 

Ragnheiður Bjarnadóttir, minn., sk., 366. 
Rangárvallasýsla, fjallskilarg., 327--339; 

veiðifélag, sþ., 435—437; verðlagsskrá, 
214--215; sparisjóður, sþ., 471—-478. 

Rauðasandshrepps-sparisjóður, sþ., 122— 
129. 

Refaveiðar í 
Reyðfirðingar 

181— 182. 

Reykháfahreinsun á Seyðisfirði, rg., 
183. 

Reykjavík, útsvarsinnheimta, r., 30—-31; 

hafnargjöld, rg., br., 369; hitaveita, gj., 
393—-394, 527—-528; fasteignaskattur, 

68—-270. 
ræktarsj., sk., 

Å.-Hun., rg., 2 

r, trjá- og skógi 

182 

rg., 487; rafmagnsnotkun, gj., br., 504-- 
506; verðlagsskrá, 218—219; sparisjóð- 

ur, sþ., 92—99. 

Samflot skipa, nefnd, 647. 
Samvinnufélög, skrá, 576. 

Sauðárkrókur, holræsi, rg., 447—-448. 

Sauðfjársjúkdómar, varnir og styrkir til 
bænda, rg., br., 43. 

Selá, fisk æktar- og veiðifélag 

511. 
Selfoss, holræsi, rg., 446. 

Sendiherrar, 650—651. 

;, sb., 509— 

Seyðisfjörður, rafveita, gj., 2—3; reyk- 

håfahreinsun, rg., 182—183; sölubúða- 

lokun, sþ., 517—-518; verdlagsskrå, 204 

—205. 
Shephard, Edward Henry Gerald, sendi- 

herra og rådherra, 651. 

Siglingaskirteini, fyrirmæli, 
Siglufjörður, rafmagn, gj., br., 283; sölu- 

budalokun, sþ., br., 427; sparisjóður, 

sþ., 85—91. 
Sigmundur Jónsson, héraðslæknir, 648. 
Sigríður Ásmundsdóttir, stjórnarráðsrit- 

ari, 649. 
Sigtryggur Klemenzson, am. Í við- 

skiptaráð, 646. 

va 

Sigurbjörn Einarsson, háskólakennari, 
settur, 649. 

Sigurður Jóakimsson, styrkv., 652. 
Sigurður L. Pálsson, dómtúlkur og skjal- 

þýðandi, 646.
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Silungsveidi, sjå veidi. 
Sjómanna-styrktarsjóður, r., 569. 
Skaftafellssýsla, verdlagsskrå, Á. 

209; V. 210—211. 
Skagafjarðarsýsla, sýsluvegasjóðssþ., br.. 

36—-37; verðlagsskrá, 236---237. 

Skarphéðinn Þorkelsson, héraðslæknir, 

648. 
Skattar, tollar, innheimta, augl., 2, 29 

30, 183, 297. 
Skemmtanaskattur í Patrekshreppi, tg. 

7—8. 
Skip, i utanlandssiglingum, augl., 5—6; 

siglingaskirteina, 1; útbúnaður, 11—14, 

174— 175, 496—-503; fólksflutningar, r., 
51; samflot, rg., 151—-152; talstöðvar, 

r., 254—256; ferðaskírteini, 258, 495. 

Skipaafgreiðsla, rg., 5—6. 
Skipulagsskrár, staðfesting: Minningar- 

sjóður Björns Jónssonar, Móðurmáls- 

sjóður, 4—5; Jarðvrkjusjóður síra 
Björns Halldórssonar, 6—7; Söngmála- 
sjóður Þormóðs Eyjólfssonar, 37—-39; 

208 — 

Barnaheimilissjóður, 110--112; Bind- 
indissjóðurinn Framtíðin, 135—136; 
Minningarsjóður Kristínar Jóhönnu 
Pálsdóttur, 137; Minningarsjóður Hall- 
bjargar Þorláksdóttur og Gríms Jó- 

hannssonar, 179—-180; Minningarsjóð- 

ur Málfríðar Jónasdóttur, 180-—181; 

Trjá- og skógræktarsjóður fríkirkju, 
Reyðfirðinga, 181—-182; Trjáræktar- og 
blómræktarsjóður, 185 186; Minning- 
arsjóður Guðnýjar M. Kristjánsdóttur 

og Gísla G. Ásgeirssonar, 267; Verð- 
andi: Framkvæmda- og menningarsjóð- 
ur Þingeyrarhrepps, 273—275: Minn- 
ingarsjóður Árna Á. Þorkelssonar og 

Hildar S. Sveinsdóttur,  295—296; 
Styrktarsjóður til hjálparstöðvar i 

Reykjavík fyrir konur drykkjumanna, 
296; Minningarsjóður Ragnheiðar 
Bjarnadóttur, 366; Minningarsjóður Jó- 
hönnu Einarsdóttur í Ási, 439-—440; 
Det Danske Selskabs Studenterlegat, 

442; Skógræktarsjóður Landbrots, 444 
—445; Framfarasjóður Akraness, 148 

—449; Minningarsjóður Þórarins 

Kristjánssonar, 451; Námssjóður Thors 
Jensen, 487—-489; Minningarsjóður Að- 
alsteins Sigmundssonar,  489--490; 

Korta- og bókasafnssjóður Stýrimanna- 
skólans, 518--520;  Verðlauna- og 

styrktarsjóður Páls Halldórssonar 520 

22. 
Skógræktarsjóður, sk., 444—445. 
Slysatrvgsingariðsjöld, rg., br., 529. 
Smjör, verðuppbætur, r., 9—-10. 

Snorrasjóður 1930, r., 67. 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, verð- 

lagsskrá, 224—-225. 

Sparisjóðssamþykktir: Norðfjarðar, 74-- 
80; Glæsibæjarhrepps, 80—84; Siglu- 
fjarðar, 85—91; Reykjavíkur og ná- 

grennis, 92—-99; Akureyrar, 99—-106; 
Svalbarðsstrandar, 115—122; Rauða- 
sandshrepps, 122—-129; Árnarnes- 

hrepps, 138—139; Fnjóskdæla, 140—- 
146; Keflavíkur, 146—-149; Flateyjar á 
Breiðafirði, 153— 157; Þingeyrarhrepps, 
158—.164; Mýrasýslu, 164--170; Húna- 
vatnssýslu, 188—194; Holta- og Ása- 
hrepps, 197—203; Ólafsfjarðar, 275—- 
281: Húsavíkur, 339—345; V.-Skafta- 

fellssýslu, 394—-400; Fáskrúðstfjarðar, 
400—-406 ; Stykkishólms,  406—-412; 

Dalasýslu, 413--419; Hofshrepps, 420- 
427; Hafnarfjarðar, 452—458; Myr- 
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sýslu, öll 517; Svarfdæla, 523—524. 

Steffensen, Björn, varam. í viðskiptaráð, 

647. 
Steffensen, Jón, yfirlæknir, settur, 646. 

Steinunn Sighvatsdóttir, minn., r., 568. 

Stígur, sjóður, r., 568. 

Stokkseyri, lendingarsjóður, rg., 432 

435. 

Strandasýsla, lögreglusþ., 53—-56; verð- 
lagsskrá, 232—-233. 

Studenterlegat, sk., 442. 
Stvkkishólms-sparisjóður, sþ., 406--412. 
Stýrimannaskólinn, sjóður, sk., 518 520, 

' Styrkveitingar, 651—-652. 
Stöðvarfjörður, hafnarrg., 427—430. 

Suðureyri, hafnarrg., br., 369. 
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sþ., 115-
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Svarfdæla-sparisjóður, sþ., 523—5924. 
Sveinbjörn Finnsson, verðlagsstjóri, 647. 
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Þingeyrarhreppur, Verðandi, sjóður, sk, 
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Stjérnartidindi 1943, B. 1. 1 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 

Lög um innflutning og gjaldeyrismeðferð, undirskrifuð af ríkisstjóra 16. janúar 

1943, nr. 1. 
Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1943, undirskrifuð af ríkisstjóra 13. 

febrúar 1943, nr. 2. 
Lög um verðlag, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 3. 

Lög um breyting á lögum nr. 24 12. júní 1989, um dýralækna, undirskrifuð af 

ríkisstjóra 27. janúar 1943, nr. 4. 

Lög um bráðabirgðaf járgreiðslur í febrúar 1943, undirskrifuð af ríkisstjóra 

29. janúar 1943, nr. 5. 

Lög um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir 

Ístand, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 6. 

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

skipafélags Íslands, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1956, um þingsköp Alþingis, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra 13. febrúar 1943, nr. 8. 

Lög um breyting á lögum nr. 36 28. nóv. 1919, um bþingfararkaup alþingis- 

manna, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 9. 

Lög um breyting á lögum nr. 100 14. maí 1940, um skógrækt, undirskrifuð af 

ríkisstjóra sama dag, nr. 10. 

Lög um breyting á lögum nr. 52 27. júní 1925, um verzlunaratvinnu, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 11. 

Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, nr. 30 14. júní 

1929, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 12. 

Lög um stofnun embættis háskólabókavarðar við Háskóla Íslands, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 13. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 6. tbl. Lögbirtingablaðsins 1943, 

um fyrirmæli brezka sendiráðsins um skyldu skipa til þess að hafa 

meðferðis brezkt siglingaskírteini (Ship Warrants). 

Brezka sendiráðið hefur tjáð ráðuneytinu, að frá og með 3. þ. m. verði hvert 

íslenzkt skip, sem er 50 brúttó smálestir að stærð, að hafa meðferðis brezkt siglinga- 

skírteini (Ship-Warrants), en til þessa hafa ekki minni skip en 200 brúttó smálesta 

þurft þess. 
Með skírskotun til þess, sem að framan segir, er öllum eigendum skipa, sem eru 

50 brúttó smálestir eða þar yfir að stærð, bent á, að fela umboðsmönnum sínum í 

Bretlandi að sækja þegar um brezk siglingaskírteini fyrir skipin og þá sérstaklega 

fyrir þau skip, sem vátryggð eru eða endurtryggð hjá brezkum eða amerískum skipa- 

vátrvggjendum. Skipaeigendur, sem engan umboðsmann hafa í Bretlandi, geta um 

titvegun framangreinds siglingaskirteinis snúið sér til einhvers af eftirtöldum aðilum: 

brezka aðalkonsúlatsins í Reykjavík, 

—  warakonsúlatsins á Akureyri, 

— — í Vestmannaeyjum 

eða skrifstofu brezka sjóhersins á Seyðisfirði. 

Fiskiskip, sem stunda veiðar úr íslenzkum höfnum og flytja afla sinn til ís- 

lenzkra hafna, þurfa ekki að hafa ofangreind siglingaskirteini. 

i5. dag febrúarmánaðar 1943. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1943 

2. febr.



2 AUGLYSING 

um notkun heimildar laga nr. 104 28. des. 1942, um innheimtu á ýmsum gjöldum 
árið 1943 með viðauka. 

Hér með auglýsist, að ákveðið hefur verið að nota heimild laga nr. 104 28. des- 
ember 1942 og innheimta með 40% viðauka: vitagjald, þær aukatekjur ríkissjóðs, 
sem taldar eru í lögum nr. 27 27. júní 1921, 1— VI. kafla, og stimpilgjald samkvæmt 
lögum nr. 75 27. júní 1991. 

Viðaukinn reiknast á þann hátt, sem segir í 1. mgr. 2. gr. fyrr nefndra laga. 

Fjármálaráðuneytið, 2. janúar 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
  

Einar Bjarnason. 

3 GJALDSKRÅ 

13, jan. fyrir rafveitu Seydisfjardarkaupstadar. 

1. gr. 
Verð á rafmagni rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar er: 

a. Til ljósa: 

1. Um hemla kr. 480.00 fyrir kílówattár. 
2. Um mæla kr. 0.60 fyrir kilówattstund. 

b. Til véla við iðnrekstur um mæla kr. 0.40 fyrir kílówattstund. 
c. Til suðu og hitunar kr. 0.10 fyrir kílówattstund. 
d. Ársleiga eftir mæli er kr. 8.00, en eftir hemil kr. 2.00. 

Ofanskráð gjöld er bæjarstjórninni heimilt að hækka eða lækka um 25%, án 
þess að stjórnarráðsstaðfesting komi til. Heimilt er bæjarstjórn og, ef þörf krefur, 
að skammta rafmagn um mæli þannig, að notendum sé gert að greiða allt að þre- 
földu gjaldi fyrir þann straum, sem þeir nota fram yfir tiltekið hámark á mánuði 
hverjum. 

Gjöldin skal innheimta með álagi miðuðu við vísitölu kauplagsnefndar Þannig: 
Þegar vísitalan er 126—150 stig hækki gjöld samkv. gjaldskrá um 5% 
— me - 151-175 — — — — — 10— 
— — — 176—200 — — — —- — — 15— 
— — — 201—223 — — — — — — 20 — 
— — — 226 250 — — — — — — 30 — 
—- — — 251-275 — — — — — — 40— 
—- — — 276—300 — — — — — — 50 — 
— — — 301—325 — — — — — — 70 — 
— — — 326—350 — — — —- — — 80 — 

2. gr. 
Gjald fyrir götuljós og ljós til húseigna og bryggna bæjarins ákveður bæjar- 

stjórnin sjálf. Enn fremur er bæjarstjórninni heimilt að semja um sölu rafmagns á 
öðru verði en ákveðið er í Í. gr., þegar sérstaklega stendur á.
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3. gr. 3 

Gjaldið greiðist mánaðarlega eftir á. Þar, sem hemill er notaður, greiðist Ms af 15. jan. 

ársgjaldinu í hvert skipti. Hemils- og mælisleiga greiðist ársfjórðungslega eftir á. 

Láti rafmagnsnotandi hjá líða að greiða gjöld sín eins og hér segir, skal hann sviptur 

afnotum raforku innan 14 daga, nema hann setji tryggingu, sem bæjarstjóri eða raf- 

veitunefnd tekur gilda, fyrir greiðslunni. Sá, sem sviptur er afnotum raforku vegna 

vanskila, skal ekki hljóta þau aftur, nema hann greiði það, sem vangreitt er af raf- 

magnsgjöldum hans á því hemilári, þegar hann er sviptur afnotum, eða setji trygs- 

ingu, sem vafveitunefnd tekur gilda, fyrir greiðslunni. Taka má gjöldin lögtaki. 

Húsráðandi eða rafmagnsnotandi sá, sem hefur hemil eða mæli fyrir sig, greiðir 

gjaldið T 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Seydisfjardarkaupstadar hefur samið og sam- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til bess að 

öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá nr. 111 21. nóvember 1931 

fyrir rafveitu Seyðisfjarðarkaupstaðar, og síðari breytingar á henni. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. janúar 1943. 

Jóhann Sæmundsson. i i 
Påll Pålmason. 

FYRIRMÆLI 4 

um aðalbrautir og umferð af öðrum vegum inn á bær. 

1. gr. 

Eftirgreindir vegakaflar í nágrenni Reykjavíkur skulu teljast aðalbrautir: 

1. Suðurlandsbraut frá vegamótum Laugarnesvegar að þeim meðtöldum, að Geit- 

hálsi, þó að undanskildum vegamótum Mosfellssveitarvegar, sbr. 2. lið, niðurlag. 

9. Mosfellssveitarvegur frá vegamótum Suðurlandsbrautar innan við Elliðaár að 

vegamótum Þingvallavegar, að báðum vegamótum meðtöldum. Um hin fyrr 

töldu vegamót helzt forréttur Mosfellssveitarvegar óskertur, en forréttur Suður- 

landsbrautar fellur niður. 
3. Hafnarfjarðarvegur frá vegamótum Laufásvegar að vegamótum Norðurbrautar 

ofan við Hafnarfjörð að báðum vegamótum meðtöldum. 

9 gr 2. gr. 

Bifreiðar og önnur ökutæki, sem koma frá vegum, er liggja að aðalbrautum 

þeim, sem taldar eru í Í. gr., og ætla inn á þær, skulu skilyrðislaust víkja fyrir 

umferð aðalbrautar, eða staðnæmast áður en sveigt er inn á aðalbraut, ef þess er 

þörf. 
or gr. 

ver vegamól inn á aðalbraut. Merki skulu =
=
 

Sérstök merki skulu sett upp við 
vera þannig: 

Spjald á um eins metra hárri járnstöng, þannig gert: 

Spjaldið er réttur átthyrningur 53 em á hæð og breidd, málað gult með svartri 

brún 2 em breiðri allt í kring. Á spjaldið eru máluð með svörtum lit orðin: 

STANZ 

STOP 

. jan.
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4 4. gr. 
20. jan. Brot gegn fyrirmælum þessum varða sektum, eða varðhaldi eða fangelsi, ef 

sérstaklega miklar sakir eru. 
Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál. ' 

5. gr. 
Fyrirmæli þessi, sem sett eru samkvæmt heimild i 7. gr. umferðarlaga nr. 24 

16. júní 1941, öðlast gildi 1. febrúar 1943, og Þirtast til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. janúar 1943. 

- Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálmason. 

5 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Björns Jónssonar, 
26. jan. s*Móðurmálssjóðinn“ “, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðherra 26. janúar 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Björns Jónssonar, „Móðurmálssjóðinn“. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Björns Jónssonar „Móðurmálssjóðurinn“. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 15211.08 krónur, sem fengið er sumpart með gjöfum ýmsra 

á árunum 1913 og 1914 og sumpart með gjöfum og tillögum um áramótin 1942—1943. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að verðlauna mann, sem hefur aðalstarf sitt við blað eða 

tímarit, og hefur, að dómi sjóðstjórnarinnar undanfarin ár ritað svo góðan stíl og 
vandað íslenzkt mál, að sérstakrar viðurkenningar sé vert. Eigi má veita sama manni 
þessi verðlaun oftar en einu sinni á fimm árum. Verðlaununum skal að jafnaði varið 
til utanfarar. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum. Tveir þeirra eru sjálfkjörnir, en hinir 

skipaðir til 6 ára í senn, þeir fyrstu frá 14. jan. 1943 að telja til 31. des. 1948. Nú fellur 
einhver þessara manna frá eða forfallast af öðrum orsökum og velja þá hinir sjóð- 
stjórnendurnir mann í hans stað það sem eftir er kjörtímabilsins. 

Stjórnina skipa: 
Á. Sjálfkjörnir: 

1. Aðalprófessorinn í íslenzkum bókmenntum við Háskóla Íslands. Er hann for- 
maður stjórnarinnar. 

2. Háskólakennari í íslenzku nútímamáli eða sá maður, sem hefur eftirlit með 
móðurmálskennslu í íslenzkum skólum, eða, ef enginn er slíkur háskólakennari 
eða eftirlitsmaður, þá aðalíslenzkukennarinn við Menntaskólann í Reykjavík,



B. Kjornir: 
3. Einn madur skipadur af menntamålarådherra. 

4. Maður kjörinn af Blaðamannafélagi Íslands eða hliðstæðum félagsskap. 

5. Einhver niðja Björns Jónssonar ritstjóra og ráðherra, sem hinir stjórnarmenn- 

irnir kjósa. 
5. gr. 

Fjårgæzla sjóðsins skal falin Landsbanka Íslands eða sjóðstjórnardeild hans, 

ef slík deild verður sett á stofn. Skal þess jafnan gætt að fé sjóðsins beri vexti og 

má í því skyni verja fé hans til kaupa á veðdeildarbréfum og öðrum jafntryggum 

veðbréfum. Hlutabréf má aldrei kaupa fyrir eignir sjóðsins. 

Hagur sjóðsins skal gerður upp fyrir lok desembermánaðar ár hvert og reikn- 

ingar hans birtir á þann hátt, sem sjóðstjórnin ákveður. 

6. gr. 

Tekjur sjóðsins eru vextir af höfuðstól hans svo og gjafir, er honum kynni að 

hlotnast. Skulu tekjurnar leggjast við höfuðstólinn, sbr. þó ákvæði 7. gr. 

7. gr. 

Útborgun verðlauna úr sjóðnum skal fara fram á fæðingardegi Björns Jónssonar, 

8. október ár hvert, í fyrsta skipti á 100 ára fæðingardegi hans 8. október 1946. Verð- 

launin skulu nema 34 vaxta er safnast hafa en % jafnan lagður við sjóðsupphæðina. 

Sjóðstjórnin getur ákveðið að úthluta verðlaunum annaðhvort eða jafnvel þriðja 

hvert ár. Skal þá næsta úthlutun nema % hlutum vaxta tveggja undanfarinna ára. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari og skal skipulags- 

skráin birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Reykjavík, 14. janúar 1943. 

Guðrún Björnsdóttir. Borgh. Björnsson. Sveinn Björnsson. 

Ísafoldarprentsmiðja h/f 

Jón Hermannsson. Gunnar Einarsson. 

AUGLÝSING 

um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar, dags. 9. okt. 1940, um skyldu skipa og 

flugfara til að koma á tilteknar hafnir eða hafnarstaði til þess að fá fyrstu og 

síðustu afgreiðslu hér á landi. 

Á tímabilinu frá 29. janúar til 31. maí þ. á, að báðum dögum meðtöldum, 

geta Íslenzk og færeysk skip, sem flytja frystan eða ísvarinn fisk til Bretlands, 

fengið fyrstu og síðustu afgreiðslu í Hornafirði. 

Skipin mega enga farþega flytja. 

Þessi undanþága gildir þar til öðruvísi verður ákveðið. 

Fjármálaráðuneytið, 28. janúar 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. a a 
Einar Bjarnason. 

28. jan.
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7 Staðfesting ríkissjóra á skipulagsskrá fyrir „Jarðyrkjusjóð séra Björns Hall- 28. jan. dórssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 
herra 28. janúar 1948. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Jarðyrkjusjóð séra Björns Halldórssonar, fyrrverandi prests í Sauðlauksdal. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Jarðyrkjusjóður séra Björns Halldórssonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu, til minn- 

ingar um séra Björn Halldórsson, sem prestur var í Sauðlauksdal í Rauðasands- 
hreppi frá 1753 til 1789. 

ð. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 500.00, sem er gert ráð fyrir að verði aukið síðar með 

gjöfum einstakra manna og á annan hátt, eftir því sem auðið verður. 

4. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til þess að koma á fót og starfrækja gróðrarstöð í Sauð- 

lauksdal í Rauðasandshreppi og til þess að efla jarðrækt (garðrækt, grasrækt og 
skógrækt) í Barðastrandarsýslu. 

Starfrækslu gróðrarstöðvarinnar skal haga þannig, að menn geti fengið þar 
tilsögn í garðrækt. 

Ef barna- eða unglingaskóli verður reistur á staðnum, skal kappkosta að reka 
gróðrarstöðina á þann hátt, að nemendur skólans geti notið þar fræðslu. 

Stjórnin leitar samvinnu við eiganda Sauðlauksdals. 

5. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í tveimur deildum. 
A-deild: Í henni skulu varðveittar allar tekjur, sem sjóðurinn eignast, aðrar 

en þær, sem um ræðir undir B-deild. 
B-deild: Í henni skulu varðveittar gjafir og aðrar tekjur, sem sjóðnum áskotn- 

ast, til stofnunar gróðrarstöðvar í Sauðlauksdal. 

6. gr. 
Allir vextir af A-deild skulu lagðir við höfuðstólinn, unz hann er orðinn kr. 

10000.00 — tíu þúsund krónur — 
Eftir það má veita 34 — þrjá fjórðu hluta — vaxtanna í því skyni, sem um 

getur í 4. gr., en % — einn fjórði hluti — vaxtanna skal leggjast við sjóðinn. 
Stjórn sjóðsins má þó ákveða, að fengnu samþykki sýslunefndar Vestur- 

Barðastrandarsýslu, að helmingur þeirra gjafa og tekna, annarra en vaxtatekna, 
sem deildinni áskotnast, skuli renna til B-deildar, enda hafi sjóðurinn ekki eignazt 
féð með því skilyrði, að það skuli leggjast óskipt við höfuðstólinn. 

Öllu fé B-deildar má verja til stofnunar og starfrækslu sgróðrarstöðvarinnar, 
þegar stjórn sjóðsins ákveður, að fengnu samþykki sýslunefndar Vestur-Barða- 
strandarsýslu.
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7. gr. 7 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum. Skulu þeir vera sóknarpresturinn 28. jan. 

í Sauðlauksdalsprestakalli, sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu og einn maður 
, 

kosinn af syslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu, til fjögra ára í senn. 

S. gr. 

Stjórn sjóðsins skiptir með sér störfum. 

9. gr. 
Stjórnin annast fjármál sjóðsins, ávaxtar fé hans í banka, sparisjóði eða trygg- 

um, opinberum verðbréfum. Hún leitast við að afla sjóðnum tekna, ákveður störf 

hans og annast framkvæmd þeirra og úthlutun fjár þess, er sjóðurinn miðlar, er 
hann er tekinn til starfa samkv. 4. gr. 

10. gr. 
Reikningur sjóðsins skal árlega fylgja reikningi Vestur-Barðastrandarsýslu 

og endurskoðast af sama endurskoðanda. 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún birt í B-deild Stjórn- 

artíðindanna. 

Þannig samþykkt á sýslufundi Vestur-Barðastrandarsýslu, 15. april 1942. 

Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu 

Jóhann Skaptason. 

REGLUGERÐ 8 
. 28. jan. 

um skemmtanaskatt í Patrekshreppi. 28, Jan 

1. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og lög 
nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, öðrum en hér- 
aðsmótum ungmennafélaga, sem haldnar eru í Patrekshreppi, og aðgangur er seldur 
að, og ekki eru undanþegnar skatti með lögum. 

2. gr. 
Þessar skemmtanir eru skattskyldar og flokkast þannig: 

I. flokkur: a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 
hb. Sjónleikir. 
c. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt i. 
d. Fyrirlestrar og upplestrar. 
e. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

IL. flokkur: a. Dansleikir og danssýningar. 
b. Loddara- og fjölleikasýningar. 
c. Aðrar almennar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru 

taldar hér sérstaklega.
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8 
28. jan. 

3, gr. 

Af skemmtunum þeim, sem taldar eru í fyrsta flokki, skal greiða 10% og 20% 
af skemmtunum í öðrum flokki. Ef skemmtun er margþætt skal miða skattinn við 
Þann þátt hennar, sem hæst er skattaður. 

4. gr. 
Undanþágu frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt ef sérstakar ástæður mæla . 

með því, svo sem ef skemmtun er haldin í góðgerðaskyni eða til eflingar fræðslu- og 
menningarstarfsemi. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd Patrekshrepps hefur eftirlit með að reglugerð þessari sé hlýtt, sér 

um innheimtu skattsins, og er heimilt að hafa eftirlit með skemmtunum og sölu að- 
göngumiða. Hún getur ráðið til þess sérstakan mann fyrir sína hönd, og nefnist hann 
þá eftirlitsmaður skemmtana. 

6. gr. 
Hver sá, er halda vill skattskylda skemmtun, skal tilkynna oddvita eða eftirlits- 

manni skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin, og afhenda honum til stimpl- 
unar í tæka tíð, alla þá aðsöngumiða, sem nota á við skemmtunina. 

Eigi seinna en tveimur dögum eftir að samkomu er lokið skal sá, sem fyrir henni 
stóð, afhenda oddvita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða, og greiða um leið 
skatt samkvæmt 3. gr. af öllum miðum, sem notaðir hafa verið. 

7. gr. 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattsins. Ef fleiri en einn 
maður standa fyrir skemmtun ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, eða ef um 
félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

8. gr. 
Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sérstakan sjóð, sem hrepps- 

nefnd Patrekshrepps stjórnar. Fé sjóðsins skal varið til að stofna og starfrækja gam- 
almennahæli í hreppnum, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. i 

Reikningar sjóðsins skulu fylgja hreppsreikningunum og endurskoðast og úr- 
skurðast með þeim. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1000 kr. Sé brotinu þannig varið 

að skattur hafi verið dreginn undan, skal sektin ákveðin sem svarar fjórföldum þeim 
skatti, sem undan var dreginn, allt að 1000 kr. 

Mál, sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið með sem 
almenn lögreglumál. 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 28. janúar 1948. - 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson.
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|. NA , 29. jan. 
um nýja lyfsöluskrá II. 

Frá og með 1. febrúar gengur í gildi ný lvfsöluskrá 11, útgefin af þessu ráðuneyti 

í dag, og fellur jafnframt úr gildi lyfsöluskrá 1, útgefin 1. nóv. 1941. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 29. janúar 1948. 

Björn Þórðarson. 

Gústav A. Jónasson. 

REGLUR 10 
30. jan. 

… 

um sölu og verðuppbætur á íslenzku smjöri. 

1. gr. 

Samkvæmt tilkynningu frá ríkisstjórninni, dags. 31. f. m., hefur ráðuneytið, 

til þess að lækka útsöluverð á smjöri, ákveðið að greiða skuli smjörframleiðendum 

úr ríkissjóði mismun þann, sem verður milli heildsöluverðs á samlagssmjöri, 

kr. 19.35 kílóið, og á fyrsta flokks heimatilbúnu smjöri, kr. 17.00 kílóið, eða lægra 

heildsölaverðs, sem síðar kynni að verða talið hæfilegt vegna lækkaðs verðs á ny- 

mjólk, og núverandi heildsåluverds, kr. 11.70, meðan þessu verði er haldið, vegna 

óska ráðuneytisins. 

   

2. gr. 

Skilyrði fyrir þessari greiðslu af hendi ríkissjóðs er, að smjörið sé selt af 

mjólkursamlögum eða öðrum samvinnufélögum bænda eða verzlunum, sem sam- 

þykkt verða til þess af atvinnumálaráðuneytinu. Heimatilbúið smjör verður því 

aðeins verðhætl, að framleiðandi sjálfur, eða heimilismaður hans, hafi lagt það inn 

hjá löggiltum smjörsala eftir 1. janúar 1943. 

3. gr. 

Samlagssmjör telst allt smjör, framleitt í mjólkurbúum, rjómabúum og smjör- 

samlögum. Fyrsta flokks heimatilbúið smjör telst annað smjör, sem er nýtt, vel 

verkað, hreint og óskemmt. 
4. gr. 

Ráðuneytið getur skipað einn eða fleiri menn, til að hafa á hendi eftirlit með 

gæðum smjörs og með skýrslugerð viðurkenndra smjörsala. 

5. gr. 

Hverjum þeim, sem ráðuneytið hefur samþykkt til þess að hafa á hendi sölu 

á smjöri, ber að halda bók um alla þá smjörframleiðendur, sem hann tekur við 

smjöri af til sölu, og skulu í henni tilgreind nöfn og heimili framleiðenda, hvenær 

þeir leggja smjörið inn og hversu mikið í hvert sinn. Skal hver framleiðandi hafa 

ákveðna tölu (númer) í bókinni. Tilgreina skal, ef um heimatilbúið smjör er að 

ræða, hversu margar kýr hann hefur og hversu margt heimilisfólk, og skal þetta 

staðfest með vottorði hreppstjóra 1. janúar og 1. júlí ár hvert. 

Lögreglusljóri löggildir ofangreinda bók. 

Með hverri sendingu af heimatilbúnu smjöri skal fylgja vottorð hreppstjóra 

um að smjörið sé framleitt á heimili þess, er það leggur inn.
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10 Smjörsali skal auðkenna umbúðir þess smjörs, sem hann selur, með tölu 
30. jan. (númeri) framleiðanda í bókinni og setja nafn sitt undir. 

6. gr. 
Hverjum smjörsala ber að senda ráðuneytinu afrit af viðeigandi hluta af bók 

Þeirri, sem um ræðir í 5. gr., og skrá yfir hversu mikið hann hefur selt af smjöri 

fyrir smjörframleiðendur, ásamt móttökukvittunum frá kaupendum, til þess að geta 
fengið greiddar verðuppbætur. 

7. gr. 
Verðuppbætur verða greiddar ársfjórðungslega af því smjöri, sem selt hefur 

verið undanfarinn ársfjórðung, þegar öll gögn hafa borizt ráðuneytinu um söluna 
á því tímabili og nauðsynleg athugun hefur farið fram á þeim. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 98 9. júlí 1941, um heimild 
fyrir ríkisstjórnina til ráðstafana og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika at- 
vinnuveganna, til þess að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. janúar 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Páll Pálmason. 

11 AUGLYSING 
4. febr. 

cer um breyting á samþykkt um lokunartima sölubúða í Eyrarbakkahreppi 
nr. 142 8. ágúst 1939. 

Í 1. mgr. 2. gr. samþykktarinnar komi kl. 6 síðdegis, í stað kl. 7 síðdegis. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af hreppsnefnd Eyrarbakkahrepps, samkvæmt lög- 
um nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 15. febrúar 1943, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. febrúar 1943. 

Jóhann Sæmundsson. 
  

Páll Pálmason. 

12 AUGLÝSING 
6. febr. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað nr. 70 3. ágúst 1926, 
sbr. reglugerð nr. 9 4. jan. 1941 og nr. 73 13. maí 1942. 

Vörugjald af ísvörðum fiski skal vera 2 kr. af hverjum 100 kg til ársloka 1943. 
Frá þeim tíma gilda aftur óbreytt ákvæði reglugerðar nr. 73 13. maí 1942, um breyt- 
ing á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað nr. 70 30. ágúst 1926, sbr. reglu- 
gerð nr. 9 4. janúar 1941.
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Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 og 12 

hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 10. nóvember 1913, til að öðlast þegar gildi 6. febr. 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. febrúar 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

REGLUR 13 

BA . re r 10. febr. 
um útbúnað skipa, sem eru í förum á ófriðar- eða hættusvæðum. 

Samkvæmt lögum nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, eru hér með 

sett sérstök ákvæði um útbúnað skipa, sem eru í siglingum milli landa um yfirlýst 

ófriðar- eða hættusvæði. 

I. KAFLI 

Farþega- og vöruflutningaskip og togarar. 

1. gr. 

Öll íslenzk skip, sem eru í förum milli landa á ófriðar- eða hættusvæðum, skulu 

fullnægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, og tilskipun- 

um og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, og enn fremur skulu farþega- 

skip fullnægja alþjóðasamþykktinni frá 29. maí 1929. 
Inn fremur skal skipið fullnægja eftirgreindum fyrirmælum vegna ófriðar- 

hættunnar: 
1. Loftskeytastöðvar eða talstöðvar skulu hafðar á tveim stöðum í skipinu. Loft- 

skeytastöðinni skulu fylgja að minnsta kosti tveir góðir móttakarar, svo að 

samtímis sé hægt að hlusta á 600 og 182 metrum. 
9. Varðtunnu skal komið fyrir á framsiglu, eða varðskýli á stýrishúsþaki. 
3. Skip, sem sigla til Bretlands, skulu hafa flugdreka með löngum vírstreng, og 

útbúnaði öllum þar að lútandi, enn fremur skulu þau hafa að minnsta kosti 

4 reyksprengjur. 
4. Skipið skal hafa morse-ljóstæki með speglun. 

5. Flóka-björgunarvesti skulu vera handa allri skipshöfninni. 

6. Engu má koma fyrir á Þbátaþilfari, er hindrað geti greiðan adgang að bjarg- 

bátunum. 
7. Stýrishús og loftskeytaklefi skulu varin gegn skotum eins og bezt verður, með 

tilliti til stærðar skipsins, tölu varðmanna, stöðugleika (stabilitet) skipsins, 

og annarra atriða, er máli skipta. 

8. Koma skal fyrir neyðarlýsingu hjá bjargbátunum og ef unnt er hjá bjargflek- 
unum líka. Aflgjafa neyðarljósanna skal komið fyrir eins ofarlega og verða 
má í skipinu. 

2. gr. 
Sérhver bjargbátur skal, auk hins fyrirskipaða útbúnaðar, hafa: 

1. Kork- eða kapokpúða, úr lituðum segldúk meðfram báðum hliðum bátsins 
og skulu þeir ná stafna á milli. Þeir skulu vera 16—20 em í þvermál um miðj- 
una og mjókka til endanna, og skulu þeir vel festir við bátinn. 

2. Skjólsegl úr léttum og lituðum segldúk. Það skal falla vel við stefni og borð- 
stokk bátsins og ná yfir % til % hluta af lengd hans. Enn fremur skal fyrir
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aftan skjólseglið, með borðstokk bátsins, vera strengdur segldúkur 30—40 cm 
á hæð og falla vel að borðstokknum. 
6 eldflaugar og 6 stokka af stormeldspýtum, hvort tveggja geymt í vatnsheld- 
um kassa, eða skammbyssu með 6 merkjaskotum. Enn fremur 6 olíufatnaði, 
6 peysur, sáraumbúðir og tvö vasaljós, allt í vatnsheldum kassa. Enn fremur 
málmbáruflevg með þorskalýsi. 
Farþega- og vöruflutningaskip skulu hafa suðuáhald af viðurkenndri gerð. 
Einn af bjargbátum skipsins skal vera vélbátur, búinn öllum fleytigögnum og 
búnaði, sem aðrir bjargbátar skipsins, og auk þess fleytigågnum, sem svara til 
þunga vélarinnar og annarra áhalda, sem vélbátur þarf að hafa. 

Enginn vélbátur má vera minni en 3,5 mö. 
Í vélbátum skal vera hæfilega langur og gildur dráttarkaðall, og festar- 

tæki á bátnum til að festa hann við. 
Í hverjum vélbát skal vera eldsneytisforði í 48 klst., með. fullhraða. 
Sé í vélbátnum benzínvél, skal henni fylgja varakveikja, geymd í vatns- 

heldu íláti, eða að svo sé um vélina búið, að sjór geti alls ekki að henni komizt, 
enda þótt báturinn fyllist af sjó. 
Einn af bjargbátum skipsins skal vera með loftskeytatækjum, er dragi að 
minnsta kosti 100 sjómílur. 
Á botni bjargbátanna, að utanverðu, skal vera handlisti til beggja hliða. 
Í hverjum bjargbát skal vera útbúnaður til að þétta bátinn eftir kúlnagöt og 
þess háttar. 
Ef þess er kostur, skulu bátarnir búnir fallkrókum (Sliphager). 

3. gr. 
Bjargflekar eða bjargbátar með hleypisúð. 
Auk bjargbáta þeirra, sem skipið á að hafa, skal það einnig hafa bjargfleka eða 

bjargbáta með hleypisúð, nægilega stóra til að geta tekið alla á skipinu. 
Bátar þessir eða bjargflekar skulu um gerð, útbúnað og fólkstölu, fullnægja al- 

þjóða ákvæðum, en þurfa þó ekki að hafa varaárar eða varahluta. 
Tala þeirra, sem flekinn tekur, skal ákveðin samkvæmt alþjóðareglum og mörkuð 

á hann ásamt nafni skipsins, en útbúnaður flekans skal vera þessi: 
1. 

2. 

E
t
 

Sem fleytigagn skal ekki eingöngu nota loftkassa eða tunnur, heldur sé einnig 
haft hæfilega mikið af korki, vel fyrir komið. 
Á sérhverjum fleka skal vera vatnskvartil fullt af góðu drykkjarvatni, 1 lítri á 
mann, og brauðkassi með hörðu brauði, 1 kg á mann, 3 dósir mjólkur á mann og 
1 kg af haframjöli á mann. Enn fremur vatnsheldur dúnkur með sárabindum, 2 
góðir vasalampar, merkjaskammbyssa (signalpistol) með 6 skotum eða 6 flug- 
eldar, stormeldspýtur, flugeldastengur, 6 olíufatnaðir og 6 peysur eða heitar flík- 
ur í olíupoka og fáni. 
Á flekanum skal vera skjólsegl, vel fest við hann, er sá 40 em á hæð, 2 árar, 
krókstjaki og öxi. * 
Kassarnir á flekanum skulu þannig gerðir, að þeir komi að fullum notum, hvor 
hlið flekans sem upp snýr. Skipaskoðunarstjóri ákveður í samráði við skipstjóra 
stað fyrir björgunarfleka á skipinu og hvernig þeim skuli komið fyrir á því. 
Flekarnir skulu vera á rennibrautum þar sem því verður við komið. 
Við bjargflekann skal festa sjálfkveikjandi blys, er kvikni á um leið og Þbjarg- 
flekinn kemur í sjó. 

4. gr. 
Til viðbótar við þann forða, sem á að vera í bátunum, skal enn fremur vera í 

g
a



13 

bátnum og á flekanum forði af nidursodnu kjöti í % eða Í kg dósum, er nemi Í kg 

á mann. 
Bjargtækjum þeim, sem nefnd eru í 3. gr. þarf ekki að vera komið fyrir undir 

bátsuglum, en þau skulu höfð á þeim stad á skipi og þannig komið fyrir, að þau 

fljóti upp ef skipið sekkur. 

IL. KAFLI 

Fiskiskip, önnur en togarar. 

ð. ST. 

Útbúnaður fiskiskipa, annarra en togara, sem eru i förum milli landa á ófriðar- 

eða hættusvæðum, skal vera sá, er greinir í þessum kafla. 

Sérhvert fiskiskip, sem er í förum milli landa á ófriðar- eða hættusvæðum, skal 

fullnægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, og tilskipunum 

og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, en auk þess skal skipið fullnægja 

fyrirmælum þeim, sem hér greinir: 

1. Stýrishúsið skal vera varið gegn skotum, eins og bezt má verða, þegar tillit er 

tekið til stærðar skipsins, fyrirkomulags á því, haffærni o. fl. 

2, Varðskýli skal vera á stýrishúsþaki. 

3. Í skipinu skal vera góð talstöð, og skal hún reynd í hvert sinn áður en skipið 

fer í utanlandsferð af umboðsmanni landssímans. 

4. Á skipinu skal vera morse-ljóstæki með speglum. 

5. Skipið skal hafa Þbjargbát eða bjargbáta samkvæmt áðurnefndri tilskipun og 

reglugerðum og auk þess fullnægja ákvæðum 1., 2., 3., 6., 7. og 8. lids 2. gr, hér 

að framan. 
6. Skipið skal hafa bjargfleka fyrir alla á skipinu og skal allur útbúnaður hans 

vera eins og segir í 3. gr. hér að framan. 1. málsgr. 1. gr. gildir einnig fyrir þessi 

skip. 

UI. KAFLI 

Strandferðaskip og varðskip. 

6. gr. … 

Farbega- og voruflutningaskip i strandsiglingum og vardskip rikisins skulu full- 

nægja åkvædum laga nr. 78 11. juni 1938, um eftirlit med skipum, tilskipunum og 

reglugerðum sem seltar eru samkvæmt þeim, og auk þess fullnægja eftirgreindum 

fyrirmælum: 
1. Skipið skal hafa varðtunnu á framsiglu eða varðskýli ofan á stýrishúsi. 

2. Skipið skal hafa morse-ljóstæki með speglum. 

3. Utan á bátunum skulu vera korkpúðar, eins og segir í 1. lið 2. gr. 

4. Á botni bátanna skulu vera handlistar. 

5. Í bjargbátum skal vera útbúnaður til að þétta leka. 

6. Skipið skal hafa bjargfleka með öllum útbúnaði, eins og tekið er fram í 3. gr., 

svo að þeir, ásamt bjargbátum skipsins, geti rúmað alla á skipinu, miðað við 

hina mestu farþegatölu, sem skipið má flytja. Skip, sem ekki eru farþegaskip, 

skulu hafa bjargfleka, sem rúmað geti alla skipverja. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

7. gr. 

Hægt skal vera að stöðva aðalvélina, bæði frå vélarúmi og efsta þilfari með því 

að loka fyrir gufuna eða eldsneytið til mótorsins. 

1943 
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i 8. gr. 
Auk hins venjulega eftirlits, sem skipstjåra er skylt ad hafa med bjargtækjum 

skipsins, skal hann, áður en hann fer inn á svæði, þar sem ófriðarhætta er, láta eftir- 
líta öll bjargtæki skipsins, valnsheldar hurðir og hlera, spjaldloka o. fl., og sjá um 
að allt sé í lagi. Skipaeftirlit ríkisins skal hafa stöðugt eftirlit með því, að fyrirmæl- 
um þessara reglna sé framfylgt til hins ýtrasta og má ekkert skip láta úr höfn til 
útlanda, nema vottorð skipaskoðunar ríkisins sé fyrir hendi um að öll björgunartæki 
séu í lagi 

Skipstjóra ber, eftir því sem frekast verður við komið, að æfa skipshöfnina í að 
nota bátana og bjargtækin. Allir gallar, sem koma í ljós við æfingarnar, skulu lag- 
færðir og árangurinn skráður í eftirlitsbókina. 

9. gr 9. gr. 
Þegar venjuleg skoðun á skipi fer fram, hvort heldur er aðal- eða aukaskoðun, 

skulu skoðunarmenn gæta þess, að ákvæðum þessara reglna sé fullnægt. 

10. gr. 
Atvinnumálaráðuneytið getur veitt tilslakanir frá ákvæðum bessara reglna, beg- 

ar ástæða þykir til, og það, vegna framkominna upplýsinga, virðist rétt og sanngjarnt. 
Skipaskoðunarstjóra er heimilt að veita frest til fullnægingar á ákvæðum þess- 

arra reglna, þegar hann telur gildar ástæður fyrir hendi. 

11. gr. 
Þegar skip fer um ófriðarsvæði, eða þar sem tundurduflahætta er, skulu sér- 

stakar ráðstafanir gerðar til öryggis skipshöfn og farþegum. 
Af slíkum öryggisráðstöfunum má nefna: 

Í. Lokað sé öllum vatnsheldum hurðum og ljórum. 
2. Bátahlífarnar skulu teknar af og bátarnir skulu, hvenær sem er, hafðir tilbúnir 

til að síga á sjó. 
Allir bátar og flekar, sem eru undir bátsuglum skulu hafðir eins tiltækir og frek- 
ast er unnt. 

4. Bjargbelti fyrir alla á skipinu skulu, hvenær sem er, vera tillæk. 

ca
 

Með reglum þessum eru felldar úr gildi eldri reglur um útbúnað skipa, sem eru 
í förum á ófriðar- eða hættusvæðum. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. febrúar 1943. 

Vilhjálmur Þór. 0 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjåld hins Almenna kirkjusjóðs Íslands árið 1942. 

Tekjur: 

  

  

  

  

1. Eign í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942, bls. 37) c00cc0e er „. kr. 516631.81 

2, Innlög á Árinu ......0.00e nes rnrnr rns —- 47578.81 

3. Vextir á árinu: 

a. Af lánum #..c. ARSSRRSÐSNOÐNNN kr. 12328.36 

b. — innstæðu í Landsbanka Íslands .......... —  2550.90 

> mm ver ré 
ii... TT 32 eð. ) 

c. verðbréfum .....00 0. 13203.1( 28082.36 

4. Endurgreitt af lánum .....00.000 00 nn nn 13668.34 

5. Til jafnaðar við gjaldlið 2 ......00.0000. 0... 0... 69000.00 

6. Til jafnaðar við gjaldlið 4 ......0000.0 0... 0... 30061.38 

Kr. 705022.70 

. Gjöld: 

1. Útborgað af inneignum .....0cc0cn nn nr err kr. 7045.31 

9. Lán veitt á árinu ........0.0 000 — 69000.00 

3. Kostnaðarreikningur ..........00. 0. — 4561.05 

4. Vaxtaafgangur ........000 00 ne senn nr rns -—  30061.38 

5. Til jafnaðar við tekjulið 4 ......000000. 0... et... — 13668.34 

6. Eign í árslok: 

a. Í lánum kirkna ..c00ce00e 00... kr. 264916.57 

b. Í sparisjóði Landsbankans .....000....00000. — 80473.15 

c. Ríkisskuldabréf .....0000000 000 — 178000.00 

d. Veðdeildarbréf .......000000 000. een. — 35800.00 

e. Kreppulánabréf ......0000.00 0... —-- 430.00 

f. Skuldabréf Reykjavíkur ......000.000.0...... —- 21000.00 

a. Hjá reikningshaldara .......0.00000 0. 0... — 56. 
g já reikningshaldara 

66.90 — 580686.62 

Kr. 705022.70 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 5. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. 
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15 SKYRSLA 

um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði árið 1942. 

if | … Eign i års- sr sr, | Vextir Eign i års- 
Kirkjur lok 1941 | Tagtinn — Tekið út | sið, yr 1942 

Kr. au. } Kr. au Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

| 
N.-Múlaprófastsdæmi: | | 

1. Skeggjastaðakirkja 3813.42 | » » 133.47  3946.,89 
2. Hofteigskirkja ...... 3358.09 | » » 117.54 3175.63 
ð. Kirkjubæjarkirkja ... 9311.53 | » » 325.90 9637.43 
4. Hjaltastadakirkja .... 2386.87 | » » 83.54 2470.41 
5. Eidakirkja .......... 974.63 | 300.00 » 37.61 1312.24 
6. Ásskirkja í Fellum .. 7319.33 | „ » 256.18 7575.51 
7. Valþjófsstaðarkirkja . 3401.48 | » » 119.05 3520.53 
8. Hofskirkja í V.f. .... 2141.30 | » » 85.55 2529.85 
9. Sleðbrjótskirkja ..... » | 115.00 » 1.28 116.28 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

10. Vallaneskirkja ...... 751 » » 0.26 7.77 
11. Þingmúlakirkja ..... 1420.91 | » » 49,73 1470.64 
12. Klippstadarkirkja .…. 761.26 | » » 26.64 787.90 
13. Vestdalseyrarkirkja 32.66 | DE » 1.14 33.80 
14. Mjoafjardarkirkja 2.45 ”» | » » 2.45 
15. Neskirkja i Norðf. .. 17.64 » » 0.62 18.26 
16. Stöðvarkirkja ....... 16.92 » » 0.59 17.51 
17. Eydalakirkja ........ 10586.60 DR » | 370.538 10957.13 
18. Hofskirkja í Álftaf. 556,46 » | » | 19.55 578.01 
19. Kolfreyjustadark. » 400.00 | » | 12.83 412.83 

| 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi: | | 
20. Stafafellskirkja ...... 3747.11 > » | 131.15 3878.26 
21. Einholtskirkja ...... 1.24 > | » » 1.24 
22. Kålfafellsstadarkirkja 68.59 ” | LÆR 2.40 . 70.99 
23. Hofskirkja i Oræfum 8982.96 | 150.00 | Di 318.77  9451.73 

V.-Skaftafellspréfastsdæmi: | | 
24. Prestsbakkakirkja .. 5836.49 ” | » | 204.28 6040.77 25. Reyniskirkja ........ 603.82 » 21.13 624.95 
26. Grafarkirkja ........ 2532.18 » ” | 88.63 2620.81 
21, Kálfafellskirkja ..... 1565.10 280.00 | » | 56.91 | 1902.01 

Flyt .... | 69751,55 | 1245.00 | » | 2465.28  73461,83  



  

Eign i års- 
Lagt inn Tekið út 

Vextir 

| 

| Eign i árs- 

  

  

  

Kirkjur lok 1941 | á árinu | lok 1942 

Kr. au. | Kr. au. | Kr. au Kr. au. | Kr. au. 

| 

Flutt .... 69751.55  1245.00, » | 2465.28  73461.83 

28. Skeidflatarkirkja .... 104.60 ») » 3.66 108.26 

29. Langholtskirkja ..... 6899.43 | | » 241.48 7140.91 

Rangárvallaprófastsdæmi: | 

30. Stórólfshvolskirkja .. 36.64 » | » 1.28 37.92 

31. Oddakirkja .......... 66.75 | » » 2.34 69.09 

32. Kálfholtskirkja ...... 100.94. » » 3.53 104.47 

33. Krosskirkja ......... 2554.18, » » 89.40 2643.58 

34. Ásólfsskálakirkja .... 21.04. » » 0.74 21.78 

35. Eyvindarhólakirkja .. 5290.48 50.00 | » 185.61 5526.09 

36. Breiðabólstaðark. .... 28.10 » » 0.98 29.08 

37. Skarðskirkja ........ 146.37 518.10 » 6.63 671.10 

38. Landakirkja i Vestm. 18.70 » | » | 0.65 19.35 

39. Stóradalskirkja ...... 100.67 | 100.00 | » | 4.10 204.77 

40. Keldnakirkja  (Bygg- | 

ingarsjóður) ........ » 1000.00 » » 1000.00 

Árnessprófastsdæmi: 

41. Mosfellskirkja í Grn.. 1556.97 » | » 54.49 1611.46 

42. Pingvallakirkja ..... 906.57 | D | » 31.73 938.30 

43. Strandarkirkja ...... 210414.66 | 30020.70 ' 615.65 7495.44 | 247315.15 

44. Haukadalskirkja 151.78 | » » 5.31 157.09 

45. Gaulverjabæjark. .... 176.75 | » » 6.19 182.94 

46. Hraungerdiskirkja ... 26.27 » » 0.92 27.19 

47. Stokkseyrarkirkja ... 3009.66 | » » 105.34 | 3115.00 

48. Olafsvallakirkja ..... 588.26 200.00 » 21.17 809.43 

49. Miðdalskirkja ..... … 93.62 | 30.00 » 3.37 126.99 

50. Eyrarbakkakirkja 950.80 » » | 33,28 | 984.08 

51. Kotstrandarkirkja 41.75 » DR 1.46 43.21 

Kjalarnessprófastsdæmi : 

52. Grindavíkurkirkja ... 1474.80 500.00 » 53.08 | 2027.88 

53. Brautarholtskirkja 234.81 „ » | 8.22 243.03 

54. Reynivallakirkja 2866.90 » DR 100.34 | 2967.24 

55. Lágafellskirkja ..... 28.27 » | » | 0.99 í 29.26 

56. Njarðvíkurkirkja .... 54.63 » » 1.91 56.54 

57. Utskålakirkja ....... 8.18 » » 0.29 8.47 

58. Hvalsneskirkja ...... „| 1000.00 » | 1032.08 

Reykjavíkurprófastsdæmi: 

59. Hallgrímskirkja (sam- 
skotafé)     32.08 

”») » 

  - -| —| | - 

309945.56 | 37288.80 5482.08 | 10961.29 | 352713.51 
ð 
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Eign i års- 
Lagt inn Tekid åt 

Vextir ! Eign í árs- 

  

  

    
  

  

Kirkjur lok 1941 | å årinu lok 1942 

Kr. au. Kr. au, | Kr. | Kr. au. | Kr. au. 

| | | 
Flutt .... (309945.56  37288.80 5482.08 | 10961.29 8527 13.57 

Borgarfj.prófastsdæmi: 
60. Saurbæjarkirkja ..... 1795.94 » » 59.71 | 1765.65 
61. Hallgrímskirkja ..... 32277.91 5247.04 > 1lö8.31 | 38683.26 
62. Reykholtskirkja ..... 4001.82 DO 286.23 135.05 | 3850.64 
63. Lundarkirkja ....... 11.40 ” | » 0.40 | 11.80 
64. Bæjarkirkja ......... 41.19 » » 1.44 42.63 65. Gilsbakkakirkja ..... ”. 600.00 »00 01225 612.25 

Mýraprófastsdæmi: | 
66. Stafholtskirkja ...... 11742.03 „ » 410.97  12135.00 
67. Síðumúlakirkja ..... 67.13 „ „ 2.35 | 69.48 
68. Hvammskirkja i Nd. 2296.93 220.00 » . 84.47 2581.40 
69. Borgarkirkja .....….. 3273.25 „ » 114.56 3387.81 
70. Ålftårtungukirkja 304.00 » » | 10.64 314.64 
71. Kirkjusj. Borgarness . 5200.00 » > 1 182.00 5382.00 

Snæfellsnessprófastsdæmi : 

72. Breiðabólstaðark. 1881.86 » VÆR 65.87 1947.73 
73. Narfeyrarkirkja. 787.56 » » | 27.56 815.12 
74. Ytra-Raudamelsk. . 894,41 ”» | „ | 31.30 925.71 
75. Kolbeinsstadakirkja. 4.84 | » | » | » 4.84 
76. Kirkjusj. Kviabryggju 6366.94 LÆ > 222.84 : 6589.78 

Dalaprófastsdæmi: | 
77. Stóra-Vatnshornsk. 22.78. » » 0.80 23.58 
78. Snóksdalskirkja ..... 4370.92 í » | » | 152.98 4523.90 79. Hvammskirkja ...... 40.72 ”» | » | 1.43 42,15 
80. Staðarhólskirkja 204.00 ”» | » | 7.14 211.14 
Bardastrandarpréf.dæmi: | | 

81. Selárdalskirkja ..... 69.82 » | DR 2.44 72.26 82. Saudlauksdalskirkja 4347.55 | » | » | 152.16 4499.71 83. Stadark. å R.nesi ... 1215.63 40.79 | » | 43.50 1299.92 84. Flateyjarkirkja ...... 1319.65 287.00 | 1277.00 37.27 366.92 85. Gufudalskirkja ...... 1046.65 95.18 | ” | 37.98 1179.81 86. Brjåmslækjark. ...... 18.05, » | » 0.63 18.68 
87. Reykhólakirkja ..... 1281.48 » | » 44.85 1326.33 
88. Stóra-Laugardalsk. 204.00 » » | 7.14 211.14 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 
89. Holtskirkja ....... SAR 723.93 » | » | 25.34 749.27 
90. Mýrakirkja .......... 2215.32  1000.00, » 771.54 3292.86 

Flyt 397883.27 | 44778.81 | 7045.31 | 14072.21 | 449688.98  
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| 

  

    

    

Eign í árs- . …….,, | Vextir | Eign i árs- 

Kirkjur lok 1941 Lagt inn Tekid åt | å årinu lok 1942 

Kr. au. Kr. au. Kr. au | Kr. au. Kr. au. 

| | 
Flutt .... | 397883.27 | 44778.81 7045.ð1 | 14072.21 | 449688.98 

91. Sæbólskirkja ....... 2,35 | » DR » 2,35 

92. Stadark. í Súg.f. ... 101.19, » DR 3.54 104.73 

93. Hraunskirkja ...... 2183.24 | » » 76.41 2259.65 

94. Nupskirkja ........ »… 1500.00 LÆR 8.75 1508.75 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi: | 

95. Ísafjarðarkirkja .. 8647.61 „ » | 302.67 8950.28 

| 

Strandaprófastsdæmi: | | 

96. Stadark. i Stgrf. .... 6099.03' 300.00 » | 213.47 6612.50 

97. Prestsbakkak. ...... 3487.25 | » » 122.05 3609.30 

98. Stadark. í Hrf. ..... 1686.68 | » (” | 59.03 1745.71 

99. Årnesskirkja ...... 4938.60 | » „| 172 85 5111.45 

100. Ospakseyrark. ...... 13.56 | » ” | 0.47 14.03 

Húnavatnsprófastsdæmi: | | 

101. Stadarbakkakirkja .. 67.85 » » 2.37 70.22 

102. Melstadarkirkja 5228.69 | » » 183.00 5411.69 

103. Hofskirkja å Skg. . 1674.13 DR » 58.59 1732.72 

104. Bergsstadakirkja .... 3.50 250.00 » » 253.50 

105. Håskuldsstadak. 2287.27 50.00 » 81.65 2418.92 

106. Efranupskirkja ..... 27.25 | » » 0.95 28.20 

107. Blönduósskirkja .... 235.36 | 200.00. » 11.74 | 447.10 

108. Spåkonufellskirkja 18.77 » » 0.66 í 19.43 

109. Tjarnarkirkja á Vn. 3.94. » » ” | 3.94 

110. Auðkúlukirkja ..... 1302.88 | 375.00 » 53.98 | 1731.86 

Skagafjarðarprófastsdæmi: | 

111. Sauðárkrókskirkja 1759.22 | » 61.57 | 1820.79 

112. Ripurkirkja ........ 11.63; » » 0.41 12.04 

113. Glaumbæjarkirkja .. 15.07 | » » 0.53 | 15.60 

114. Mælifellskirkja ..... 16.59 | » » 0.58 | 17.17 

115. Barðskirkja ........ 4604.88 » » 161.17 | 4766.05 

116. Hålakirkja ......... 108.52 | » » 3.80 112.32 

117. Goddalakirkja ...... 1456.42 125.00 » 52.79 | 1634.21 

118. Miklabæjarkirkja 1752.63 » » | 61.34 1813.97 

119. Flugumyrarkirkja .. 27.90. » | » 0.98 | 28.88 

120. Ketukirkja ......... 1067.63 ; „ » 37.37 1105.00 

121. Vidvikurkirkja ..... 985.41 | » » 34.49 | 1019.90 

122. Hvammskirkja i L.d. 551,51. » » 19.30 | 570.81 

123. Knappsstadakirkja .. 476.70. » » 16.68 493.38 

124. Fellskirkja i SL .... 10.82 DIR » 0.38 | 11.20 

Flyt .... 448737.35 | 47578.81 7045,31  15875.78 | 505146.63 
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15 | | 
Eign i. års- | . ns Vextir — Eign í árs- 

Kirkjur lok 1941 Lagt inn Tekið út á árinu lok 1942 

Kr. au Kr. au Kr. au. | Kr. au. | Kr. au. 

| 
Flutt .... |448737.85  47578.S1 7045.31 | 15875.78 ; 505146.63 

Eyjafjarðarprófastsdæmi: | | 
125. Grímseyjarkirkja 31.64 » » 1.11 32.75 
126. Glæsibæjarkirkja 208.70 » » 7.30 216.00 127. Kaupangskirkja 10.04 » DAN 0.35 10.39 128. Saurbæjarkirkja .... 1278.41 » » "… 254.74 1588.15 
129. Munkaþverárkirkja 14390.62 » » | 503.67 14894.29 130. Lögmannshlíðark. 178.44 » ” | 6.25 184.69 131. Bægisårkirkja ...... 176.37 » » | 6.17 | 182.54 132 Vallakirkja ........ 46.11 » » | 1,61 47.72 
133. Tjarnarkirkja ....., 14.71 „ » | 051 15.22 
134. Stærri-Árskógsk. 0.63 » » | » 0.63 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi: 
135. Laufáskirkja ....... 957.47 » » 33.51 990.98 
136. Hålskirkja ......... 1098.38 » DR 38.44 1136.82 
137. Þóroddsstaðakirkja . 282.81. » » 9.90 292.71 138. Skútustaðakirkja 73.53 | DR » 2.57 76.10 
139. Brettingsstadak. ..., 1046.96 » » 36.64 1083.60 
140. Illugastadakirkja 15.46 | » » 0.54 16.00 
141. Grenjaðarstaðark. 4966.71 » » 173.83 35140.54 
142. Grenivikurkirkja 1935.07 | » » 67.73 2002.80 
143. bonglabakkakirkja . 2740.73 » » 95.92 2836.65 
144. Neskirkja i Adaldal . 220.57 » » 7.72 228.29 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi: ' 

145. Skinnastadakirkja .. 1162.16, „ » 40.68 1202.84 146. Presthólakirkja 106.66 | » » 3.73 110.39 147. Åsmundarstadak. … 1.19 » » » 1.19 
148. Svalbardskirkja 6855.46 | » » 239.94 1095.40 
149. Víðirhólskirkja 1.38 | » » » 1.38 
150. Sauðaneskirkja ..... 140.62 | » » 4.92 145.54 

Samtals | 492678.18 | 47578.81 1045.31 | 17413.56 | 550625.24 

  

Athugasemd. 

Sé vaxtaafgangsupphæðinni, kr. 30061.38, bætt við ofangreinda upphæð, kr. 
590625.24, verður eign sjóðsins í árslok, eins 08 segir i aðalreikningnum, kr. 580686.62. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 22. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR. 16 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsted árið 1942. 

1. Eign í ársbyrjun: 

  

  

  

a. Veðdeildarbréf .........0.02020 0... kr. 2000.00 

b. Ríkisskuldabréf .........00%%0 00... —- 1000.00 
„ Í ici ði hanka Í s 7092 c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .......0000..... 109.20 kr. 3709.20 

2. Vextir: 
a. Af veðdeildarbréfum .......0.0% 0000 kr. 100.00 

b. — ríkisskuldabréfum .......0.00000 0... n 0. —- 55.00 

c. — innstædu í sparisjóði Landsbanka islands .…. —= 20.85 = 
— 175.85 

Kr. 3885.05 

Eign i årslok 1942: Gjöld: 
a. Veðdeildarbréf ..........20000 0000 kr. 2000.00 

b. Ríkisskuldabréf ........ FERKERERLEREEKERERKEKERER — 1000.00 

c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ................ -——- 885.05 
  

kr. 3885.05 

Kr. 3885.05 

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 7. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 17 

vfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1942. 

mn , 2 . Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: ekju 

  

  

  

a. Veðdeildarbréf ..........0.2 000. kr. 3900.00 

b. Ríkisskuldabrét FR FEREERELERE RER EREEREEEEE — 1000.00 

c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ...........240 — 1181.37 kr. 6081.37 

2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ........0%0 000. kr. 195.00 

hb. - - ríkisskuldabréfum ..... SEN SRRÐÐBERORBROÐORAR — 55.00 

c. -— innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 31.32 
281.32 

Kr. 6362.69 

Eign í árslok 1942: Gjöld: 
a. Veðdeildarbréf .........0000.0 0 kr. 3900.00 
b. Ríkisskuldabrét FA ERE LEE REE EREEEELEE — 1000.00 

c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ...............… —- 1462.69 
  kr. 6362.69 

Kr. 6362.69 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 6. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1942. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf (......0.. kr. 5300.00 
b. Í Söfnunarsjóði ........0.0.. — 18728.23 
” Í sparisjóði Landsbanka Íslands .............. — 34,4 c sparisjóði Landsbanka Íslands 2634.44 kr. 21662.67 

2. Vextir á árinu: 
a. Af veðdeildarbréfum .....0...0..0... kr... 256.00 
b. I Söfnunarsjóði 2... — 686.41 

. Í Sparisjóði .......... — 59.5 c sparisjóði 69.51 = 1011.92 

Kr. 22674.59 
Gjöld 

Í. Eign í árslok 1942: 
a. Veðdeildarbréf (.......0.. 0. kr. 5300.00 
b. Í Söfnunarsjóði ..........0..0... 0. — 14414.64 
”. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ............... — 959.95 c sparisjóði Landsbanka Íslands 2959.95 kr. 22674.59 

. Kr. 22674.59 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 3. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1942. 

Tekjur: 
I. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf (......0.0..0.00 kr. 1800.00 
b. Í sparisjóði .........0..0. renee - 896.80 kr. 2696,80 

2. Vextir: 
a. Af veðdeildarbréfum ..... ERE EET kr. 85.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 2620 111.95 

Kr. 2808.05 
Gjöld 

1. Úthlutað á synodus „......0.).... 0. kr. 90.00 
2. Eign í árslok 1942: 

a. Veðdeildarbréf ......... EELLEREREREREERERRERE ERE kr. 1800.00 
h. Í sparisjóði Landsbanka Islands ................. — 918.05 — 971805 

Kr. 2808.05 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 4. Janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 20 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1942. 

  

1. Eign í ársbyrjun .........0000 000. nn ner kr. 111262.02 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........000000 0. 0... kr. 1944.75 

hb. — ríkisskuldabréfum .....00000000 000... — 560.00 

c. — innstæðu í Söfnunarsjóði ......000000000.. — 2070.46 

d. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 572.22 - 
— 5147 43 

3. Gjafir til sjóðsins ........20...0.nnnsn rr — 615.00 

4. Gjöf Ólaf Krabbe d.kr. 300.00 ......00000nnr nn — 377.34 

5. Frá ríkissjóði samkv. 14. gr. fjárl. ......2.00000000 0... nn... —  12773.36 

6. Frá Árgjaldasjóði ........0.0000..0. 000 — 90.00 
  

Kr. 130265.15 

1. Styrkveiting til 52 styrkþega ......00000 0000. kr. 14250.00 

2. Keypt sparisjóðsbók .......000000.0n rðr — 1.00 

3. Eign í árslok 1942: 
a. Veðdeildarbréf „........2.2020%0 0... kr. 39200.00 

b. Ríkisskuldabréf .........00000. 000 — 7000.00 

c. Í Söfnunarsjóði ......... 0 — 42979.68 

d. Í Landsbanka Íslands .......000.00.... 0... — 26414.47 

e. Í vörzlum reikningshaldara ........0...0.... 420.00 — 116014.15 
  

  

. Kr. 130265.15 
Landsbanki Íslands, bók 635 kr. 25825.09 

— — — 3171 — 589.38 

Kr. 26414.47 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 4. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 21 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1942. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Veðdeildarbréf .........0.0000 000 kr. 22000.00 
b. Ríkisskuldabréf .............00. 000. — 3000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .............. —  8581.88 

kr. 33581.88 

Flyt kr. 33581.88 
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Flutt kr. 33581.88 
Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ........0..0.00 0 kr. 1078.00 
b. — tíkisskuldabréfum ......... — 165.00 
c. — innstædu í sparisjóði Landsbanka Íslands .. — 5.2? Ou í sparisjóði Landsbanka Íslands 215.23 —. 1458.93 

Kr. 35040.11 
Gjöld: 

Eign í árslok 1942: 
a. Veðdeildarbréf <........00... kr. 22000.00 
b. Ríkisskuldabréf ..........0..0.. ——  3000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .............. — . parisjóði Landsbanka Íslands 10040.11 kr. 35040.11 

Kr. 35040.11 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 2. janúar 1948. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1942. 

Tekjur: 
. Eign í ársbyrjun: 

  

  

  

  

  

a. Veðdeildarbréf .........0.0.0 kr. 2200.00 
b. Í Söfnunarsjóði .........0 — 5183.18 
c. Í sparisjóði .......00..0 — 836.28 
d. Rikisskuldabréf .........0..005 0. —- 1000.00 
ce. Eignin Ytra-Vallholt .......0..000 0 —- 7100.00 kr. 16319.46 

Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum #.......0.. kr. 107.00 
b. — Söfnunarsjóði ........0. — 259.15 
C, — SParisjodi ........ eneveenee — … 22,63 
d. — ríkisskuldabréfum .........0.0. 0. — 55.00 i 443.78 

Eftirgjald Ytra-Vallholts 2... ever vrvne — 275.00 

Kr. 17038.24 
Gjöld 

Úthlutað ekkjum ...........0.. kr.  275.00 
Greitt vegna girðingar í Ytra-Vallholti .................00...... - 35.50 
Eign i årslok 1942: 
a. Veddeildarbréf ..........0..000 0. kr. 2200.00 
b. Í Söfnunarsjóði 00.00.0020... — 5442.33 
c. Í sparisjóði .......... evnerne —  98541 
d. Ríkisskuldabréf .........00.0.0 —- 1000.00 

ce. Eignin Ytra-Vallholt .........0..0000 0. —— 7100.00 2 16797.74 

Kr. 17038.24 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 2. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson.



Stjórnartíðindi 1943, B. 2. 25 . 1943 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 

Fjárlög fyrir árið 1943, undirskrifuð af ríkisstjóra 16. febrúar 1943, nr. 14. 

Lög um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinnheimtu árið 1943, 

undirskrifuð af ríkisstjóra 26. febrúar 1943, nr. 15. 

Lög um orlof, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 16. 

Lög um breyting á sveitarstjórnarlögum, nr. 12 31. maí 1927, og um afnánt 

laga nr. 34 27. júní 1941, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð af ríkisstjóra 

sama dag, nr. 17. 
Lög um breyting á lögum nr. 27 28. júní 1932, um samgöngubætur og fyrir- 

hleðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 

nr. 18. 
Lög um eignarnámsheimild fyrir Sigluf jarðarkaupstað á jörðinni Höfn í Siglu- 

firði, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 19. 

Lög um búfjártryggingar, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag. nr. 20. 

Lög um heimild til að selja Stagley, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 21. 

Lög um breyting á lögum nr. 58 28. jan. 1935, um hafnargerð á Hornafirði, 

undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 22. 

Hafnarlög fyrir Keflavík, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 23. 

Lög um lendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirði, undirskrifuð af ríkisstjóra 

sama dag, nr. 24. 

REGLUGERÐ 23 
, |. . , 17. febr. 

um hámarksökuhraða bifreiða. 

1. gr 
3 ep . . … "De" , n . 

Ökuhraði bifreida og bifhjåla utan kaupstaða og kauptuna må aldrei vera 

yfir 45 km á klukkustund. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkv. 26. gr. bifreiðalaga, nr. 23 16. júní 

1941, til að öðlast gildi þegar í stað. 

Dómsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1943. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 24 

M . , … , MA 18. febr. 

um sölu og afhendingu benzíns og takmörkun á akstri bifreiða. cor 

1. gr. 

Heildsålum og småsålum er bannad ad låta uti benzin med öðrum hætti en 

ákveðið er í reglugerð þessari. 

Allir þeir, sem eiga eða hafa undir höndum benzinbirgðir fram yfir það, sem er á 

geymum farartækja, eru skyldir að viðlögðum drengskap, að tilkynna lögreglustjóra 

strax eftir að reglugerð þessi gengur i gildi, hversu miklar slíkar benzinbirgðir þeirra 

eru þá. 
4 

1. dag marzmánaðar 1943. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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2. gr. 
Bannað er að afhenda benzin til annarrar notkunar en bifreidaaksturs nema eftir 

reglum, sem ráðuneytið setur. 

3. gr. 
Eftir að reglugerð þessi er gengin í gildi er eigendum og umráðamönnum benzin- 

birgða óheimilt að selja, láta úti eða taka til eigin nota nokkurt benzin til bif- 
reiðaaksturs eða annarrar notkunar fram yfir þann skammt, sem ákveðinn verður 
með auglýsingu fyrir byrjun hvers skömmtunartímabils, og aðeins gegn afhendingu 
skömmtunarmiða. 

Ráðuneytið ákveður með auglýsingu hversu langt hvert skömmtunartímabil skuli 
vera, svo og hve mikill benzinskammtur skuli vera á hverju tímabili. 

Skammtur verður mismunandi hár fyrir strætisvagna, almenningsbifreiðar og 
aðrar leigubifreiðar til mannflutninga, hálfkassabifreiðar, mjólkurflutningabifreiðar, 
einkabifreiðar og vörubifreiðar. 

Leigubifreiðar til mannflutninga teljast hér þær bifreiðar einar, sem hinn 1. jan. 
1943 voru skrásettar og tryggðar sem leigubifreiðar, eða sem síðar fá viðurkenningu 
ráðuneytisins sem leigubifreiðar. 

4. gr. 
Aldrei má afhenda í einu meira benzin en það, sem nægir til að fylla benzin- 

geymi bifreiðar eða bifhjóls þess, sem benzinið tekur, og má ekki tæma benzingeyma 
þeirra á annan hátt en með eðlilegri eyðslu gangvélar farartækisins, nema þess þurfi 
vegna bilunar á því eða það sé tekið úr notkun. 

5. gr. 
Bifreiðar ríkisstjórans, ríkisstjórnarinnar, svo og bifreiðar útsendra fulltrúa er- 

lendra ríkja, eru undanþegnar benzinskömmtun Þeirri, sem um ræðir í reglugerð 
Þessari. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, gelur ráðuneytið aukið benzínskammt til 
bifreiða og annarra véla, sem eru eign ríkisstofnana eða bæjar- og sveitarfélaga eða 
teknar á leigu af þeim og eingöngu notaðar í þágu þeirra. 

6. gr. 
Allur akstur stöðvarbifreiða til mannflutninga er bannaður að næturlagi milli 

kl. 23 og kl. 7, nema leyfi ráðuneytisins komi til. 

7. gr. 
Engin fólksflutningabifreiðastöð getur fengið skömmtunarhefti fyrir fleiri bif- 

reiðar en hún hefur fastráðna bifreiðarstjóra á. 

8. gr. 
Ráðuneytið getur með auglýsingu bannað sölu á benzini tiltekna daga eða til- 

tekinn hluta úr sólarhring. 

9. gr. 
Lögreglustjórar skulu annast úthlutun á benzinskömmtunarheftum og greiðist 

ein króna fyrir hvert hefti. Þegar afhending heftis fer fram, skal skrá í það: 
1. Fullt nafn og heimili eiganda farartækis. 
2. Skrásetningartölu og einkennisbókstaf farartækis. 
3. Tegund bifreiðar, þ. e. hvort um strætisvagn, almenningsbifreið, hálfkassabif- 

reið, mjólkurflutningabifreið, leigubifreið til mannflutninga, einkabifreið eða 
vörubifreið sé að ræða. 

4. Úthlutunartímabil Það, sem heftið gildir fyrir.
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5. Vegalengd þá, sem farartækið hefur farið, samkvæmt kílómetra- eða mílumæli 24 

þess, og skal síðan skrá farna vegalengd í byrjun hvers nýs úthlutunartímabils. 18. febr. 

6. Benzínmagn það, sem úthlutað er farartækinu á hverju úthlutunartímabili. 

7. Raunverulega benzíneyðslu hvers úthlutunartímabils. 

8. Nafn þess, er afhendir heftið. 
Inn í heftið skal festa arkir með skömmtunarmiðum. Þessir miðar hljóða um 

5, 10 og 25 lítra af benzíni, og skulu þeir vera mismunandi stórir eftir gildi sínu. Enn 

fremur skal á hvern miða skráð, fyrir hvaða tímabil hann gildir, t. d. 1.'43 fyrir 

1. tímabil þess árs o. s. frv. 
Miðarnir skulu vera þannig að hægt sé að losa hvern einstakan frá hinum. Skal 

frá örkunum þannig gengið, að tiltekinn fjölda þeirra megi festa inn í hvert hefti, 

eftir því, sem við á og úthlutað er fyrir hvert tiltekið tímabil samkvæmt auglýsingu 

þeirri, sem um getur í 3. gr. 

Ef eigandi eða umráðamaður farartækis hefur, er skömmtun hefst, átt benzin, 

sem skylt er að gefa upp samkvæmt 2. mgr. 1. gr., skal við fyrstu og, ef með þarf, síðari 

úthlutanir, nema úr hefti farartækis hans miða, sem svara til magns birgðanna. 

Eigi mega lögreglustjórar afhenda heftin til annarra farartækja en þeirra, sem 

skrásett eru innan lögsagnarumdæmis þeirra. Þó má gera undantekningu frá þessu um 

farartæki, sem eru stödd innan annars lögsagnarumdæmis og eigendur þeirra eða 

umráðamenn færa sönnur á það fyrir lögreglustjóra, að þau geti ekki komizt til 

þess lögsagnarumdæmis, þar sem þau eru skrásett, áður en nýtt skömmtunartímabil 

hefst, en tilkynna skal það símleiðis lögreglustjóra í því lögsagnarumdæmi þar sem 

bifreiðin er skrásett. 
Eigi einstaklingur eða fjölskylda, sem á sameiginlegt heimili, fleiri einkabifreiðar 

en eina, má eigi láta úti benzin-skömmtunarhefti nema fyrir eina bifreið slíks ein- 

staklings eða fjölskyldu. 

Enginn getur fengið nýja Þbenzinmiða, nema hann sýni skömmtunarhefti. 

Nú glatast skömmtunarhefti, og ákveður þá ráðuneytið, hvort gefa skuli út nýtt hefti. 

Þegar nýir miðar eru afhentir, skal lögreglustjóri athuga, hvort benzínnotkunin 

og vegalengd sú, sem farin hefur verið á tímabilinu næsta á undan, sé Í réttu hlut- 

falli hvað við annað. Nú kemur í ljós við þessa athugun, að akstur farartækis er veru- 

lega annar en ætla má samkvæmt benzínnotkuninni, og skal þá eigi afhenda nýja 

skömmtunarseðla til hlutaðeigandi umsækjanda, heldur skal sá, sem brotlegur er, 

sæta viðurlögum samkvæmt 13. gr. 
Nú er kílómetra- eða mílumælir farartækis ekki í lagi þegar reglugerð þessi 

gengur í gildi.og skal þá eigandi þess eða umráðamaður hafa látið gera við hann áður 

en 2. úthlutunartímabil hefst. Eftir þann tíma verður benzin ekki afhent til annarr: 

farartækja en þeirra, sem hafa mælitæki sín í lagi, nema með sérstöku leyfi ráðu- 

neytisins. 

10. gr. 
Þegar smásali lætur af hendi benzin, skal hann samtímis taka úr heftinu miða 

fyrir því magni, sem hann selur í hvert skipti, og má eigi afhenda benzin gegn laus- 

um miðum. 
Smásali getur eigi fengið afhent benzin af heildsölubirgðum, nema hann afhendi 

samtímis heildsalanum miða fyrir samsvarandi magni. Þó getur skömmtunar- 

skrifstofa ríkisins gefið undanþágu frá þessu ef sérstaklega stendur á. 
Heildsöluverzlanir skulu í byrjun hvers mánaðar afhenda skömmtunarskrifstofu 

ríkisins miða þá, sem þær hafa fengið frá smásölum næsta mánuð á undan, ásamt 

skýrslum um innkaup sín þann tíma, svo og Þirgðir í lok hvers mánaðar,
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11. gr . gr. 
Nú rís ágreiningur út af skömmtun til farartækis, og sker þá lögreglustjóri úr 

honum. En áfrýja má þeim úrskurði til ráðuneytisins, sem leggur endanlegan úr- 
skurð á ágreininginn. 

12. gr. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, rann- 

sakað benzíinbirgðir heildsala og smásala. Skulu starfsmenn skrifstofunnar sjálfrar 
framkvæma slíkar birgðatalningar og talningu skömmtunarmiða þar sem því verður 
við komið. i 

Så, sem talningu á benzinbirgdum framkvæmir, skal hafa meðferðis frá skönmt- 
unarskrifstofunni skilríki, er sýni að hann hafi heimild til að framkvæma birgða- 
könnunina. 

13. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 100 kr. og allt að 

10000 kr. Gildir þetta jafnt um þá, sem kaupa eða selja benzin, og aðra, sem brjóta 
gegn ákvæðum reglugerðarinnar. Enn fremur má banna notkun bifreiðar um tiltek- 
inn tíma, ef umráðamaður hennar verður brotlegur við reglugerðina. Fara skal með 
mál út af slíkum brotum sem almenn lögreglumál. 

Þá er og heimilt að leggja við allt að 100 króna dagsektir, ef benzínsalar skila 
ekki á tilteknum tíma skýrslum þeim um benzínbirgðir, sem nauðsynlegar eru 
til framkvæmda þeim ráðstöfunum, sem um ræðir í reglugerð þessari. Ráðuneytið 
ákveður dagsektir þessar í ábyrgðarbréfi eða símskeyti til aðila og skal þar tekið 
fram frá hvaða tíma þær falla á. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 37 12. júní 1939, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu. 
Öðlast hún gildi frá og með 20. febrúar 1943 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt er úr gildi fallin reglugerð um sölu og afhendingu benzins frá 
19. marz 1940. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 18. febrúar 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri bif- 

reiða, dags. í dag, skal benzinskammtur til bifreiða vera sem hér segir á tímabilinu 
20. febrúar til 1. júní 1943: 

A. Fólksbifreiðar: 

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði ...................... 4600 lítra 
2. Álmenningsbifreiðar, hálfkassabifreiðar og  mjólkurflutninga- 

bifreiðar .......0.......... 0. 2300 —-
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4. Einkabifreidar: 
a. Læknabifreiðar .......0000000 00. RIÐ 400 lítra 

b. Almenn stærð, 5--6 manna 22.20.0000. nn ene 200 — 

c. Smábifreiðar, $—4 manna ...c..0.00000 0 150 — 

d. Bifhjól ......0000.00 res snert rr 30 — 

B. Vörubifreiðar: 

1. Vörubifreiðar, 2 tonn og stærri „00.00.0000... nn ern 1650 — 

9. Vörubifreiðar, 1% tonn .....00200 0000 err 1200 — 

3. Vörubifreiðar, smábifreiðar .......000000 ene n nn nn 200 — 

2. gr. 

Lögreglustjórar afhenda fiskibátum benzinskömmtunarhefti eftir nánari fyrir- 

mælum sem ráðneytið setur. 

3. gr. 

Råduneytid leyfir fyrst um sinn, ad i Reyk javik sé ein bifreiðastöð opin til mann- 

flutninga að næturlagi eftir samkomulagi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. febrúar 1948. 

Vilhjálmur Þór. 
    

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði, nr. 19 

5. marz 1935. 

Gjöld samkvæmt 9. gr. hafnarreglugerðarinnar skulu frá Í dag innheimtast með 

100% viðauka. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 28. janúar 

1935, um hafnargerð á Hornafirði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. febrúar 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 219 21. des. 1939, um breyting á reglugerð nr. 133 

28. des. 1936, um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 

Í stað orðanna „af brunabótamati þeirra“ í 6. málsgr. kaflans um fyrningu 

í 1. gr. reglugerðarinnar komi: af fasteignamati þeirra. 

Upptalningin á fyrningarhundraðshlutanum í kaflanum um byggingar breyt- 

ist svo: Fyrningin á steinhúsum verði 2% og á timburhúsum 4%. 
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2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt a-lið 10. gr. laga nr. 6 9. janúar 1935, um 

tekjuskatt og eignarskatt og öðlast Þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. febrúar 1943. 

Björn Ólafsson. 

Magnús Gíslason. 

REGLUGERÐ 

um sérstakan tímareikning. 

Samkvæmt lögum nr. 8 16. febrúar 1917, um heimild handa ráðuneytinu til 
ákvörðunar sérstaks tímareiknings, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

Fyrst um sinn, þar til öðruvísi kann að verða ákveðið, skal hafa sérstakan sumar- 
tímareikning á Íslandi yfir bjartari mánuði ársins Þannig, að klukkan verði á þeim 
tíma færð fram um eina klukkustund frá íslenzkum meðaltíma. Kemur þetta þannig 
til framkvæmda, að klukkan 1 aðfaranótt fyrsta sunnudags í marzmánuði ár hvert 
færist klukkan fram og verður 2, og klukkan 2 aðfaranótt fyrsta sunnudags í vetri 
færist klukkan aftur um eina klukkustund og verður eitt. 

Dómsmálaráðuneytið, 25. febrúar 1943. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUR 

um innheimtu útsvara í Reykjavík árið 1943. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgreiðandi í Reykjavík, sem sjaldskyldur er við aðalniður- 

jöfnun árið 1943, skal greiða upp í útsvar þessa árs 45% af útsvarsupphæð þeirri, 
er honum bar að greiða árið 1942, með sjalddögum 1. marz, 1. apríl og 1. maí 1943, 
15% af útsvarinu 1942 hverju sinni. 

2. gr. 
Allar greiðslur samkvæmt þessum reglum skulu standa á heilum eða hálfum 

tug króna og þannig jafnað á gjalddagana, að greiðslurnar þrjár verði sem næst 
45% af útsvarinu 1942, 

3. gr. 
Nú eru greiðslur samkv. reglum þessum ekki inntar af höndum 15 dögum 

eftir gjalddaga og skal gjaldþegn þá greiða dráttarvexti af því sem ógreitt er, 1% 
á mánuði eða hluta úr mánuði, er líður frá sjalddaga unz greitt er. 

Þó verður sá gjaldþegn ekki krafinn um dráttarvexti, sem greiðir að fullu 
45% af útsvarinu 1942 fyrir 20. apríl 1943. 

4. gr. 
Nú er sýnt, að tekjur gjaldanda árið 1942 samkv. skattaframtali hafi verið 

minni en árið 1941, svo að muni 30% eða meira, og skal þá lækka greiðslur hans 
samkvæmt reglum þessum hlutfallslega, ef hann krefst þess.
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5. gr. 

Kaupgreidendum ber skylda til ad halda eftir af kaupi starfsmanna til utsvars- 

greiðslu samkvæmt þessum reglum, á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda 

um almenna útsvarsinnheimtu, með þeim breytingum, sem leiða af ákvæðum 2. gr. 

Kaupgreiðendum er skylt að halda eftir útsvarsgreiðslum greiðsluskyldra 

starfsmanna, sem þeir hafa greitt fyrir útsvör ársins 1942, án þess að tilkynna 

þurfi þeim sérstaklega, á annan hátt en með birtingu þessara reglna. 

6. gr. 

Nú verður ljóst, eftir aðalniðurjöfnun 1943, að greiðslur gjaldþegns á 45% 

af útsvari 1942 samkvæmt reglum þessum, nema hærri fjárhæð en álagt útsvar 

1943, og skal þá endurgreiða það sem ofgreitt hefur verið með 1% vöxtum fyrir 

hvern mánuð eða hluta út mánuði, sem upphæðin hefur verið í vörzlu bæjarsjóðs, 

eftir rétta gjalddaga, að meðtöldum 15 daga frestinum samkv. 3. gr. 

7. gr. 

Að lokinni aðalniðurjöfnun árið 1943 skal dregið frá útsvarsupphæð hvers 

gjaldþegns það, sem honum ber að greiða samkvæmt reglum þessum, og jafna því, 

sem umfram verður, á lögákveðna gjalddaga, að viðlögðum gildandi sektarákvæð- 

um um dráttarvexti. 
Það sem vangreitt kann að vera samkvæmt reglunum, má innheimta þegar í 

stað, hjá kaupgreiðanda, eða á hvern annan löglegan hátt, og ber að greiða af því 

dráttarvexti frá gjalddögum samkvæmt reglum þessum. 

8. gr. 
Lögtak má gera fyrir vangoldnum útsvarsgreiðslum samkvæmt reglum þess- 

um, eftir þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir vangoldnum opinberum 

gjöldum. 
9. gr. 

Bæjarstjórn auglýsir reglur þessar í dagblöðum bæjarins, auk þess sem þær 
verða birtar í Lögbirtingablaðinu, en aðrar tilkynningar eða auglýsingar þarf ekki 
að birta gjaldendum eða kaupgreiðendum. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Reykjavíkur samkvæmt lögun 
26. febr. 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinnheimtu 
árið 1943, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. febrúar 1943. 

Jóhann Sæmundsson. 

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá héraðslækna. 

Frá og með 1. marz þ. á. og þangað til öðruvísi verður ákveðið, hækka allir liðir 
gjaldskrár héraðslækna (sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 2 11. jan. 1933) um 100%. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 1. marz 1943. 

Björn Þórðarson. 
  

Gústav A. Jónasson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjéds Flekkudalshjóna 

Tekjur: 
. Eign í ársbyrjun: 

árið 1942. 

  

  

  

  

  

  

Reykjavík, 13. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. Sigurjón Jónsson. 

  

Innstæða í Söfnunarsjóði ..............0000 0. kr. 38487.57 
Vextir á árinu: 

Í Söfnunarsjóði seen ennen eneret — 1924.37 

Kr. 40411.94 
Gjöld 

Eign í árslok 1942: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..............0.0.0 00. kr. 40411.94 

Kr. 40411,94 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 3. janúar 1943. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1942. 

Tekjur: 
Eftirstöðvar frá fyrra ári: 
4 jarðræktarbréf á kr. 1000.00 (nafnverð) ........... kr. 4000.00 
4 veðdeildarbréf á kr. 500.00 (nafnverð) „......... -— 2000.00 
2 veðdeildarbréf á kr. 1000.00 (nafnverð) .......... —- 2000.00 
*eningar i innlánsbók nr. 4415 við Útvegsb. Ísl. ...... 540.41 Peningar í innlånsbåk nr. 4415 við Utvegsb. Ísl 540.41 kr. 8540 41 

Vextir: 

Af jarðræktarbréfum .........0000. 0 kr. 220.00 
Af veðdeildarbréfum ...... enn —  200.00 
Af innlögum í Útvegsbanka Íslands .,................ — 10.98 430.98 

Kr. 8971.39 
Gjöld: 

Geymsluhólfsleiga nr. 54 í Landsbanka Íslands .........000...0. kr. 15.00 
Eftirstöðvar til næsta års: 

4 jarðræktarbréf á kr. 1000.00 (nafnverð) ........... kr. 4000.00 
4 veðdeildarbréf á kr. 500.00 (nafnverð) .......... -—— 2000.00 
2 veðdeildarbréf á kr. 1000.00 (nafnverð) .......... — 2000.00 

ingar í innlánsbók nr. 4415 í Útvegsb. uses — 956. Peningar i innlánsbók nr. 4415 i Utvegsb. Ísl 956.39 —. 8956.39 

Kr. 8971.39 

Helgi Ingvarsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 

Lög um breyting á lögum nr. 16 6. april 1939, um breyting á lögum nr. 68 28. 

des. 1934, um útvarpsrekstur ríkisins, undirskrifuð af ríkisstjóra 18. febrúar 1943, 

nr. 25. 
Lög um breyting á áfengislögum, nr. 33 9. jan. 1935, undirskrifuð af ríkis- 

stjóra sama dag, nr. 26. 
Lög um bann við töku ljósmynda og meðferð ljósmyndavéld, undirskrifuð 

af ríkisstjóra sama dag, nr. 27. 
Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Neskaupstaðar, undirskrifuð af ríkis- 

stjóra sama dag, nr. 28. 
Lög um breyting á lögum nr. 98 9. júlí 1941, um heimild fyrir ríkisstjórnina 

til ráðstafana og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 29. 

Lög um breyting á lögum nr. 32 23. júní 1932, um brúargerðir, undirskrifuð at 

ríkisstjóra 2. apríl 1943, nr. 30. 
Lög um verzlun með kartöflur o. fl. undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 

nr. 31. 
Lög um breyting á lögum nr. 2 9. jan. 1935, um ráðstafanir til þess að greiða 

fyrir viðskiptum með sláturf járafurðir og ákveða verðlag á þeim, undirskrifuð af 

ríkisstjóra sama dag, nr. 32. 
Lög um breyting á lögum nr. 110 9. okt. 1941, um fiskveiðás jóð Íslands, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 33. 

Lög um fiskveiðas jóð Íslands, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 34. 

Lög nm breyting á lögum nr. 98 3. maí 1935, um virkjun Fljótaár, undirskrituð 

af ríkisstjóra sama dag, nr. 35. 

Lög um breyting á lögum nr. 87 9. júlí 1941, um viðauka við lög nr. 84 6. júlí 

1932, um bifreiðaskatt o. fl., undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 36. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júní 1933, undirskrifuð af rikis- 

stjóra 7. apríl 1943, nr. 37. 
Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 54 á. júlí 1942, undirskrifuð af 

ríkisstjóra sama dag, nr. 38. 

Lög um húsaleigu, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 39. 

Ríkisstjórabréf um þinglausnir, undirskrifað af ríkisstjóra 13. apríl 1943, 

nr. 40. 
Ríkisstjórabréf, er stefnir Alþingi saman til reglulegs fundar fönmtudaginn 

15. apríl 1943, undirskrifað af ríkisstjóra sama dag, nr. 41. 

Lög um dýrtíðarráðstafanir, undirskrifuð af ríkisstjóra 14. april 1943, nr. 42. 

Lög um greiðslu íslenzkra afurða, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 

nr. 43. 
Lög um lendingarbætur á Vatlarnesi við Reyðarfjörð, undirskrifuð af ríkis- 

stjóra sama dag, nr. 44. 
Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Húsavík, nr. 38 19. júní 1933, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 45. 

Lög um frestun á framkvæmd laga nr. 60 7. maí 1940, um síldartunnur, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 46. 
Lög um heimild handa ríkisstjórninni til ákvörðunar um samflot íslenzkra 

skipa milli Íslands og Stóra-Bretlands, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 47. 

Lög umr breyting á lögum nr. 51 27. júní 1941, um breyting á lögum nr. 1 5. jan. 

1938, um sildarverksmiðjur ríkisins, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 48. 
(4) 

15. dag aprílmánaðar 1943. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Lög um breyting á lögum nr. 13 20. okt. 1905, um rithöfundarétt og prentrétt, 
undirskrifuð af ríkissjóra sama dag, nr. 49. 

Lög um Kennaraskóla Íslands, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 50. 
Lög um veiting ríkisborgararéttar, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 51. 
Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur, undirskrifuð af ríkisstjóra 

sama dag, nr. 52. 

Lög um breyting á lögum nr. 74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 53. 

Lög um breyting á lögum nr. 76 27. júní 1941, um breyting á lögum nr. 66 
1940, um stríðsslysatryggingu sjómanna, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 54. 

Lög um viðauka við lög nr. 39 28. jan. 1935, um breyting á lögum nr. 46 1921, 
um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 55. 

Lög um breyting á lögum nr. 105 1940, um breyting á lögum nr. 62 30. des. 
1939, um tollskrá o. fl, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 56. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 13. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1943, um breytingar á fyrirmælum brezka sjóliðsins um bannsvæði á 

Seyðisfirði og Eyjafirði. 

Brezka sjóliðið hefur ákveðið að breyta áður auglýstum bannsvæðum á Seyðis- 
firði og Eyjafirði, sem hér segir: 

Seyðisfjörður: Eftirfarandi bannsvæði eru afnumin: 

Bannsvæði (b), auglýst í Lögbirtingablaðinu nr. 71, hinn 27. desem- 
ber 1940. 

Bannsvæði auglýst í Lögbirtingablaði nr. 16, hinn 14. apríl 1942. 
Bannsvæði auglýst í Lögbirtingablaði nr. 52, hinn 25. september 1942. 

Í stað þessara svæða kemur nýtt svæði, þar sem bannaðar eru 
veiðar og akkerislegur skipa, og afmarkast það á eftirfarandi hátt: 

a. Áusturtakmörk: Bein lína dregin 7,25 sjómílur í 351% stefnu frá 
Dalatangavita, og bein lína frá þeim stað í 270? stefnu í skerið við 
Álftanes (sömu austurtakmörk og á bannsvæði auglýsingar 14. 
april 1942). 

b. Vesturtakmörk: Bein lína dregin yfir fjörðinn í 327? stefnu frá 
stað, sem er 3,02 sjómilur í 247? stefnu frá Brimnesvita. 

Eyjafjörður:  Bannsvæði það, sem auglýst er í Lögbirtingablaðinu nr. 71, hinn 27. 
desember 1940 stækkar þannig, að norður takmörk þess færast 1,5 
sjómílur til norðurs. 

Í tilkynningu ríkisstjórnarinnar frá 10. ágúst 1942, sem birt er í 44. tölublaði 
Lögbirtingablaðsins frá 14. s. m., breytast ákvæði 1. töluliðs a, b og b og 2. töluliðs 

TIL kafla samkvæmt framansögðu.
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð Vestur-Barðastrandarsýslu, 

nr. 75 29. ágúst 1931. 

2. gr. samþykktarinnar hljóði svo: 
Sýsluvegir teljast þessir: 
Frá Haukabergsá að Siglunesi á Barðaströnd. 
Frá Ósum út með Patreksfirði að sunnan, um Mosdal, Örlygshöfn og Hafnar- 

fjall að Breiðuvík. 
Frá Kálfadal um Hænuvík og Hænuvíkurháls að Kollsvík. 
Frá Sveinseyri í Tálknafirði að Sellátrum. 
Frá Stóra-Laugardal um Fagradal og Fífustaðadal (KolmúladaD á sýsluveg 
Ketildalahrepps. 

Frá staðnum í Selárdal um Ketildalahrepp að Jaðri á Bíldudal. 
Frá vegamótum á Litlueyri að Fossi í Suðurfjarðahreppi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Barðastrandarsýstu hefur samið og samþykkt, 
samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

8. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór. En 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt nr. 44 16. maí 1934, um sýsluvegasjóð 

í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 
Sýsluvegir eru þessir: 

Skagavegur frá þjóðveginum við Grímsá um Laxárdal að Hrauni á Skaga. 
Selvíkurvegur frá sýsluveginum norðan Selár að Selvík um Hvalnes að Kleyf. 
Reykjastrandarvegur af þjóðveginum vestan Gönguskarðsárbrúar um Reykja“ 
strönd að Reykjum. 

Borgarvegur frá þjóðveginum austan og sunnan Sauðár að Sjávarborg. 
Sæmundarhlíðarvegur frá þjóðveginum hjá Geitagerði fram Sæmundarhlíð 
á þjóðveginn á Vatnsskarði. 

Vallhólmsvegur frá Skagfirðingabraut við Velli, suður á gamla póstveginn, 
þar greinist vegurinn og lHggur önnur álman vestur að Vallholtinu, en hin 
austur að Hringeyjarlæk. 

Goðdalavegur frá þjóðveginum sunnan við Reykjarhól að Jökulsárbrú hjá 
Goðdölum. 

Efribyggðarvegur frá þjóðveginum hjá Álftagerði um Álfgeirsvelli að Mæli- 
fellsá og þaðan á Goðdalaveg norðan Mælifellsár. 
Héraðsdalsvegur frá Goðdalavegi móti Reykjum um Stapa og Héraðsdal að 
Litladalskoti.
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10. Vesturdalsvegur frá Jökulsárbrú hjá Goðdölum ad Litluhlið. 

11. Austurdalsvegur frá þjóðveginum sunnan Silfrastaða að Merkigili. 

12. Dýrfinnustaðavegur frá þjóðveginum sunnan Kyrfisár hjá Dýrfinnustöðum, 

Brekkukoti og Axlarhaga á þjóðveginn sunnan Þverár. 

13. Miðvegur frá þjóðveginum hjá Garði í Hegranesi um Rip að Eyhildarholti. 

14. Vesturvegur frá þjóðveginum norðan Hellulands um Kárastaði á Miðveginn 

hjá Ketu, 

15. Bakkavegur frá þjóðveginum við Narfastaði hjá Bakka og Brimnesi á fyrir- 

hugaðan þjóðveg fyrir austan Litlahól. 

16. Fram-Hjaltadalsvegur frá Hólum að Hofsá. 

17. Kolbeinsdalsvegur frá Kolbeinsárbrú að Unastöðum. 

18. Deildardalsvegur frá þjóðveginum norðan Grafaróss að Kambi í Deildardal. 

19. Unadalsvegur frá þjóðveginum fyrir norðan Hof að Bjarnastöðum í Unadal. 

20. Bæjarvegur frá Hofsós hjá Bæ á þjóðveginn hjá Mannskaðahóli. 

21. Hrolleifsdalsvegur frá Lónkotsmöl fram Hrolleifsdal að Geirmundarhóli. 

29. Sléttuhlíðarvegur frá þjóðveginum norðan Hrolleifsdalsár hjá Skálá austan 

Sléttuhlíðarvatns á þjóðveginn hjá Keldnakoti. 

93, Flókadalsvegur frá þjóðveginum vestan Sandóss, fram Flókadal að Kraka- 

völlum. 

24. Sléttuvegur frá þjóðveginum vestan Fljótaár hjá Sléttu að Gautastöðum. 

2. gr. 

Með breytingu þessari falla úr gildi breytingar, sem gerðar voru á samþykkt- 

inni 1937 og síðar. 
3. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefur samið og samþykkt, 

samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, staðfestist hér með. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 2. marz 1945. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Söngmálasjóð Þormóðs Eyjólfs- 

sonar á Siglufirði“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 

málaráðherra 4. marz 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Söngmálasjóðs Þormóðs Evjólfssonar á Siglufirði. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 15. april 1942 af Karlakórnum Vísi á Siglufirði, á sex- 

tugsafmæli Þormóðs Eyjólfssonar, söngstjóra. Sjóðurinn heitir Söngmálasjóður Þor- 

móðs Eyjólfssonar á Siglufirði. 

PI 

9 Er 2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er 1500.00 — fimmtán hundruð -- krónur, 
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3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Vextina óskerta skal leggja við höfuðstól- 

inn, ásamt því er sjóðnum kann að bætast á annan hátt, þar til hann er orðinn kr. 
5000.00 — fimm þúsund — krónur. Úr því má verja hálfum ársvöxtum samkvæmt 
skipulagsskrá þessari, en aldrei skal leggja minna en hálfa ársvexti við höfuðstól- 
inn þar til sjóðurinn er orðinn kr. 10000.00 -— tíu þúsund — krónur. Má þá verja 
allt'að % hlutum ársvaxta samkvæmt skipulagsskrá þessari, en þó skal aldrei leggja 
minna en % hluta ársvaxta við höfuðstólinn, hversu mikill sem sjóðurinn kann að 
verða. 

4. gr. 
Fyrir stofnfé sjóðsins skulu keypt veðdeildarbréf, eða önnur jafn vel tryggð 

verðbréf, er eigi gefa lægri vexti. Það, sem sjóðnum kann að áskotnast með gjöf- 
um eða á annan hátt svo og vextir, skal ávaxtast í Sparisjóði Siglufjarðar þar til 
upphæðin er orðin nægileg, til þess að kaupa fyrir hana veðdeildarbréf eða önnur 
jafn vel tryggð verðbréf. Jafnóðum og hvert veðdeildarbréf sjóðsins er útdregið. 
skal andvirði þess varið til kaupa á nýjum veðdeildarbréfum eða öðrum jafn vel 
tryggðum verðbréfum. 

Sá hluti ársvaxtanna, er kemur til úthlutunar árlega, skal ávaxtaður á innláns- 
skirteini í Sparisjóði Siglufjarðar. 

K - 5. gr. 
Veðdeildarbréf sjóðsins skulu geymd i Sparisjóði Siglufjarðar, þar til þau eru 

útdregin. 
Hvert veðdeildarbréf sjóðsins (eða verðbréf) skal nafnskrá í bókum spari- 

sjóðsins og á þau ritað, að eigi sé leyft að afhenda neitt þeirra né kvitta, nema með 
vitund og samþykki allrar stjórnar sjóðsins. 

6. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: Að launa söngstjóra karlakórs á Siglufirði, er beri nafnið 

„Vísir“ — kórs, sem stjórn sjóðsins telur styrks verðan, á hverjum tíma. 

7. gr. 
Nú skyldi koma fyrir eitt eða fleiri ár, sem enginn karlakór með nafninu 

„Vísir“ starfaði á Siglufirði, leggjast þá allir ársvextir við höfuðstólinn, þar til 
stofnaður verður kór með því nafni á Siglufirði. 

Dragist hins vegar stofnun kórsins í 10 ár, þá heimilast sjóðstjórninni að 
styrkja efnilegan mann eða menn af Siglufirði til söngnáms, með vöxtum þeim, 
sem ætlaðir eru til úthlutunar árlega, þó eigi sama mann nema um 5 ára skeið. 

8. gr. 
Þegar sjóðurinn er orðinn svo stór, að árleg laun söngstjóra karlakórsins „Vísir“ 

nema kr. 10000.00 — tíu þúsund -— krónur, þá heimilast sjóðstjórninni að verja 
þeim vöxtum, sem árlega koma til úthlutunar og eru fram yfir kr. 10000.00, til þess 
að efla söngmennt á Siglufirði á hvern þann hátt, er hún telur æskilegastan. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Bæjarfógetinn á Siglufirði og er hann formaður 

stjórnarinnar, héraðslæknirinn í Siglufirði og Þormóður Eyjólfsson meðan hans 
nýtur við, en síðan formaður karlakórsins „Vísir“ á Siglufirði. 

Starfi „Vísir“ ekki, tekur sóknarpresturinn sæti í sjóðstjórninni í stað for- 
manns „Vísis“,
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. 10. gr. 36 

Verksvið sjóðstjórnarinnar er að hafa umsjón með fjárreiðum sjóðsins, ákveða 4. marz 

og sjá um úthlutun launa eða styrks og annast reikningshald sjóðsins. 

Skal stjórnin koma saman svo oft sem nauðsyn krefur, og eru ákvarðanir henn- 

ar því aðeins bindandi, að allir stjórnarmeðlimir séu mættir. 

Formaður kallar saman stjórnarfundi. 

11. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar hans gerðir upp 

árlega fyrir febrúarmánaðarlok og þá komnir til endurskoðenda, en þeim ber að 

hafa endursent reikningana til sjóðstjórnarinnar með athugasemdum sínum. fyrir 

marzmánaðarlok, og má þá úthluta úr sjóðnum samkvæmt 3. gr. 

12. gr. 

Endurskoðendur sjóðsins skulu vera tveir: Gjaldkeri Siglufjarðarkaupstaðar 

og skólastjóri barnaskóla Siglufjarðar. Skulu þeir gæta þess að fyrirmælum skipu- 

lagsskrár þessarar sé fylgt, auk þess sem þeir athuga reikningshald sjóðsins og 

fullvissa sig um sjóðseignina. 

13. g r. 

Sjóðurinn tekur til starfa, samkv. 3. grei rein. 

14. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra Íslands á skipulagsskrá þessari. 

SAMÞYKKT 37 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð Árnessýslu nr. 54 1938. á. marr 

2. gr. samþykktarinnar orðist svo: Með sjóði þessum skal uppbyggja og viðhalda 

þeim sýsluvegum, sem nú eru eða síðar verða lagðir, eftir þeim reglum, sem sýslu- 

nefnd ákveður á hverjum tíma. 

Sýsluvegir eru þeir sem hér segir: 

Selvogsvegur af Suðurlandsbraut neðan Selvogsheiðar að túnhliði á Bjarna- 

stöðum. 

Þorlákshafnarvegur frá Suðurlandsbraut nál. Litla-Landi að Þorlákshöfn. 

Hraunsvegur af þjóðveginum á Hjallamel að Hrauni. 

Bæjaþorpsvegur af Suðurlandsbraut að Kröggólfsstöðum. 

Hveragerðisvegur af þjóðveginum við Ölfusréttir að Mjólkurbúi Ölfusinga. 

Arnarbælisvegur af þjóðveginum hjá Sandhól að Arnarbæli. 

Grafningsvegur frá Alviðru að Úlfljótsvatni. 

Stíflisdalsvegur af Þingvallavegi að Stíflisdal. 

Laugardalshólavegur frá Miðdalskoti um Laugardalshóla að Böðmóðsstöðum. 

Sólheimavegur frá Borg um Sólheima, nál. Kringlu og Bjarnastöðum á Gríms- 

nesbraut austan Svínavatns. 

Kiðjabergsvegur frá brúarstæði á Hvítá hjá Kiðjabergi á Grimsnesbraut vestan við 

Höskuldslæk. 

Búrfellsvegur frá Sogsvegi hjá Ásgarði að Búrfelli. 

Tjarnarbraut frá Torfastöðum um Tjörn að Miðhúsum. 

Syðri-Reykjavegur frá Tjarnarbraut að Syðri-Reykjatúni,
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Brædratungubraut af þjóðveginum austan Fellskots um Króksferju að Bræðra- 
tungu. 

Auðsholtsbraut af Skálholtsvegi að Auðsholtsferju. 
Laugarásbraut af Skálholtsvegi að Laugarási. 
Langholtsvegur frá Laxárbrú um Syðra-Langholt að Unnarholti. 
Hrafnkelsstaðavegur frá þjóðveginum nál. Hellisholtalæk að Hrafnkelsstaðamel. 
Hrunavegur af þjóðveginum um Hruna að Klifási vestan Hörgsholts. 
Hlíðarvegur frá Þjórsárholti um Hæl að Hlíð. 
Laxárdalsvegur frá þjóðveginum við Ása um Mástungur að Laxárdal. 
Háholtsbraut af sýsluveginum hjá Geldingaholti að Háholti. 
Ólafsvallavegur af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur af Húsatóftaholti að Fjalli með hliðarálmu neðan við Framnes 
að Útverkum. 
Skeiðháholtsvegur af Skeiðavegi að Skeiðháholti. 
Egilsstaðavegur af þjóðveginum móts við Skálmholt um Urriðafoss, Egilsstaða- 
hverfi að Villingaholti. 
Gaflsvegur af Villingaholti að Gafli. 
Kolsholtsvegur af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að Kolsholti. 
Hróarsholtsvegur af Villingaholtsvegi að Hróarsholti. 
Reykjavegur af Flóavegi að Oddgeirshólaheimreið. 
Langholtsvegur af Flóavegi að Efstaskurði. 
Brúnastaðavegur frá malargryfju í Miklaholti að Aðalskurði. 
Votmúlavegur frá Eyrarbakkavegi um Votmúla á Gaulverjabæjarveg nálægt 
Smjördölum. 
Kaldaðarnesvegur af Eyrarbakkavegi um Sandvík út að Klöppum. 
Selfossvegur frá Ölfusárbrú, með Ölfusá á þjóðveginn austan við síki. 
Eyrarbakkavegur frá 70 km steini að Kaupfélagi Árnesinga. 
Flóagaflsvegur af Eyrarbakka að Blesarima, án afleggjara. 
Stokkseyrarvegur frá Kaðlastöðum um þorpið austur fyrir Sjónarhóla. 
Brattholtsvegur frá símastöðinni á Stokkseyri að Holti með hliðarálmu til vest- 
urs norðan Hoftúns 2 km. 
Hamarsvegur frá vegamótum við Gaulverjabæ að Gafli. 
Partavegur frá Tungu að Fljótshólum. 
Vorsabæjarvegur af Gaulverjabæjarvegi að Vorsabæjarhjáleigu. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 102 1933 til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 4. marz 1943. OD 2 

Vilhjálmur Þór. nn 
Vigfús Einarsson.
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REGLUGERD 

um breyting á reglugerð nr. 32 5. marz 1941, um happdrætti Háskóla Íslands. 

8. gr. hljóði svo: 

Happdrættið gefur út á hverju ári 25000 hluti í 10 flokkum. Vinningar í öllum 

10 flokkum samanlögðum skulu vera 6000 og 29 aukavinningar åd upphæð samtals 

kr. 2100000.00. 
=. & 9 ør, 

10. gr. hljóði svo: 

Verð heilla miða er 12 kr. í hverjum flokki, hálfra miða 6 kr. og fjórðungsmiða 

á kr. Fyrir ársmiða skal greiða kr. 120.00 fyrir heilan hlut o. s. frv., en ef eigandi 

miða vill gera hann að ársmiða, eftir að drættir, einn eða fleiri, hafa farið fram, 

skal hann greiða fyrir fram fyrir þá drætti, sem eftir eru. 

Ef menn vilja kaupa hlutamiða, eftir að drættir, einn eða fleiri, hafa farið 

fram, skal greiða fyrir hann, auk verðs miðans Í þeim flokki, einnig samanlagt 

verð hlutarins í öllum flokkum, sem dráttur hefur áður farið fram í. Fyrir ársmiða, 

sem keyptir eru eftir að drættir eru byrjaðir og gilda frá söludegi til ársloka, skal 

greiða 120 kr. fyrir heilan hlut o. s. frv. 

Umboðsmenn happdrættisins mega ekki selja hluti þessa öðru verði en hér 

er sagt, né heldur taka við ágóðahluta, né annarri þóknun, af vinningum, sem 

falla á þá hluti, sem þeir hafa selt. Hins vegar mega þeir krefjast aukagjalds, sem 

stjórn happdrættisins ákveður, af þeim viðskiptamönnum, sem óska eftir að fá 

hlutamiða eða vinningaskrár sent í pósti. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 44 19. júní 1933, sbr. lög 

frá 29. janúar 1943, um breyting á þeim lögum, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 5. marz 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Magnús Gislason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 1936, um próf fyrir hifreiðarstjóra. 

1. gr. 

12. gr. 1, j-liður falli burt. 

2. gr. 

16. gr. orðist þannig: 
Að loknu hverju námskeiði skal halda próf, þó skal próf í akstri fara fram i 

byrjun hvers námskeiðs, enda er engin kennsla í akstri á námskeiðinu. 

Óski einhver, sem ekki er nemandi námskeiðsins, að ganga undir próf, skal 

hann senda umsókn um það til forstöðumanns námskeiðsins eigi síðar en mánuði 

áður en próf byrjar. Umsókninni skal fylgja vottorð um, að hann fullnægi inntöku- 
6 

1943 

39 
6. marz
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39 skilyrðum á námskeiðið og auk þess vottorð um, að hann hafi lokið sveinsprófi í 
6. marz bifreiðavirkjun eða hlotið svipaða undirbúningsmenntun, sem prófnefnd tekur 

gilda, eða prófnefndin telur hann færan um að ganga undir prófið, vegna sérkunnáttu 
hans eða hæfni. 

Fyrir þátttöku í prófi skal greiða kr. 25.00, er greiðist fyrir fram til forstöðu- 
manns námskeiðsins. 

3. gr. 
17. gr. Í síðustu meginmálsgrein, falli niður: „Þó ekki forstöðumaður nám- 

skeiðsins“. 

4. gr. 
18. gr. orðist þannig: 
Við prófið skal gefa séreinkunn í hverju eftirgreindra atriða: 

a. Þekkingu á mótorvélinni, með rafmagnskerfi, kælivatnskerfi, benzinkerfi og 
smurningskerfi, svo og gangtruflunum. 

b. Þekkingu á vinnslukerfi bifreiðarinnar, svo sem tengslum, skiptihjólakassa, 
mismunadrifi, hemlum og stýrisumbúnaði, ásamt tilheyrandi smurningstækjum. 

c. -Prófakstri. Við prófið, sem fer fram áður en námskeiðið hefst (sbr. 16. gr.), 
skal nota almenningsbifreið og skal hver nemandi prófaður í minnst eina klukku- 
stund við mismunandi aðstæður, svo að glöggt komi fram hæfni hans og leikni í 
bifreiðarstjórn. 

d. Bifreiðalögum og reglugerðum, svo og hvað gera skuli, ef sérstök vandkvæði ber 
að höndum. 
Einkunnir skulu gefnar frá 0—8 með þriðjungs millieinkunnum. 
Verði prófdómendur eigi ásáttir um, hverja einkunn skuli gefa fyrir frammi- 

stöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, sem að tölugildi er næst meðaltalinu 
af tölugildi einkunna þeirra, er gefnar hafa verið. , 

Sé þetta meðaltal mitt á milli tveggja ofangreindra tölugilda, skal gefin sú 
einkunn, sem er næst fyrir ofan. Lægsta meðaleinkunn, sem þarf til þess að standast 
prófið, er 4% og má einkunn í prófakstri ekki vera lægri. Fær nemandi því aðeins 
að sækja námskeiðið, að hann hafi hlotið minnst einkunnina 42% í prófakstri. 

5. gr. 
Áður en námskeið hefst, ákveður dómsmálaráðuneytið, hvaða vísitöluálag skuli 

reikna á námsgjald og prófgjald, eins og þau gjöld eru ákveðin í 13. og 16. gr. reglu- 
gerðarinnar. 

6. gr. 
Reglugerð nr. 137 20. des. 1938, um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 1936, 

um próf bifreiðarstjóra, er úr gildi numin. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt bifreiðalögum, nr. 23 16. júní 1941, 
og öðlast þegar gildi. 

Dómsmálaráðuneytið, 6. marz 1948. 

Einar Arnórsson. 

Gústav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 4 2. janúar 1942, um varnir gegn útbreiðslu nokkurra 

næmra sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda, er bíða tjón af þeim. 

1. gr. 

Aftan við 32. gr. bætist: Heimilt er framkvæmdanefnd, með árlegu samþykki 

landbúnaðarráðherra, að fella niður vaxta- og jarðarafgjaldsstyrk að nokkru eða 

öllu leyti hjá þeim bændum, sem nefndin telur ekki ástæðu til að veita þessa styrki. 

2. gr. 

Í stað orðsins „skal“ í 2. mgr. 39. gr. komi orðið: má. 

3. gr. 

Aftan við 39. gr. bætist: Til viðbótar þeim rétti til uppeldisstyrks, sem menn fá 

á þennan hátt, skal veita þeim bændum, sem áttu færri en 60 ær þegar veikin kom i 

féð, rétt til auka-uppeldisstyrks á 1--20 lömb, og búlausum, sem áttu færri en 30 ær 

þegar veikin kom, rétt til auka-uppeldisstyrks á Í til 10 lömb, og skal réttur þessi 

veittur án tillits til þess, sem hlutaðeigendur kunna að hafa misst. Sama gildir og um 

menn, sem byrja að eiga kindur á bæjum, þar sem veikin er í fénu. Styrkur verður 

greiddur jafnóðum og lömb eru sett á. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1941, til þess 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 6. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

til viðauka við fiskveiðasamþykkt fyrir Akraneskaupstað frá 3. marz 1942. 

Aftan við 1. gr. fiskveiðasamþykktar fyrir Akraneskaupstað, frá 3. marz 1942, 

komi tvær málsgreinar, svo hljóðandi: 

Sá róðrartími, sem tiltekinn er í þessari grein, er miðaður við hinn íslenzka 

meðaltíma. 
Nú ákveður Stjórnarráð Íslands sérstakan sumartíma, flýtir réttri klukku og 

víkur þannig frá íslenzkum meðaltíma, og breytist þá samtímis hinn tiltekni róðr- 

artími samkvæmt þessari grein, þannig, að róðrartíminn fylgir jafnan hinum rétta 

íslenzka meðaltíma. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hefur gert, staðfestist hér 

með samkvæmt lögum nr. 9 28. febrúar 1942, til að öðlast þegar gildi og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór, NN 
Páll Pálmason. 
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AUGLYSING 

um útlát blýbenzíns. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 24 1. febrúar 1936, er hér með lagt fyrir alla þá, 
er láta úti benzin mengað blýi, að auðkenna ílátin með svo látandi greinilegri áletrun: 

  

Aðvörun samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisstjórnar. 
  

tt 

Blýbenzín. 
Notið ekki benzínið til heimilisþarfa og alls ekki til 

hörundsræstingar eða sem sáralyf!       

Samhljóða aðvörun skal festa upp á benzínsölustöðum, í aðgerðarstofum bif- 
reiða og annars staðar, þar sem mikið er farið með benzin mengað blyi. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 8. marz 1943. 

Björn Þórðarson. nn 
Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um skömmtun á hjólbörðum og slöngum til bifreiða. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, um heimild fyrir ríkisstjórnina 
til Ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu, er hér með sett 
eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 
Þar til öðruvísi verður ákveðið má enginn selja bifreiðargúmmi (hjólbarða og 

slöngur), nema skilanefnd bifreiðaeinkasölunnar í Reykjavík. 

2. gr. 
Enginn getur fengið keypt bifreiðargúmmií, nema að hann hafi í höndum inn- 

kaupaleyfi frá bifreiðaeftirlitsmönnum. 
Engum verður þó afhent á þessu ári meir en hér segir: 
Fyrir hverja vörubifreið, sérleyfisbifreið eða leigubifreið til mannflutninga: 4 

hjólbarðar og 3 slöngur. 
Fyrir hverja einkabifreið: 2 hjólbarðar og 1 slanga. 
Skilanefnd bifreiðaeinkasölunnar getur gefið undanþágu, ef sérstakar ástæður 

eru fyrir hendi. 

3. gr. 
Sá, sem vill fá keypt nýtt bifreiðagúmmií, skal snúa sér til bifreiðaeftirlitsmanns 

í því umdæmi, sem bifreið hans er skrásett í, með beiðni um það. Beiðninni skal
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fylgja drengskaparyfirlýsing um það, að leyfisbeiðandi eigi ekki nægilegt nothæft 43 

bifreiðagúmmií, og að hjólbarðar þeir og slöngur, sem endurnýjunar er beiðst á, sé 10. mare 

ónothæft. Bifreiðaeftirlitsmaður, eða umboðsmaður hans, skal fullvissa sig um það 

með skoðun, að rétt sé skýrt frá. Enn fremur skal tekið tillit til fyrri innkaupa bif- 

reiðareiganda og fá bifreiðaeftirlitsmenn skýrslu frá skilanefnd bifreiðaeinkasölu- 

unnar um innkaup Þifreiðareiganda á síðasta ári. 

Bifreiðaeftirlitsmenn skulu neita leyfisbeiðni um ny bifreiðagúmmí á þær bif- 

reiðar, sem þeir telja að fyrir aldurs sakir, eða aðrar, séu svo úr sér gengnar, að þær 

fullnægi ekki þeim kröfum, sem gerðar eru um ástand bifreiða, eða ef ekki eru upp- 

fyllt þau skilyrði, sem eftirlitsmaður setur um aðgerð á bifreiðinni. 

4. gr. 

Í innkaupaleyfi sé tilgreind tegund bifreiðagúmmiís, og að fengnu því snýr leyf- 

íshafi sér til skilanefndar Þifreiðaeinkasölunnar, eða umboðsmanns hennar, og fær 

afhent það bifreiðagúmmi, er leyfið hljóðar um. - 

Sala bifreiðagúmmiísins er þó bundin því skilyrði, að kaupandi skili skilanefnd- 

inni, eða umboðsmanni hennar, hinu ónothæfa gúmmíi, er hann fær endurnýjað. 

ð. gr. 

Innkaupaleyfi skal miðað við ákveðið ökutæki, og umdæmisnúmer þess tilgreint 

í leyfinu. i 

Skilanefnd bifreiðaeinkasölunnar heldur spjaldskrá um öll þau ökutæki, sem 

fengið hafa bifreiðagúmmií, og skulu þar skráð öll þau gúmmí sem eigandi ökutæk- 

isins fær afhent til þeirra. 

6. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins sér um framkvæmd á reglugerð þessari. 

7. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum allt að 10000 krónum 
DYT 

og skal farið med mål út af þeim að hætti opinberra mála. 

8. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 10. marz 1943. 

Björn Ólafsson. nn 
Torfi Jóhannsson. 
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um innheimtu útsvara í Ísafjarðarkaupstað á tímabilinu 1. marz til 1. maí 1943. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgreiðandi á Ísafirði, sem gjaldskyldur er við aðalniðurjöfnun 

árið 1943, skal greiða upp í útsvar þessa árs 50% af útsvarsupphæð þeirri, er hon- 

um bar að greiða árið 1942. 

2. gr. 

Gjalddagar á greiðslum þeim, er um getur í 1. grein þessara reglna, skulu vera 

15. marz, 1. apríl og 1. maí næst komandi, að þriðja hluta í hvert skipti.
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3. gr. . 
Nú eru hreinar tekjur gjaldanda lægri árið 1942, samkvæmt skattaframtali, en 

þær voru árið 1941, og getur hann þá krafizt hlutfallslegrar lækkunar á útsvars- 
greiðslum samkvæmt fyrrnefndum lögum og reglum þessum. Þetta gildir þó aðeins, 
ef tekjurýrnunin hefur numið 30% eða þar fram yfir. 

4. gr. . 
Ef útsvar er ekki greitt á réttum gjalddögum samkvæmt reglum þeim, er hér 

eru settar, skal gjaldþegn greiða dráttarvexti af því, sem ógreitt er, 1% fyrir hvern 
mánuð eða hluta úr mánuði, sem líður frá gjalddaga, unz útsvarið er greitt eins og 
segir hér að framan. 

5. gr. 
Nú kemur það í ljós, er álagningu útsvara 1943 er lokið, að gjaldþegn hefur 

þegar greitt meira en honum bar, og skal þá endurgreiða það sem ofgreitt var ásamt 
1% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem upphæðin hefur verið. i 
vörzlu bæjarsjóðs. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar samkvæmt 
lögum 26. febrúar 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinn- 
heimtu árið 1943, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 11. marz 1943. 

Jóhann Sæmundsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

HLEÐSLUMERKJAREGLUGERÐ 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 38 30. júní 1942, um breyting á lögum nr. 78 11. júní 
1938, um eftirlit með skipum, eru hér með sett eftirfarandi fyrirmæli um mælingar 
og skoðanir til ákvörðunar á minnsta hleðsluborði farþega- og vöruflutningaskipa í 
innanlandssiglingum og fiskiskipa, er sigla milli landa, svo og um gerð hleðslumerkja 
og hleðslumerkjaskirteinis þessara skipa. 

I. KAFLI 

Almennar skýringar. 

1. gr. 
Í reglum þessum er gert ráð fyrir því, að farminum sé komið þannig fyrir í 

skipinu, að það verði ekki vanhlaðið, liggi sem beinast í sjó, með hæfilegum stafn- 
halla og að öðru leyti sé með skipið farið eins og góðra sjómanna er venja. 

2. gr. 
Í reglum þessum eru ýmis heiti, sem notuð eru við útreikning hleðslumerkjanna 

skammstöfuð, og fara hér á eftir skýringar á þeim, sbr. meðfylgjandi mynd: 
L = Lengd milli ytri brúna stafna við sjólínu á fullhlöðnu skipi. 

B — mesta breidd skipsins miðskipa. . 
D = dýpt midskipa frá efri brun pilfars við skipshlið, að efri brun kjalar. (Í tré- 

skipum að kjalsýju).
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Þm = meðaltal pilfarsriss í borði að framan og aftan. 45 
bb — Þilfarsbunga miðskipa. 12. marz 

Bl = lengd bakka. 
Bh == hæð bakka (meðalhæð). 
HI — lengd hækkaðs þilfars. 

Hh — hæð hækkaðs þilfars. 
L, B, D, Bl, Bh, Hl og Hh, er mælt í metrum, Þb og Pm í millimetrum. 

MORKUN HLEÐSLUMERKJANNA 

I. SKÝRINGAMYND = 

NR 

a 
Tin 

      
  

  

  

  

  

  

      

  

  

      
    

B 

|. = EFRI BRÚN ÞILFARS Í BORÐI 
Þa H s. . … 

EN 2.= SJÖLÍNA Á FULLHLÖÐNU SKIPI 

D 

“ 3.= EFRI BRÚN KJALAR 

SKAMMSTAFANIR: 

L = LENGD MILLI YTRI BRÚNA STAFNA VIÐ SJÓLÍNU. 

B = BREIDD UTANBORÐS MIÐSKIPA. 

D = DÝPT MIÐSKIPA FRÁ EFRI BRÚN ÞILFARS AÐ EFRI BRÚN KJALAR. 

Bu? HÆÐ BAKKA. 

Bi= LENGD BAKKA. 

Hy= HÆÐ HÆKKAÐS ÞILFARS. 
Hi= LENGD HÆKKAÐS ÞILFARS. 
Þr 2%E- a = MEÐALTAL ÞILFARSRISS AÐ FRAMAN 06 AFTAN. 

Þg= ÞILFARSBUNGA. ' 

H = HLEÐSLUBORÐ
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45 II. KAFLI 

12. marz Ákvörðun um hleðsluborð. 

ð. gr 

Við ákvörðun minnsta hleðsluborðs, skal leggja eftirfarandi hleðsluborð til 
grundvallar. 

A) Tréskip: Ef lengdin (IL) er 15,00 m skal (minnsta) hleðsluborð vera 150 mm, en 

fari stighækkandi og sé 600 mm þegar lengdin (L) er 45,00 m. 
B) Járn- eða stálskip: Ef lengdin (I) er 20,00 m skal (minnsta) hleðsluborð vera 

150 mm, en fari stighækkandi og sé 300 mm þegar lengdin (L) er 50,00 m. 
Samkvæmt því verður grundvallarhleðsluborðið eins og hér segir: 

Tréskip: Járnskip: 
15 metrar .......... 150 mm 20 metrar .......... 150 mm 

16 IR 165 — 21 IR 155 — 
17 rn 180 — 22 IR 160 — 
18 sn eneereree 195 — 23 IR 165 — 
19 — eeeeeeesse 210 — 24 IR 170 — 
20 nn 225 — 25 mm 175 — 
21 IR 240 — 26 A RIRÐIR 180 — 
22 AR 250 — 27 — eee, 185 — 
23 AÐ 270 — 28 — eeeeeenese 190 — 
24 AR 285 — 29 nn 195 — 
25 — 300 — 30 200 — 
26 — eeveeseere 315 — 31 — nereereese 205 — 
27 rn 3380 — 32 AÐ 210 — 
28 AR 345 — 33 rn 215 — 
29 IR 360 — 34 nr 220 — 
90 0 eeeeeerree 375 — 35 AR 225 - 
31 — eeeeereree 390 — 36 IR 230 — 
32 rn 405 — 37 rr 235 — 
33 rn 420 — 38 A 240 — 
34 nn 435 — 39 — neeeeerese 245 
35 FR 450 — 40 — 250 — 
36 — 465 — 41 — eee 255 — 
37 — 480 —- 42 eeeeeeevee 260 — 
38 — eeeeereve 495 — 43 IR 265 — 
39 AR 510 — 44 A 270 — 
40 mm  eenererrre 525 — 45 275 — 
41 AR 540 — 46 — 280 — 
42 IR 555 — 47 sr 285 — 
43 nn 570 — 480 290 — 
44 rn 580 — 49 rn 295 — 
45 SR 600 - 50 = eerevedee 300 — 

4. gr. 

Á hleðsluborði því, sem lagt er til grundvallar samkvæmt 3. gr., skal gera eftir- 
farandi leiðréttingar. 
A) Leiðrétting vegna dýptar: 

1) Tréskip: Ef dyýptin (D) er meiri en L:12 skal hleðsluborðið fá viðbót, sem 

nemur (904L) (D+) mm.
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IL . 45 
12. marz 

JARNSKIP: 
  

   

   

  

25 mm , 
EFRI BRÚN ÞILFARS VIÐ SKIPSHLIÐ. 

”Å
 

H  <=HLEÐSLUBORÐ. 

    /. EFRI BRÚN HLEÐSLUMERKIS- 

| 300! mm 25 mm 

TRÉSKIP: 
  

      
EFRI BRÚN ÞILFARS VIÐ SKIPSHLIÐ. 

  
| 
| 
| = HLEÐSLUBORÐ. 

| 
|   EFRI BRUN HLEÐSLUMERKIS. 

300 mm 25mm 

9) Járn- eða stálskip: Ef dýptin (D) er meiri en L:15 skal hleðsluborðið fá við- 
, „ L 

bót, sem nemur 2XLX (D+ 75) mm. 

=
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B) Leiðrétting vegna þilfarsriss: 

Ef meðaltal þilfarsriss að framan og aftan (Þm) er stærra eða minna en 

12,53XL—380 mm skal hleðsluborðið fá frádrátt eða viðbót, sem nemur % hluta 

mismunarins. 
Frádrátturinn má þó ekki vera meiri en 1,25 L mm. 

C) Leiðrétting vegna þilfarsbungu: 

Ef þilfarsbungan er stærri eða minni en B:50 skal hleðsluborðið fá frádrátt 
eða viðbót, sem nemur % hluta mismunarins. 

D) Leiðrétting vegna bakka: 

Ef skipið hefur bakka (hvalbak), skal hleðsluborðið fá frádrátt, sem nemur 
BhXBIX5 mm ef bakkinn er lokaður að aftan, en Bh X BIX3 mm ef bakkinn er 

opinn, 

E) Leiðrétting vegna hækkaðs þilfars: 
Ef skipið hefur hækkað þilfar (hálfþilfar), skal hleðsluborðið fá frádrátt, 

sem nemur HhXHlx<5 mm. 

F) Aðrar leiðréttingar sjá 5. gr. 

ð. gr. 
Ef skipið er að einhverju leyti af óvenjulegri gerð má breyta út frá þessum regl- 

um i samræmi við smíðalag þess. 

Ennfremur, ef skip telst að einhverju leyti of veikbvggt eða lakar útbúið með til- 

liti til almennra lokunartækja ofanþilja, skal gefa hleðsluborðinu viðbót, sem 
nemur allt að 20% af hinu útreiknaða. 

6. gr. 

Hleðslumerkið er lína, sem ákveður hve djúpt skipið megi liggja í sjó. Þessi lína 
skal vera lárétt 300 mm á lengd en 25 mm á breidd. 

Hleðslulínan skal þannig mörkuð á skipið: 
Út frá efri brún þilfarsins miðskips, eins og sýnt er á uppdrættinum. skal marka 

linu, sem er 300 mm á lengd og 25 mm á breidd. Frá efri brún þessarar línu er hleðslu- 
borðið markað, að efri brún hleðslumerkjalínunnar. 

Hleðslumerkið skal greinilega höggvið í skipshliðarnar, og síðan málað, hvítt á 
dökkan grunnflöt, en svart á ljósan. 

ef
s 

7. gr. 
Hleðslumerkjaskirteinið skal gefið út af skipaskoðunarstjóra og gildir í tvö ár 

frá dagsetningu þess. 
Hleðslumerkjaskirteinið fellur úr gildi: 

a) hafi breytingar verið gerðar á skipinu sem áhrif hafa á útreikning hleðsluborðs- 
ins, 

b) sé umbúnaður opa á þilfari, skjólborðs, austuropa eða aðgangur að íbúðum 

skipverja í lakara ásigkomulagi en þegar skirteinið var gefið út, eða 
c) sé haffæri og styrkleika skipsins ekki viðhaldið eins og það var og skoðun 

hafi farið fram því til sönnunar. 

g 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaraðuneytið, 12. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór. 0 
Vigfús Einarsson.



REGLUR 

um fólksflutninga á skipum, sem ekki eru farþegaskip. 

Samkvæmt lögum nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, eru hér með sett 

sérstök ákvæði um fólksflutninga með skipum, sem ekki eru farþegaskip. 

1. gr. 

Opnum bátum er óheimilt að flytja fleiri farþega en þrjá, auk formanns og véla- 

manns, nema að fengnu leyfi skipaskoðunarmanns, sýslumanns eða hreppstjóra, enda 

fullnægi þá báturinn ákvæðum reglugerðar frá 17. september 1937, um skoðun á opn- 
um bátum, enda þótt hann sé styttri en 6 metrar á lengd. 

2. gr. 
Þilfarsskipum er bannað að flytja farþega, nema að fengnu leyfi skipaskoðunar- 

manns. Slíkt leyfi skal eigi veitt nema þegar sérstaklega stendur á, og ekki fyrir fleiri 
farþega en 10, enda sé farið eftir 22. gr. tilskipunar nr. 43 20. nóvember 1922, um stað 

fyrir farþegana. Bjargbelti skulu vera fyrir alla á skipinu, og skulu þau höfð á þeim 
stað, þar sem fljótlega verður til þeirra gripið. 

Sé skipið yfir 20 rúmlestir brúttó og fari út fyrir takmörk innfjarðarsiglinga, 
skal það auk þess hafa bát og bjargfleka, er rúmi alla á skipinu. 

3. gr. 
Þegar svo stendur á, að ekki er unnt að koma fólki á mannfundi nema á skipi, 

skal leyft að flytja fleiri farþega en um getur í 1. og 2. gr. hér á undan, en fengið 
skal þá samþykki skipaskoðunarstjóra til þess, eða þess, er hann tilnefnir. 

Skipaskoðunarstjóri setur öll nánari skilyrði fyrir slíkum farþegaflutningsi, eftir 
tegund skipsins og leið þeirri, sem fara á. 

4. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum frá 50 til 5000 kr. 
Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál. 

ð. gr. 

Með reglum þessum eru úr gildi numin ákvæði 2. málsgreinar 41. gr., 11. málsgr. 
51. gr. og 7. málsgr. 70. gr. tilskipunar nr. 43 20. nóvember 1922, um eftirlit með skip- 
um og bátum og örvggi þeirra. 

Reglur þessar staðfestast hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtast 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Vigfús Einarsson. 
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47 REGLUR 
18. marz 

um afhendingu benzins til annarrar notkunar en bifreidaaksturs. 

1. gr. 

Hver sá, er telur sig þurfa benzin til annarrar notkunar en bifreiðaaksturs, skal 
sækja um skammt til lögreglustjóra, þar sem umsækjandi er heimilisfastur. Umsókn 

skal vera tvírituð á þar til gerð eyðublöð, er fást hjá lögreglustjóra. 

2. gr. 
Lögreglustjóri skal áætla hæfilegan skammt og afhendir skömmtunarhefti með 

miðum fyrir þeirri lítratölu, sem skömmtuð er hverri vél, eða til annarra þarfa. Fyrir 
hvert hefti skal greiða eina krónu. Í heftið skal skrá: 

1. Fullt nafn og heimili eiganda báts eða vélar eða notanda benzins til annarra 
þarfa. 

2. Tegund vélar, hestorkutölu, áætlaða meðalnotkun vélar á klukkustund. 
3. Til hvers vél er notuð, í bát, blöndunarvél, dráttarvél, loftþjöppu, veghefil o. s. 

frv., eða til hverra annarra þarfa benzíninu er úthlutað. 
4. Úthlutunartímabil það, sem heftið gildir fyrir. Hafi skammti verið úthlutað til 

vélar eða annarra þarfa áður en reglur þessar komu í gildi, skal rita í heftið hve- 
nær og hve miklu benzini er þegar úthlutað. 

3. gr. 
Jafnaðarlega lætur lögreglustjóri ekki út í einu benzinskammt til vélar eða ann- 

arra þarfa, stærri en svo, ad nægi þörfum umsækjanda í 1 mánuð. 

Hver sá, er fær slíkan skammt, skal halda dagbók um notkun benzínsins og 
skrá þar hvenær og hve mikið benzin er látið í benzíngeymi vélarinnar eða hvernig 
eytt á annan hátt, Enn fremur hve lengi vélin er í gangi daglega og að hvaða verki 
er unnið. 

Skal umboðsmaður lögreglustjóra jafnan hafa frjálsan aðgang að dagbókinni, 
og skal hlíta leiðbeiningum hans um hvað og hvernig skrifa skuli í dagbókina. 

Jafnan þegar send er umsókn um nýjan skammt, skal leggja fram dagbók þá, er 
greinir i fyrri málsgrein. 

4. gr. 

Óheimilt er að nota benzin til annarra þarfa en því er úthlutað til. 

ð. gr. 

Lögreglustjórar skulu halda skrá yfir útilátna skömmtunarseðla samkvæmt 
reglum þessum. 

Afrit af skránni skal þegar að loknu hverju skömmtunartímabili senda til at- 
vinnu- og samgöngumálaráðunewtisins ásamt samritum af öllum umsóknum um 
benzinskammt. 

6. gr. 
Að öðru en því, sem að framan greinir, gilda ákvæði reglugerðar 18. febrúar 

1943, um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri bifreiða, eftir því sem 
við getur átt, þar á meðal ákvæði 13. gr. reglugerðarinnar um sektir og málsmeðferð. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 37 12. júní 1939, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu.
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Öðlast þær gildi frá og með 23. marz 1943, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. marz 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Páll Pálmason. 

  

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Strandasýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 

Ákvæði, er taka bæði til kauptúna og sveita. 

KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

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

safnast saman á almannafæri, svo að umferð tålmi. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 

svæði, sem almenningur fer um, kemur saman á, eða ætluð eru til afnota fyrir al- 

menning, svo sem torg, brýr, bryggjur, bólvirki, leikvelli, skeiðvelli og fjárréttir. 

Um kvikmyndahús og önnur samkomuhús, veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða 

o. þ. h. gilda ákvæði samþykktar þessarar um almann: tæri, eftir því sem við á. 

9 gr 2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölu- 

búða, leikhúsa eða annarra samkomuhúsa, skulu menn haga sér eftir þeim fyrirmæl- 

um, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljågast á, æpa eða hafa i frammi annan hávaða, ofsa- 

legt eða móðgandi háttalag, sem raskar allsherjarreglu, ónáðar vegfarendur eða þá, 

sem búa í nágrenninu. 

ks
 

3annad er að aðhafast, að óþörfu, nokkuð það, sem raskar næturró manna, 

og enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga , hringja dyrabjöllu eða haf- 

ast neitt það að, er ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

. 5. gr. 

Á fjölförnum gölum, vegum eða þar, sem hætta getur stafað af, má enginn 

vera að leikjum, ekki sera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum, eða hafa 

um hönd aðrar skemmtanir, sem hindrað geta umferð eða hætta getur stafað af. 

Sömuleiðis er bannað að hanga utan á vögnum, sleðum, bifreiðum eða öðrum 

farartækjum, sem eru á ferð um gåtur eða vegi, eða festa við þau. sleða, handvagn 

eða annað, sem valdið getur óþægindum eða hættu, 
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6. gr. 
Ekki má skjóta úr byssu, af boga eða öðrum skotvopnum á eða yfir almanna- 

færi. Á almannafæri má ekki heldur kveikja í púðri, olíu, benzini eða öðrum eld- 
fimum efnum eða sprengiefnum. Ekki má kasta þar frá sér steinum, glerbrotum, 
snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum þeim, er 
um fara. Nauðsynlegar sprengingar, á eða nálægt almannafæri, má aðeins gera með 
leyfi lögreglustjóra, og skal ætíð, þegar sótt er um leyfi til slíks, tilgreina, hver 
framkvæmi verkið, og bera bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð 
á, að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni má hvorki geyma 
í íbúðarhúsum né annars staðar, þar sem hætta getur stafað af. 

7. gr. 
Enginn má vera dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið af eða á grimu- 

dansleik eða álfadans. Enginn má hegða sér hneykslanlega á almannafæri með orð- 
um, látbragði eða athæfi, svo sem með því að viðhafa ósæmileg orð, ganga í bún- 
ingi, sem misbýður velsæmi, fletta sig klæðum eða gera þarfir sínar á hnevkslan- 
legan hátt. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða í sundl: 1ug- 
um fyrir almenning eða annars staðar svo nærri umferð eða mannabústöðum, að 
hneyksli geti valdið. 

9. gr. 
Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á almanna- 

færi, skal ráðstafa á tryggilegan hátt, þar til þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. 
Þeim mönnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi háví iða, ósæmilegt athæfi eða 
látbragð á almannafæri, skal ráðstafa á sama hátt, þar til þeir koma til sjálfs sín 
aftur. 

Hinir drukknu menn skulu sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun 
á allsherjarfriði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum 
og ólátum. 

10. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur til þess að segja til nafns 

sins og heimilis, þegar lögreglan krefst þess. 

11. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 

her til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltiða karlmann, sem 
viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri eða annars 
staðar, en heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum úr hreppssjóði fyrir tjón, 
er þeir kunna að bíða við það á fatnaði eða mum, en hreppssjóður á endurgreiðslu- 
kröfu á hendur hinum seka. 

II. KAFLI . 
Ákvarðanir til þess að afstýra tålmunum og hættum fyrir umferð. 

12. gr. 
Án leyfis lögregluvaldsins má enginn selja vörur eða reka aðra atvinnu á al- 

mannafæri. Börnum og Engum er þó leyfilegt að selja þar aðgöngumiða að 
íþróttasýningum og dagskrár, er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga.
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13. gr. 

Enginn må, ån leyfis hlutadeigandi umrådamanns, låta fyrirberast i umgirtu 

svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða á húslóðir, né fara inn 

í hús annarra. 
14. gr. 

Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum eða annars staðar á almanna- 

færi. Byssu skal ávallt bera þannig, að hlaupið viti upp. Gaddahrífur, ljái og aðra 

elíka hluti, sem tjón getur hlotizt af, má ekki flytja eftir götum eða vegum, nema 

svo sé um búið, að engin hætta geti stafað al. 

15. gr. 

Á alfaraveg má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferð frekar en nauð- 

synlegt er vegna vöruflutninga, og skal þess ætið gætt, að það geri sem minnstan 

farartálma. Að flutningi loknum, skal vandleg: hreinsa svæðið, sem notað var. 

Bifreiðar, vagnar, hjólbörur eða sleðar mega ekki standa á alfara götum eða veg- 

um lengur en nauðsynlegt er til þess að fylla þá eða tæma, og aldrei mega þeir 

standa á gangstóttum. Hreppsnefndir hafa í samráði við lögreglustjóra heimild til 

að ákveða, hvar á götum eða torgum vagnar 08 bifreiðar mega standa. Geta hrepps- 

nefndir, þegar þeim þykir ástæða til þess, sett reglur þar að lútandi. 

16. gr. 

Á alfaravegi má ekki vinna neina vinnu, sem tálmar umferð, eða gerir hana 

hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því um 

líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

17. gr . gr. 

Enginn má gera skurði i götur eða vegi, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeig- 

andi stjórnarvalds. Fáist slíkt leyfi, skal verkið unnið þannig, að sem minnstur 

farartálmi sé að, og ætíð skal þess gætt, að vegfarendur séu aðvaraðir um farar- 

tálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, frá því að fer að skyggja að kveldi og 

þar til albjart er orðið að morgni. Hlutaðeigandi stjórnarvald eða lögreglustjóri 

geta gert það að skilyrði fyrir framkvæmd starfans, að gætt sé þeirra öryggisráð- 

stafana, sem þurfa þykir til þess að afstýra hættum fyrir vegfarendur. Enn fremur 

getur lögreglustjóri gert aðrar ráðstafanir til þess að afstýra hættu. Ef slík verk 

dragast úr hófi fram, getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði 

í sameiningu, látið ljúka verkinu og sett götur eða vegi í samt lag aftur á kostnað 

þess, er verkið átti að framkvæma. 

18. gr. 

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

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

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

tekins tíma. Ena fremur getur lögreglustjóri, á kostnað eigandans, gert aðrar ráð- 

stafanir, sem hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vagfarendur 

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

girðingu liggur við falli eða hruni. Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkj- 

um svo áfátt, að hætta getur af stafað fyrir þá, sem um fara, Í. d. þegar göt eru á 

pöllum eða mannvirki fúin, og getur lögreglustjóri þá krafizt þess af eigendum 

mannvirkjanna, að þeir gangi svo frá þeim að hættulaust sé. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burtu, án þess að annað sé 

byggt á staðnum, þá er eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu, að ekki stafi 

hætta, óþrifnaður eða óprýði af, 
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. 19. gr. 
Í opnum gluggum, sem vita að almannafæri, má ekki hafa neitt Það, sem fallið 

getur niður og valdið skaða á þeim, sem um fara, og ekki má heldur hengja neitt 
bad utan á hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, 
og bera umráðamenn og eigendur húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðu- 
leysi þeirra í þessu efni. 

20. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfa 'aveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 
Þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við hús- 
veggi eða önnur mannvirki við alfaraveg eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæð- 
um þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð 
þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð 
eiganda eða umráðamanns. 

Hvarvetna, þar sem girðingahlið eru á vegum, götum eða stígum, er liggja 
heim að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema 
svo hátt sé undir, að öruggt sé að ríðandi maður reki sig ekki upp undir. Er það 
á ábyrgð landseta, að þessa sé gætt. Um girðingarhlið á vegum og girðingar með- 
fram vegum, skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. 

ITIL KAFLI 

Umferð um vegi. 

29. gr. 
Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagn eða flytja farangur á höltum 

eða meiddum hestum, horuðum eða sem af öðrum ástæðum eru svo illa á sig komnir, 
að ekki hafa fullan þrótt, t. d. eru illa járnaðir. Hesta eða aðra gripi má ekki slá 
með öðru en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum. Vírsvipur, píska eða annað, 
sem getur sakað hestana, má ekki nota. Aldrei má slá hesta í höfuð, fætur eða nára. 

23. gr. 
Það er bannað að ríða eða aka móti skrúðgöngum, líkfylgdum eða fram hjá 

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

24. gr. 
Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur flytja á áburðarhestum, 

er skylt að víkja úr vegi, og jafnvel út af götum eða vegum fyrir vögnum, er þeir 
mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. 

25. gr. 
Slökkviliðið er undanskilið umferðaákvæðum Þessarar samþykktar. Allir eru 

skyldir að víkja úr vegi fyrir því, svo fljótt sem unnt er. Sama gildir um sjúkra- 
/agna, 

26. gr. 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum, ef slík 

umferð álizt hættuleg eða til sérstakra óþæginda fyrir umferð og á vorin, meðan 
klaka leysir úr jörðu,
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97 gr 27. gr. 

Ef gangandi eða ríðandi menn eru á leið yfir brú, er bifreið ekur að, skal bif- 

reiðin nema staðar á veginum við brúarendann og bíða þar til -mennirnir eru komnir 

fram hjá eða yfir brúna, enda skulu þeir ekki tefja för sina að óþörfu. 

-28. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki eftir þeim reglum er segir í lögum nr. 25 

16. júní 1941, og ávallt áður en farið er fyrir götuhorn eða yfir gatnamót, og er 

hann ekur bifreiðinni aftur á bak. Bifreiðarstjóri ber ábyrgð á því, að farþegar 

í vögnum þeirra hafi ekki um hönd söng eða hávaða, er raski næturró manna. 

„29. gr. ; 

Ef bifreiðastjóri verður þess var, að laus hross eða annar búpeningur er á vegi 

þeim, er hann ekur um, skal hann hægja á bifreiðinni og eigi aka hraðar en 20 km 

á klukkustund, þar til hann er kominn fram hjá. Ef gripirnir hlaupa á undan bifreið- 

inni eftir veginum, má bifreiðin ekki aka á eftir þeim með meiri hraða en 15 km og 

eigi lengri leið en hálfan km í einu. 

30. gr. 

Þegar bifreiðastjóri mætir fjárrekstri á vegi, skal bifreiðastjóri stöðva bifreiðina, 

meðan reksturinn er rekinn fram hjá eða út af vegi. Komi bifreið á eftir fjárrekstri 

á vegi, skal bifreiðastjóri gera rekstrarmönnum aðvart um að hann óski að komast 

fram hjá rekstrinum, og er rekstrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á 

veginum, eða út af honum svo fljótt sem unnt er, til þess að bifreiðin geti komizt fram 

hjá. Ef rekstur kemst eigi fram hjá bifreið vegna þrengsla, skal bifreiðin aka til baka, 

þangað til nægilegt svigrúm fæst. 

31. gr. 

Framan á hverju reiðhjóli skal vera bjalla, og skulu hjólreiðamenn láta til henn- 

ar heyra, ef hætt er við árekstri og ætíð áður en þeir fara fyrir horn eða gatnamót. 

Þar sem gæta þarf sérstakrar varúðar, má aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi 

hjólið þegar í stað. Sé for eða bleyta á götum, skal aka svo, að ekki slettist á aðra veg- 

farendur. Skylt er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur 

fælist eða gerist órór. Hjólreiðamaður skal þegar nema staðar, ef lögreglan gefur hon- 

um merki um það. Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann 

lánar þeim, sem er yngri en 14 ára. ” 

32. gr. 

Um umferð fer að öðru leyti eftir umferðalögum nr. 24 16. juni 1941 og bifreida- 

lögum nr. 23 16. júní 1941, og þeim reglugerðum, sem settar eru eða verða samkvæmt 

þeim. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil, ágang búpenings o. fl. 

33. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Strandasýslu, eins og þau nú eru eða síðar kunna að verða. 

Allir eru skyldir að gæta svo búpenings síns, alifugla og annarra húsdýra, að ekki 

valdi skemmdum á varplöndum, túnum, ökrum eða engjum annarra. Bæti eigandi eða 

nmráðamaður penings skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir því hvort eignar- eða 

leigupeningur hefur valdið honum. Sama regla gildir um korn- eða heystakka og mat- 
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jurtagarda, enda séu þeir låggirtir. Með sama hætti ábyrgjast menn ljón, er húsdýr 
Þeirra valda í beitilandi annarra, ef þeir eiga sök á því að landið beittist, löggirðing 
er um það, eða það er lögfest. Heimilt er ferðamönnum að æja eykjum sínum í beiti- 
landi annars manns eða í löggiltum áfangastað. 

Ágang afréttarfjár, frá fjallrekstrum á vori og fram að réttum, ábyrgist eigandi 
eða umráðamaður ekki. Sá er fyrir áganginum verður, má reka afréttarféð á miðjan 
afrétt, heim til eiganda eða umráðamanns, eða láta það afskiptalaust. 

34. gr. 
Enginn má siga hundum á annan mann, eða láta fyrirfarast að aftra því, ef hann 

verður var við, að hundur ræðst á mann, ef honum er það unnt, án þess að stofna sér 
í háska. Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur út um hagann eru réttdræpir, 
hvar sem þeir sjást úti. Flækingshunda og ketti getur lögreglan látið handsama og 
auglýsa. Gefi enginn sig fram innan Þriggja sólarhringa. og borgi áfallinn kostnað, 
skal lóga slíkum hundum og köttum, ef enginn vill taka þá að sér. 

V. KAFLI 

Um friðun almenningseigna og fleira. 

35. gr. 
Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almenningseignunm, 

hvort heldur eru vegir, vatnshól, hverir, laugar, ölkeldur, vatnsveitumannvirki, bygg- 
ingar, rafáhöld, rafþræðir, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björg- 
unartæki eða annað, sem ætlað er til almennings nota. Sama gildir um útvarpsútbúnað 
einstakra manna. 

36. gr, 
Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt 

Það, sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma 
girðingar um hús, garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Ekki má skilja eftir opin 
hlið, sem lokað verður. Bannað er að klifra yfir girðingar eða fara i gegnum þær, nema 
með leyfi eiganda eða umráðamanns. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla 
nokkrum eignum í sýslunni, hver sem eigandinn er. 

37. gr. 
Grafreiti má ekki saurga á nokkurn hátt. eð 

38. gr. 
Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tileinka sér neinar nytjar, svo 

sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað án leyfis landeiganda. Þó er 
mönnum heimil berjataka í óræktuðu landi, til neyzlu á staðnum. 

39. gr. 
Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstaði eða 

Þar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. 
Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, 
bréfum og matarleyfum og öðru slíku, áður en staðurinn er yfirgefinn og hylja rusl- 
ið i gröf eða gjótu eða flytja það burt. Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað 
er að eyða eða spilla gróðri með lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt,
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40. gr. 48 

Hreppsnefnd åkvedur, hvar festa skuli upp auglysingar frá yfirvöldum og öðrum 22. marz 

stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega Í því skvni spjöld svo 

mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leytt 

er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlut- 

aðeigandi húsráðanda. 

41. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa 

neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

42. gr. 

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

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra, og skal 

lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 

veitingarnar. Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestabók. 

43. gr. 

Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem í hans valdi stendur til þess að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, 

sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

Í veitinsa- og samkomuhúsum má enginn hafa í frammi ofsalegt athæfi eða lát- 
fe) 9 fæ] é 

bragð, hávaða eða nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

45. gr. 

Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11% 

að kveldi til kl. 6 að morgni og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 

farið út ekki síðar en % stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða 

á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og aðrar 

skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn lokunartíma, ef ekki taka þátt í þeim 

aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. 

46. gr. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandinn láta gera sal- 

erni, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða húsráðandi sjá 

um, að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

47. gr. 

Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv., er almenningi sé boðið til eða 

seldur aðgangur að, eða til þess að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita 

leyfis lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slík leyfi, en hann getur falið hreppstjór- 

um að veita leyfin, hverjum í sínum hreppi. Leyfishafi skal greiða til þess, sem 

leyfið veitir, gjald í viðkomandi sveitarsjóð, 550 krónur. Upphæðin í hvert sinn
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48 fer eftir ákvörðun leyfisveitanda. Levfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, 
22. marz sem lögregluvaldið setur til þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Hon- 

um er skylt að hlýða fyrirmælum heilbrigðisnefndar um ræstingu og hreinlæti í 
húsrúminu, enda skal það ávallt nýræst, er samkoman byrjar og nægileg hrákaiílát 
til staðar. Lögreglustjóri eða hreppstjóri getur krafizt þess, að þeir, sem fá leyfi 
til að halda samkomur, hafi á sinn kostnað tryggt sér menn, er lögreglustjóri eða 
hreppstjóri tekur gilda, til eftirlits allan samkomutímann. i 

Umsóknir um skemmtanaleyfi og veitingaleyfi skulu að Jafnaði vera skriflegar. 
Fari nokkuð það fram á samkomu, er brýtur í bága við góða reglu og velsæmi, 

er lögregluvaldinu heimilt að láta slíta samkomunni. 
Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti sem því 

verður við komið. i 

48. gr. 
Heimilt er ad banna, ad almenn samkoma, sem háreysti gelur valdið, sé haldin 

svo nærri húsi, sem sjúklingur er í, að honum geti slafað hætta af, sökum ónæðis, 
að dómi læknis. 

49. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni, nema með leyfi hlutaðeig- 

andi hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað 
og loftrými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður, hve mikið gjald skuli 
greiða fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. 

Lögreglustjóri getur veitt leyfi til að halda einstakar kvikmyndasýningar, og 
ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

90. gr. 
Lögreglustjóri getur bannað sýningu á myndum, hvort sem það eru skugga- 

myndir eða kvikmyndir, sem að hans dómi eru siðspilandi. Barnaverndarnefnd 
setur og bannað, að láta börn horfa á myndir, sem hún telur, að seti haft vond áhrif 
á þau. 

VII. KAFLI 

Um samgöngur við skip. 

51. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi vel- 

sæmi og góðri reglu, að banna samgöngur við erlend skip. 

VINI. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

52. gr. 
Enginn má á nokkurn hátt spilla neyzluvatni manna, hvort heldur er rennandi 

vatn Í ám eða lækjum, lindum, vatnsleiðslum, þróm eða brunnum. Vatnsból skulu 
vel varin fyrir öllum óþrifnaði og þess stranglega gætt, að skolpi eða öðru, er óþrifn- 
aði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 

Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 
um, að nokkur hætta sé á, að newzluvatn saurgist af.
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58. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút eða slori eða því um 

líku, má ekki láta standa á almannafæri, né hafa þar nokkuð laust eða í ílátum, sem 

ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur, óheilnæmi eða óprýði. Safneryfjur og forir 

skulu vera þaktar, svo að engan ódaun leggi af þeim, og svo vei umgirtar, að engin 

hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. Sorphauga, áburðarhaug, salerni, 

forir eða því um líkt, má ekki hafa í nánd við götur, stræti eða svæði. sem almenn- 

ingur fer um, nema í gryfjum nægilega byrgðum og skal þá hafa til þess leyfi heil- 

hrigðisnefndar. Skylt er að hafa salerni á hverju byli í sveitum og við hvert ibúðar- 

hús í kauptúnum, enn fremur skal skylt að hafa þvaghús við hvert samkomuhús. 

54. gr. 

Bannað er að hella skolpi á götu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar 

eða skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. For, slor og annað þvílíkt, skal flytja 

í heldum ílátum eða vögnum um götur og alfaraveg, og skal sá, er á, eða sá, sem 

flytur, hreinsá upp, ef niður á götuna fer. 

Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollustu getur valdið, eða stiflað 

rennurnar. i 

Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur 

sjái ekki blóðvöllinn, og að hann sé hreinsaður undir eins að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 

gegn banni þessu er á ábyrgð þess, er lætur slátra. 

56. gr. 

Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig 

fyrir komið, að öruggt sé, að hundar nái ekki til að éta úr þeim. Við heimaslátrun 

skal hafa á blóðvellinum ílát með loki undir sulli og innanmein. Að lokinni hverri 

slátrun, skal annaðhvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst fullan 

metra í jörð niður. Annars skulu sláturhússstjórar og aðrir, sem við slátrum fást, 

fara eftir fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir kunna að setja um 

þessi efni. 

57. gr. 
Skylt er lóðar- og húseigendum að hafa hreinlegt og þrifalegt í kringum hús 

sín, hreinsa burtu sorp og skran, lagfæra rústir, svo að hvorki stafi af þeim hætta né 
bau séu til lýta, viðhalda sæmilega girðingum og ástunda í hvívetna þrifnað og góða 

umgengni. 
Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, 

eða orsaka að þetta berist þangað. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal sæta sektum 
og flytja óhreinindin tafalaust burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til þess að 
aftra því, að óhreinindin berist af lóð hans á lóð annars manns. 

58. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa, hver í sínum hreppi, eftirlit með því sem að almennum 

þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú gilda, 
fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim, er síðar kunna að verða settar. 
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48 ANNAR ÞÁTTUR 
22, marz Viðauki, er taki til Borðeyrar-, Drangsness-, Hólmavíkur- og Gjögurkauptúns. 

IX. KAFLI 

Ákvæði til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferð. 

59. gr. 
Bannað er að hrista gólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað 

til þerris á götu, torg eða almannafæri eða annars staðar þar sem það er til óþrifn- 
aðar eða lýta, að dómi lögreglunnar. 

60. gr. 
Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal eiganda, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer 
um, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum 
heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglu- 
stjóri setur til þess að afstýra hættu, farartálma eða óþægindum fyrir vegfarendur. 
Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema bar sem lögreglu- 
stjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af 
verkefni og annað sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu. Þegar 
húsgerðinni er svo langt komið eða verki því, sem unnið er að, að því verði viðkomið. 

61. gr. 
Palla, stoðir og annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur mannvirki, eða við- 

gerðir á þeim, skal gera nægilega traust. Heimilt er lögreglunni að gera ráðstafanir 
hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við aðgerðir á húsum, málun, glugga- 
þvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir. 

62. gr. 
Nú gengur kjallaragangrið út að stétt eða götu og lengra fram en húshlið, og 

skal þá vera traust handrið beggja megin við það. Auk þess getur lögreglustjóri 
krafizt, að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera, frá því að dimmir að kveldi 
og þar til birtir að morgni. Í kringum birtugrófir við stétt eða götu, skal setja handrið 
úr járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stéttinni 
eða götunni. Handrið samkvæmt þessari grein mega ekki vera lægri en 60 em 

63. gr. 
Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust úti, og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt fjúki ekki öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spýtna- 

rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fýkur. 

64. gr. 
Ekki má nota gaddavirsgirðingar meðfram vegum í kauptúnum og hvergi nær 

íbúðarhúsum eða almannafæri en sex metra. 

65. gr. 
Báta, eða aðra slíka hluti, sem tálmað geta umferðinni, má aldrei setja á vegi, 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og getur hreppsnefnd og lögreglustjóri, eða hvor um sig, látið fær: 
slíka muni burtu á kostnað umráðamanns, ef hann ekki gerir það sjálfur, eftir að 

hafa verið aðvaraður og innan þess frests er honum var settur.
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66. gr. 

Í fjöru má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu, grjóti eða neinu öðru, er tjóni 
getur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað umferð 

X. KAFLI 

Um umferð. 

67. gr. 

Það er stranglega bannað að ríða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnanna. 

68. gr. 
Lausa hesta skal jafnan reka hægt og gætilega um götur kauptúnanna og aldrei 

má siga hundum á skepnur nærri götu. 
Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en nauðsynlegt er til 

að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. Hestar, sem staddir eru í kauptúni, skulu 

ávallt hýstir um nætur á vetrum. 

69. gr. 
Um götuhorn skal ekið í kröppum boga ef snúið er til vinstri handar, en í löng- 

um boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bannað að aka 
fram fyrir hest, eða vagn eða annað ökutæki, sem á undan fer. Sömuleiðis er bannað 
að nema staðar með hest, vagn eða annað ökutæki, á gatnamótum eða fast við þau, 
eða þar, sem ökutæki heldur kyrru fyrir beint á móti, hinum megin á götunni. 

70. gr. 
Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Láti nokkur hest standa fyrir hlöðnum sleða, vagni eða undir klyfjum, 
lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og undan 
klyfjum og komið honum til varðveizlu á kostnað þess, en flutningnum stýrir. Hest 
má aldrei binda úti við í kauptúnum, né láta standa í réttum í köldu veðri, eða 
óhæfilega lengi, að dómi lögreglunnar, þó að gott veður sé. Getur lögreglan tekið 
slíkan hest til varðveizlu á kostnað umráðamanns. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúni, skulu tafarlaust koma hest- 
um sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til að 
seyma þá á túnlóðum einstakra manna. 

XI. KAFLI 

Um skepnuhöld o. fl. 

71. gr. 
Enginn má hafa sauðfé heima í löndum hreppanna eða innan kauptúnanna á 

tímabilinu frá fjárrekstrum á vori til fjallskila á hausti, nema í fjárheldri girðingu 
eða svo öruggri sæzlu, að ágangur á land annarra geti eigi af hlotizt. Enginn má láta 
hross ganga laus í landi hreppanna nema í gripheldri girðingu sé. Sama gildir um 
nautpening. 

Hænsni og aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu i tryggilega afgirtu svæði, 
eða öruggri vörzlu, á tímabilinu frá 10. maí til 30. september, svo að þeir geti ekki 

valdið öðrum tjóni. 
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72. gr. 
Hesta, nautpening, sauðfé og alifugla, sem ganga lausir í kauptúnum á þeim 

tíma, sem óheimilt er að hafa þá þar samkvæmt framanskráðu, má lögreglan hand- 
sama. Sömuleiðis má sá, er fyrir ágangi gripa verður, handsama þá til bráðabirgða, 
og skal hann þá þegar skýra lögreglustjóra eða hreppstjóra frá því og öðrum mála- 
vöxtum. 

Allan kostnað við handsömun og varðveizlu flækingspenings greiðir eigandi 
hans. 

73. gr. 
Naut, sem farið er með um göturnar, skulu ætíð leidd í nægilega traustu bandi, 

og að minnsta kosti tveir menn fylgja hverju nauti, ársgömlu eða eldra. Ekki mega 
naut standa úti á götu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs eða eldri mega alls ekki 
ganga saman við kýr kauptúnanna. 

74. gr. 
Um sauðfjárrekstra og hrossa, sem koma til kauptúnanna til útflutnings eða 

slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir sem nauðsynlegar þykja til að af- 
stýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 

75. gr. 
Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagabeit í landi kaup- 

túnanna, bæði hvernig hagabeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. 

16. gr. 
Hreppsnefnd skal hafa eftirlit með því, að hundar þeir, sem leyft er að hafa 

í kauptúnum, séu hreinsaðir á hausti hverju. 

XII. KAFLI 

Um mannvirki og lóðir í kauptúnum. 

77. gr. 
anginn må i löndum kauptúnanna rista torf eða strengi, stinga hnausa, rífa hvis 

eða lyng, taka grjót, sand eða möl án leyfis og tilvísun hreppsnefndar. 
Bannað er að kveikja í sinu eða öðrum gróðri í landi kauptúnanna nema með 

leyfi hreppsnefndar. 

Allt svæðið frá Sandskeri og inn að Stórugrund við Hólmavík skal friðað fyrir 
skotum. 

78. gr. 
Skylt er hverjum, sem tekur mó í löndum kauptúnanna, að ganga svo frá gröf- 

um og haga greftri svo, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka mó í landi 
kauptúnanna, nema með leyfi og eftir tilvísun hreppsnefndar eða umboðsmanns 
hennar. ” 

XIII. KAFLI 

Ymis åkvædi. 

79. gr. 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftir- 

lit sé haft með börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almannafæri. Börn, 
yngri en 12 ára, mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 9 á kvöldin á tímabilinu frá
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21. september til 20. marz og ekki seinna en kl. 10 å timabilinu frå 21. marz til 20. 
september, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

Lögreglan getur bannað börnum, sem ekki ganga þar til vinnu né eiga erindi, 

að vera á bryggjum kauptúnanna. 

Á dansleikjum mega börn innan 14 ára ekki vera lengur en til kl. 12 að kvöldi. 
Foreldrar barnanna bera ábyrgð á því að fyrirmælum þessarar greinar sé hlýtt. 

Barnaverndarnefnd er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um að 
ákvæðum þessum sé hlýtt. 

80. gr. 
Í húsum, sem opinberar samkomur eru haldnar i, skulu vera að minnsta kosti 

tvennar dyr, til útgöngu, og skulu hurðir falla út. 

ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði. 

XIV. KAFLI 
Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

Sl. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Strandasýslu. Þó gilda ákvæði 

annars þáttar aðeins um kauptún þau, sem nefnd eru í fyrirsögn þáttarins. 

82. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á, að fyrirmælum sam- 

bykktar þessarar sé hlýtt, og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. Komist hrepp- 
stjóri að því, að brot sé framið, skal hann jafnskjótt kynna sér málavöxtu og senda 

lögreglustjóra skyrslu um málið án tafar. 

XV. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

83. gr. 
Með mál, sem rísa kunna út af samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

84. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki 

liggur þyngri refsing við að lögum. 
Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 15 ára drýgir, skorti á hæfilegri um- 

sjón foreldra eða annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, þá skal refsa for- 

eldrum eða forráðamönnum. fyrir yfirsjónina. 
Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn ein- 

stakur maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna, auk sekta, í sveitarsjóð 
Þess hrepps, þar sem brotið er framið. Nú hefur maður drygt brot í fleirum en 
einum hreppi, sem refsað er fyrir í sama máli, og rennur þá sekt hans og upptækur 
hagnaður í sýslusjóð. 

85. gr. 
Ef einhver lætur ógert það, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari 

eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, má lögreglustjóri láta fram- 
9 

1943 

48 

23. marz



1943 

48 
22. marz 

66 

kvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, ad vanræksla valdi 

tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögreglu- 

stjóri gerir til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir sveitarsjóður þess hrepps, 

þar sem ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostn- 

aðinn að fullu. 

86. gr. 

Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari og ekki verður krafizt af einstök- 

um mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefur verið kostað. 

Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild, greiðist 

hann úr sýslusjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. 

maí 1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 22. marz 1943. 

Einar Arnórsson. uu i 
Gústav A. Jónasson. 

KANADASJÓÐUR 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1942. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .......000.0..000.. kr. 119563.09 

Aukning á árinu 1942, samkv. eftirfarandi reikn. ....00...0.0000... - 65.98 
  

Kr. 119629.07 

Eignum sjóðsins er þannig varið: 

1. Veðdeildarbréf ...........0.0 0000 kr. 30800.00 

9, Jarðræktarbréf ..........0..0 00. 0 . 17100.00 

3. Kreppulánasjóðsbréf ......2....00 0. - 8000.00 

4. Veðskuldabréf ............00.0 00... — 36750.00 

5. Inneign í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands ....000000 0. mr 6979.07 
  

Kr. 119629.07 

Tekjur: 

1. Vextir af veðdeildarbréfum .........0000. 000. kr. 1549.00 

2. -——… jarðræktarbréfum .......0.0.000 000 — 940.50 

3. -—… —— kreppulánasjóðsbréfi .......000000 00 - 440.00 

4. —. —— veðskuldabréfum .........0%.0 000 - 2970.00 

5. - — bankainnstæðu .............0000 0 — 175.48 
  

Kr. 6065.98
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Reykjavik, 4. februar 1943. 

BUNADARBANKI ISLANDS 

Hilmar Stefånsson. 

Gjöld: 
1. Styrkur til Eggerts Steinþórssonar, læknis, til framhaldsnáms í . 

skurðlækningum ............0.002.0 0000 ... kr. 2000.00 
2. Styrkur til Jóhannesar Bjarnasonar, stúdents, til verkfræðináms, 

með landbúnaðarvélar sem sérgrein „........00.0000 00. 2000.00 
3. Styrkur til Kristjáns Jónassonar, læknis, til framhaldsnáms í 

læknisfræði (embættislækningum) .........0.000 000... 2000.00 
4. Tekjur umfram gjöld ............. 00... — 65.98 

Kr. 6065.98 

Forsætisráðuneytið, 14. janúar 1943. 

F. hr. 
e. u. 

Birgir Thorlacius. 

SNORRASJÓÐUR 1930 

Ársreikningur 1942. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkvæmt birtum reikningi ................. kr. 146068.82 
Aukning á árinu, samkvæmt neðan greindum reikningi .......... —  2040.74 

Kr. 148109.56 
Eignum sjóðsins er varið þannig: 
Jarðræktarbréf „..........0. 0 kr. 146100.00 
Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..........0.. 000. en rn -- 2009.56 

Kr. 148109.56 
Fekjur 

Vextir af jarðræktarbréfum ............0.0.0. 000. kr. 7892.50 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu ............0..0.20.0 000. — 48.24 

Kr... 7940.74 
Gjöld: 

Styrkur til náms í Noregi: 

Jón Jónsson, stúdent, til fiskifræðináms við háskólann 1 Oslo kr.  2000.00 

Rögnvaldur Þorláksson, stúdent, til verkfræðináms við háskólann 

í Þrándheimi ................. 00... . - 1300.00 
Páll Hafstað, til landbúnaðarnáms að Ási NB SRS NSS ÐNÐR - 1300.00 

Sveinn Ellertsson, til mjólkuriðnaðarnáms að Ási ................ 1300.00 

Kr.  5900.00 
Lagi við höfuðstól .............. 0. kr. 2040.74 

Kr.  7940.74 

  
Haukur Þorleifsson. 
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51 STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 

Ársreikningur 1942. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi 20.00.0000... kr. 6911.50 

Tekjur: 

  

Vextir af bankainnstæðu ..........2.00. 00 en kr. 138.22 

Kr. 7049.72 

Eign í árslok 1942 .....2.0..0000 00 0r rn nn kr. 7049.72 

Forsætisráðuneytið, 14. janúar 1943. 

F. hr. 

e. u. 

Birgir Thorlacius. 

BERKLAVARNASJÓÐUR 

fyrir Berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar konferensráðs árið 1942, 

stofnaður samkvæmt erfðaskrá árið 1931. 

Ársreikningur 1942. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi „00.00.0000... 0... kr. 1735.33 

Aukning á árinu 1942 samkvæmt eftirfarandi reikningi ............ - 52.89 
  

Kr. 1788.22 

Eignum sjóðsins er þannig varið: 

  

1. Inneign í sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Íslands 000... kr. 1588.22 

9. Hlutabréf í h/f Eimskipafélagi Íslands .....0.00.0.0 0... - 200.00 

Kr. 1788.22 

Fekjui 

. Vextir af bankainnstæðu ..........0...... FEREKEKELEREKEEEKERRERE kr. 44.89 

9. Arður af hlutabréfum í h/f Eimskipafélagi Íslands 20.00.0000... — 8.00 
  

Kr. 52,89 

Forsætisraðuneytið, 14. janúar 1945. 

F. h. r. 
e. u. 

Birgir Thorlacius.
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REIKNINGUR 

sjóðsins Aldarminning Jóns forseta 1942. 

Tekjur: 

1. Eignir Í ársbyrjun 2....0.0000.0.n 0 unnt kr. 7826.76 

2. Tekjur sjóðsins á árinu: 

a. Vextir af bankabréfum ......00000 000... kr. 266.50 

extir af sparisjóði ......02000 00. - 8.€ bh. Vextir af sparisjóði 48.04 314.54 

Kr. 8141.30 

Gjöld: 

1. Styrkir á árinu 2.......00000 00 nr nn kr. 250.00 

2. Eignir í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ......000002 200 kr. 5400.00 

bh. Innstæða i sparisjóði .......000 0000 —- 2491.30 
1891.30 

Kr. 8141.30 

  

  

Ísafirði, 31. desember 1942. 

Þorsteinn Sveinsson. 

  

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Jafnaðarreikningur 31. desember 1942. 

Eignir 

Útlán 22... kr. 3347767.00 

Bankainnstæða ........00.. 0 — 1485452.68 

Kr. 4833219.68 

Skuldir: 

Stofnsjóður ........00. nr kr. 4974299.55 

Varasjóður ........020002n rr 305362.53 

Fyrirfram greiddir vextir ......000000 00. 93557.60 
  

Kr. 4833219.68 

Reykjavík, 8. janúar 1943. 

STJÓRN FISKVEIÐA SJÓÐS ÍSLANDS 

Helgi Guðmundsson. Valtýr Blöndal. Ásg. Ásgeirsson. 

Elias Halldórsson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur 

og skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 27. febrúar 1943. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson. 
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Rekstrarreikningur 1942. 

. Tekjur 
Frá fyrra ári ............. 00... kr. 
Vextir (0... — 
Fiskveiðasjóðsgjald 1941 ...............00 000 
Hluti Fiskveiðasjóðs af útflutningsgjaldi 1941 
Frá skuldaskilasjóði 

68585.87 
177887.84 
203593.36 
271530.06 
300000.00 

  

Kr. 1021597.13 

Kostnaður ................0 eeeee kr. 
Styrkur til tímaritsins Ægis ..............0.0 00. 
Tekjuliðir 3—5, lagðir í stofnsjóð ........000.00 00. 
Til næsta árs, fyrirfram greiddir vextir 

— Í varasjóð 00... — 

48490.69 
500.00 

115123.42 
93557.60 
51962.71 
51962.71 

  

Kr. 1021597.13 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1942. 

Tekjur: 

  

  

  

Sjóður til næsta árs: 
a. Veðskuldabréf ........00. kr. 29500.00 

  

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ........0.000.. kr. 36500.00 
b. Bankavaxtabréf ......0.. ——  6500.00 

. Sparisjóðsinnstæða ......0.00.00 0 14076.69 c. Sparisjóðsinnstæða 6.6 kr. 57076.69 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ...........0.. kr. 1942.50 
b. -— bankavaxtabréfum .......0..0.000 00 — 292.50 

. — sparisjóðsinnstæðu  ..........0...0.00 — 325.90 c sparisjóðsinnstæðu 325 2 9360.90 

Kr. 59637.59 

Gjöld 
tyrkur til ekkna sjómanna ........0.2.0.00 eee er ereee kr. 24920.00 

  

b. Bankavaxtabréf (0... — 4500.00 
c. Sparisjóðsinnstæða ..........0... 0. — 23217.59 — 57917.59 

Kr. 59637.59 

Tollstjórinn í Reykjavík, 12. febrúar 1943. 

Jón Hermannsson.



REIKNINGUR 

fyrir styrktarsjóð læknishjónanna Ingibjargar Ísleifsdóttur og Ólafs Finsen, 

héraðslæknis á Akranesi, 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 

Í Söfnunarsjóði Íslands, aðaldeild nr. 589 Ll kr. 2360.92 

9. Vextir frá árinu 1941, innfærðir á árinu „00.00.0000 e nr... 0... — 116.91 

3. Gjafir lagðar í Söfnunarsjóð .o.cccceeerr rent . — 1850.00 

Gjafir hjá gjaldkera ......0..0..
.0 rn. en - 100.00 

5. Gjöf stofnanda, Ó. F.. verðlagsuppbót á styrk oooocccn en — 112.34 
  

Kr. 4040.17 

Gjöld: 

. Styrkur veittur á árinu Petrínu Jónsdóttur ekkju á Sleipnisv. 22 .. kr. 200.00 

2. Sjóður í árslok: 

a. Söfnunarsjóður nr. 589 ...cccccenn nn kr. 3827.83 

Hjá gjaldkera .......0000.0 0. — 12.34 i 
b. Hjá gjaldkera 

4 = 3840.17 
  

  

Kr. 4040.17 

Akranesi, 15. janúar 1943. 

Ólafur Finsen. Árni Árnason. Þorsteinn Briem. Þuríður Guðnadóttir. 

RBeikning þenna höfum við endurskoðað og borið saman við söfnunarsjóðsbók 

nr. 589. 
Við vottum að reikningurinn sé réttur og eignirnar fyrir hendi. 

Akranesi, 23. jan. 1943. 

Árni Böðvarsson. Svbj. Oddsson. 

REIKNINGUR 

Minnisvarðasjóðs Hannesar Hafstein árið 1942. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi .....0.000 0... kr. 440.22 

Tekjur: 

  Vextir af bankainnstæðu ......00000 0... nn II kr. 13.20 

Kr. 453.42 

Eign í árslok 1942 20.00.0000. n err nr rr nr Kr. 453.42 

Forsætisráðuneytið, 14. janúar 1943. 

F. h. r. 

e. u. 

Birgir Thorlacius.
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58 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestmannaeyja árið 1942. 

Tekjur: 
I. Eign frá fyrra Ári ....0.0..0.. 0 kr. 32295.23 
2. Styrkur frá ríkissjóði Íslands .........0..0..0.0.0 pe mmm 800.00 
3, Styrkur frá bæjarsjådi Vestmannaeyja lll. — 800.00 
4. Gjafir Á Árinu 2... — 740.00 
5. Afborgun af skuldabréfi Guðl. Br. Jónssonar „00... -- 600.00 6. Afborgun af skuldabréfum hafnarsjóðs ......0.0.0 - 200.00 
7. Vextir: 

a. Af skuldabréfi Guðl. Br. Jónssonar 2... kr. 54,00 
b. — kreppulánasjóðsbréfum 2... — 176.00 
C. — veðdeildarbréfum 2... ss. 735.00 
d. — hafnarsjóðsbréfum 2... - 396.00 
e. — bæjarsjóðsbréfum 2... - "160.00 
f. —- bankainnstædu 2... ss - 92.56 

  —  1613.56 

Kr. 37048.79 

  

  

  

I. Móti tekjulid 5 og 6 ......000.0.... kr... 800.00 2. Styrkur veittur ekkjum og börnum .............. FI —- 1700.00 3. Kostnaður við sjóðinn ........)000....0.0.00 …— 35.00 Eignir: 
a. Skuldabréf bæjarsjóðs .......0.000. kr. 4000.00 
b. Skuldabréf hafnarsjóðs 20.00.0000. —- 6400.00 
c. Veðdeildarbréf (......... — 14700.00 
d. Kreppulánasjóðsbréf „.......0. —- 3200.00 
e. Skuldabréf Guðl. Br. Jónssonar 2... — 300.00 
f. Innstæda í bankabók 2. — 5913. 

nnstæda i bankabåk >913.79 . 34513.79 

Vestmannaeyjum, 2. jandar 1943. Kr. 7048.79 
Sveinn P. Scheving. 

REIKNINGUR 

fyrir Minningarsjóð Ísfirðinga árið 1942. 

Tekjur: 
Í. Eignir í ársbyrjun: 

a. Bankavaxtabréf .......00.. kr. 6900.00 
b. Ýmis verðbréf (nafnverð) Ll — 2422.90 
c. Erlend verðbréf 20.00.0000 —  150.00 
d. Skuldabréf með afborgun ......0.0000. - 77.10 
e. Innstæða í sparisjóði 2... -—— 4674.70 

  kr. 14224.70 

Flyt kr. 14224,70 
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Flutt kr. 14224,70 

2. Tekjur sjóðsins á árinu: 
a. Vextir af bankavaxtabréfum 20.00.0000. kr. 382.50 

b. — … — hlutabréfi í Eimskip 0... 40.00 

Cc. —  —— hlutabr. Íshúsfél. 2... — 159.50 

d. - - skuldabr. í Rafveitunni ..............- - 10.00 

e. - skuldabr. Hj. Kr. 2... — 3.86 

f. - sparisjovi 22... - 100.91 

g. Selt hlutabréf (umfram nafnverð) (Raflf) ...... - 160.10 806.87 

Kr. 15031.57 

Gjöld: 

Í. Leiga á geymsluhólfi 22.00.0000... nan kr. 15.00 

2. Til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf ......0200 0 kr. 6900.00 

b. Ýmis verðbréf .........00 0 2330.00 

c. Skuldabréf með afborgun ......00000. 0000. - 77.10 

d. Erlend verðbréf .........0. 20 < 150.00 

ce. Innstæða i sparisjóði ......00.2.00 00. 5559.47 
  15016.57 

Kr. 15031.57 

  

Ísafirði, 31. des. 1942. 

Þorsteinn Sveinsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hvammstangakauptún frá 5. september 1939. 

1. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist svo: 

Hin löggilta höfn nær yfir svæði, sem takmarkast þannig: Ad sunnan ræður bein 

lína vestur á fjörðinn eftir sammiði tveggja hvítra varða við Vallahöfða, að norðan 

ræður bein lína vestur á fjörðinn eftir sammiði tveggja hvílra varða á norðurtak- 

mörkum Hvammstangahrepps. Til vesturs nær höfnin svo langt út á fjörðinn sem 

skip liggja. 

Reglugerðarbreyting þessi er hér með gerð samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvem- 

ber 19217, um heimild fyrir stjórnarráð Íslands til að setja reglugerðir um notkun 

hafna o. fl. Öðlast hún gildi þegar í stad og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Álvinnu- og samgøngumdlaråduneytid, 25. marz 19483. 

Vilhjálmur Þór. 
Páll Pálmason. 
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SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Norðfjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

Í. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Norðfjarðar, og skal heimili hans og varnarþing 

vera Í Neskaupstað. 

2. gr. 
Til tryggingar því, að geymslufé sjóðsins verði eigi glatað og að sjóðurinn standi 

í skilum, skal hann hafa ábyrgðarmenn fyrir ekki minni upphæð en 5000.00 — fimm 
Þúsund krónum. 

ð. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt að gera 

það, sem í hennar valdi stendur til þess að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur aldrei fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 
umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður ör- 
eigi á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu 3 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en hinir 2 af bæjarstjórn Neskaupstaðar á sama tíma og gildir 
kosning þeirra allra til fjögra ára. Hlutfallskosningu skal við hafa, ef þess er óskað. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í fjögur ár sam- 
fleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs 
formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábvrgðarmönnum, 
Hvtji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar 
í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem 
eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af bæjarstjórn, eða 
verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast 
þess, að bæjarstjórn kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarf- 
semi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglysingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsins- 
ar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 
skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa 
til um sýslunarmenn hins opinbera. 

Stjórnendur sjóðsins og slarfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Ekki 
mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins.
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7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 

Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né i hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, 

og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 

veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 

viðstaddir. Heimilt er stjórninni að hafa þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár i senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 

ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 

g hegar i stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar 
9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina og 

aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 

skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 

laust skráð á víxilinn. 
10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 

sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hafi 

verið. Dagselningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir svo ofi, sem þörf krefur, og ákveður stjórnin 

hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 

Zigi síðar en Í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann skriflega öllum ábyrgðarmönnum 2 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 

reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda 

og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður 

á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. 

Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur 

ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann lögmætur, hversu 

fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á sam- 

bykktum sparisjóðsins, nema %, hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

IL Um innlög í sjóðinn, inn- og útbergun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. > 

a. Innlåég eru tekin á gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 

i |: b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 
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c. Sem skirleini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 
á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í 
hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn setur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast 
vexlir Í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

AF upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir í 
hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum i viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna, þá er 
hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn åvaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér sér það fætt. en heimta má, 
að upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 509.00 sé með viku fyrirvara sagt upp, og upp- 
hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að 
borga meira en 500 krónur á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðulfé, nema því aðeins, að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum. að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhætf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útho "gad fé það, er viðskiptabókin hljóðar 
um, eða eilthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé synd, skal gefa sér- 
staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess setið i kvittuninni, að hún gildi aðeins 
Þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur setið á hlut-
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aðeigandi reikningi i innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að viðskipta- 

bókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við samanburð inn- 

stæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo athugað, 

að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist úlborgunin í reikning eiganda i innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 

skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 

með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til þess að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskor- 

un í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum 

orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt 

í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 

ur tilað greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því að- 

eins að varasjóður nemi a. m. k. 10% af sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. — 

Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillögum spari- 

sjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja í al- 

menningsþarfir í héraðinu. 

. 21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá bönkum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, en að 

nemi 57 af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var i árslok næst á undan. 

Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess, að gripa til fjár þessa, vegna 

ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í lag aftur. 

TIL. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má 1afngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 34 af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna, má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 

að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið 

innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 
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23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um bann tíma, sem dregizt hefur að greiða fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar, eða for- 

maður í umboði hennar, sé því samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið ábyrgist, og í trvegum auðseljanlegum verðbréfum minnst 4% af innlánsfénu. 
Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár, 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til annars en þess, að fullnægja skuldbindii gum sínum gagnvart innstæðueigend- 

um. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 
ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal Þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd, og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal Þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

I. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 
í Þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar eru eignir sjóðsins -i árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíla á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 
efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok.
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Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmn- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, 

er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og 

handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxt- 

um, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. ta] 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til þess að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af bæjarstjórn Neskaupstaðar, með hlutfallskosn- 

ingu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn 

til vara, og ganga þeir í stað aðalmanna i forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 
33. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en ársfjórðungslega og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 

ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 

síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
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ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð um sparisjóði frá 15. febrúar 1942, og önnur gild- 
andi fyrirmæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 30. marz 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fvrir Sparisjóð Glæsihæjarhrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Glæsibæjarhrepps. Heimili hans og varnarþing er í 

Glæsibæjarhreppi. 

Til tryggingar því, að geymslufé innlagsmanna glatist ekki og að sjóðurinn standi 
í skilum, skal sveitarfélagið sem stofnandi hans ábyrgjast innstæðuna og skal hrepps- 
nefndin, fyrir hönd sveitarfélagsins, skrifa undir skuldbindingu þar að lútandi í gerða- 
bók hreppsins. Ábyrgðin er óuppsegjanleg. 

. 3. gr. 
Å almennum sveitarfundi, sem jafnframt er aðalfundur sparisjóðsins og haldinn 

skal fyrir lok marzmánaðar ár hvert, kjósa atkvæðisbærir hreppsbúar 3 menn í 
stjórn sjóðsins til fjögra ára í senn. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir 
setið i stjórn 4 ár samfleytt er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 ár- 
um liðnum. Stjórnin kys formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, flytji 
burt úr héraðinu eða verði á annan hátt óhæfur til þess að gegna stjórnarstörfum, 
skal hreppsnefndin skipa mann til að gegna störfum hans þar til aðalfundur sjóðs- 
ins kemur saman. Ekki má stjórn sjóðsins reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, 
sem komið gæti í bága við hagsmuni sjóðsins. Stjórnin ræður starfsmenn og hefur 
umsjón með öllum framkvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglysingar, hverjir séu stjórn- 
endur og starfsmenn og hverjir geti undirritað kvittanir og yfirlýsingar, svo skuld-
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bindandi sé fyrir sjóðinn, beri einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því að ekk- 62 
ert af fé sjóðsins glatist fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir hand- 30. marz 
vömm eða óráðvendni stjórnar, starfsmanna eða endurskoðenda, skal hlutaðeigendum 
skylt að bæta skaðann og sæti þeir auk þess hegningu eins og lög standa til um sýsl- 
unarmenn hins opinbera. 

4. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum né 
ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

D. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn: féhirðir og 
bókari. Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðn- 
um nema tveir úr stjórn hans eða starfsmenn séu viðstaddir og rita þeir upphæðina 
tafarlaust í bækur sparisjóðsins hvor um sig. Féhirðir má veita móttöku greiðslum 
í sjóðinn án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita 

greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum 
segn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu ekki viðstaddir. 

Heimilt er að stjórn sjóðsins hafi þessi störf með höndum. Aðalfundur ákveður 
Þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn. Starfsmenn skulu ráðnir til eigi skemmri 
tíma en eins árs í senn, en heimilt er stjórn sjóðsins að segja þeim upp starfinu fyrir- 

varalaust, ef henni virðast nægar sakir fyrir hendi. Skal formaður þá leggja málið 
fyrir sveitarstjórn, sem fellir í því fullnaðarúrskurð. 

7. gr . gr. 
Stjórn sjóðsins getur krafizt þess að féhirðir setji tryggingu fyrir því fé, sem 

honum er trúað fyrir. Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillög- 
um sparisjóðsstjórnar. 

8. gr. 

Sérhver greiðsla í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust rituð í dagsjóðbók og 
aðrar þær bækur, sem greiðsla á heima í, og einnig skal rita afborganir af lánum á 
hlutaðeigandi skuldabréf. 

Allar bækur skulu skýrt og greinilega færðar, og sé einhverri tölu breytt, skal 
sjást í hverju breytingin var innifalin. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja 

greiðslu. 

9. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti 4 sinnum á ári og ákveður stjórnin 

hvernig haga skuli starfrækslu sjóðsins. 

10. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir lok máarzmánaðar ár hvert og boðar sveitarstjórn 

fundinn með nægum fyrirvara. Þar skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar 
sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, ásamt athugasemdum endurskoðenda og svörum 
reikningshaldara og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar sveitarstjórn 

begar ástæða er til að dómi sparisjóðsstjórnar eða sveitarstjórn sér þörf á. Þó má 

eigi gera breytingar á samþykktum nema % hlutar fundarmanna séu með breyting- 

unni. 
11
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11. 
Innlög í sjóðinn skulu ekki vera minni en Í króna í senn. Sem skírteini fyrir inn- 

stæðu fær hver maður viðskiptabók með sama nafni og númeri og Í innstæðubók 

stendur og jafnframt samþykktir sjóðsins, ef þess er óskað. Telji sparisjóðsstjórnin 

skaðlegt fyrir sjóðinn að taka móti innstæðufé, getur hún neitað því, og einnig 
getur hún sett hömlur á hve mikið fé má leggja í reikning hvers einstaklings. 

Um eignir manna i sjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 

kvæmt geta krafizt þess. 

12. gr. i 

Upphæð innlånsvaxta ákveður sjóðstjórnin í samræmi við gildandi lög á hverj- 

um tíma, og skulu vextir reiknaðir að fullu og færðir í bækur sjóðsins í árslok. Í 
innstæðubókina skulu vextir færðir og lagðir við höfuðstólinn hjá hverjum innstæðu- 
eiganda. Vextir reiknast eftir þrítugnættum mánuðum og gjaldast í minnst ein- 

um eyri. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir 
í hana og þess þá nákvæmlega gætt, að hún beri saman við innstæðubókina. Finnist 
skekkjur í vaxtareikningi eftir að fært hefur verið í innstæðubók, má eigi breyta hin- 
um skráðu tölum, en leiðrétta skal skekkjuna þegar í stað. 

13. 
Nú vill sá, sem fé á í sjóðnum, fá það. útborgað. og skal hann þá krefjast þess 

með tveggja mánaða fyrirvara, nema það sé 100 krónur eða minna. Innstæðufé má 
aldrei greiða nema viðskiptabókin sé synd, og skal þá upphæðin þegar skráð í hana. 

Starfsmenn sjóðsins skulu gæta þess nákvæmlega, að bera bækur sjóðsins saman við 

viðskiptabókina í hvert skipti sem innstæða er hreyfð. 
Það er eigi á ábyrgð sjóðsins þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega 

heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um 

eða eitthvað af því. 

14, gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast í gjaldgengri mynt eða seðlum. Greiðist innstæða 

að fullu skal skila viðskiptabók aftur án endurg gjalds. Glatist viðskiptabók verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

Ef eigandi að innstæðu eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár til þess að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun 

í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins. 

15. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fyrirvara. Skal 

þá gefa út auglýsingu um það í blaði því í, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar. Eftir 

gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem upp var sagt. 

16. gr. 
Ársarð af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal leggja 

í varasjóð. 

Tjón, sem sjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekkur til að greiða, 

skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema varasjóður sé 1% af 

sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. 

Þegar svo er komið hag varasjóðs getur stjórnarráðið samþykkt samkvæmt til- 

lögum sparisjóðsstjórnar, að verja megi fé úr sjóðnum til almennra þarfa í héraðinu.
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17. gr. 62 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum audseldum verðbréfum eða inneign i 30. marz 

banka sem er ríkistryggður. Þó er eigi skylt að koma meira af varasjóði svo fyrir en 
5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var i árslok næst á undan. 

Eigi má grípa til þessa fjár nema nauðsyn krefji og skal þá svo fljótt sem verða 
má koma því í lag aftur. 

eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf sem álíta má jafn góð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn veði í fasteign og þó aldrei yfir 60% 

af fasteignamati eða öðru mali sem lögskipaðir matsmenn framkvæma. Sjálf- 
skuldarábyrgðarlán má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu af- 
borgunarlán með árlegri afborgun og sé þeim að fullu lokið innan 10 ára frá 

lánveitingu; 
c. með því að kaupa vixla, sem stjórn sjóðsins telur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegt. 

19. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af lánum. Verði vanskil á vöxtum, greiði 

skuldunautur 1% dráttarvexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram vfir 
gjalddaga. 

20. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum nema meiri hluti stjórnarinnar sé því samþykkur 

og ákveði lánshámark. 

Sparisjóðurinn skal ætíð eiga Wa hluta af innstæðufénu í ríkistryggðum banka 

eða auðseljanlegum verðbréfum. 
Komi það fyrir að stjórn sjóðsins neyðist til að grípa til þessa fjár, skal það lag- 

fært svo fljótt sem mögulegt er og ætið skal það gert innan tveggja mánaða. Verð- 

bréfaforða sjóðsins má eigi skerða nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur. Ef verðbréf, sem sjóðurinn á, hljóða á handhafa, skulu þau skráð sem eign 

sjóðsins. 

21. gr. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema öll stjórn sparisjóðsins sé því samþykk. 
Ef sjóðurinn veðsetur verðbréf sín, skal það greinilega skráð í bækur sjóðsins 

hverjum bréfin séu veðsett og einnig skulu vera í vörzlum sjóðsins fullgild skírteini 
frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. 

22. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísanir á sjálfan sig. 

23. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar endurskoðaðir og 

lagðir fyrir sveitarfund til samþykktar fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

24 gr 24. gr. 
Reikningur sparisjóðsins skal gerður samkvæmt fyrirmynd, sem sparisjóðseftir- 

litið setur á hverjum tíma. 

25. gr. 
Semja skal við hver árslok skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, ásamt vöxt- 

um. Skal tala viðskiptabóka nákvæmlega sjást á skrá þessari.
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62 Einnig skal semja skrá yfir öll lån, sem sjóðurinn á útistandandi, hverju nafni 
30. marz sem nefnast, og skal þar sjást greinilega hvað eru fasteignaveðslán, sjálfskuldar- 

ábyrgðarlán og víxlar. Gjalddagi allra lána skal sjást og fyrir hvaða tímabil vextir 
eru greiddir, einnig hvernig víxilréttar hefur verið gætt. Á skrám þessum skal geta 
nafns hvers lántakanda og einkennistölu. Loks skal semja skrá yfir allar aðrar eignir 
sjóðsins, svo og yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

26. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

27. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal sýslunefnd Eyjafjard- 

arsýslu kjósa 2 endurskoðendur, með hlutfallskosningu, til eins árs í senn og 2 vara- 

endurskoðendur. 
Endurskoðendur má endurkjósa. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

28. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfaeign 

að minnsta kosti missirislega og einnig hafa þeir aðgang að öllum bókum, skjölum 
og öðrum verðmætum sjóðsins hvenær sem þeim þykir nauðsyn til bera. 

29. ør 29. gr. 
Endurskoðendum er skylt að gæta þess, að öll bókfærsla sparisjóðsins sé í lagi 

og allra fyrirmæla þar um sé nákvæmlega gætt. Skulu þeir benda á, ef eitthvað er 
athugavert, svo úr verði tafarlaust bætt. 

30. gr. 

Ársreikning sjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka strax eltir að hann er sam- 

inn og rita síðan vottorð á hann um að endurskoðun sé lokið. Reikningurinn með 
athugasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

31. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um reikningshald sparisjóðsins eða annað 

það, er bókfærslu sjóðsins snertir, sker sparisjóðseftirlitið úr. Eins skal farið að ef 
endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé ekki að öllu leyti lög- 
mætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði. svo og reglu- 
serð um sparisjóði frá 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli og stjórn sjóðsins 

bætir ekki tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

92. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamalaráðuneytið, 30. marz 1948. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson.



SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Siglufjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

Í. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Siglufjarðar, og skal heimili hans og varnarþing 

vera Siglufjörður. 

2. gr. 

Ábyrgðarfé sjóðsins skal aldrei vera minna en 10 þúsund krónur. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 

færri. Ábyrgð setur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lógsagnar- 

umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður ör- 

eigi á annan hátt. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu 3 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en hinir 2 af bæjarstjórn Siglufjarðar á sama tíma, og gildir kosn- 

ing ; þeirr: t allra til fjögra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórn- 

ar nefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni i 4 ár samfleytt, er þeim 

ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann 

úr sínum flokki. Devi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flvtji 

burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar 

í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem 

eftir er af kjörtímabilinu. Devi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af bæjarstjórn eða 

verði á lögmætan hátt óhæfur Hl að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast 

þess að bæjarstjórn kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarf- 

semi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir seti undirritað kvittanir og aðrar wfir- 

lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

LR sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 

ins Fyrir handvömm eða år: áðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 

sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 

eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 

og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr . gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru i stjórn sjóðsins. 
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7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 
staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins, hvor um sig. Þó má 
féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé við- 
staddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs i senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 
laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgð- 
armanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
era greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal A amt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun á víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og urejnileg ;a færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. 

Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. 
Stjornarfundir skulu haldnir að minnsta Á kosti tveir í mánuði hverjum og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum 3 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikn- 
ingar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og 
svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á 
sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur 
er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti ekki helmingur ábyrgðar- 
manna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem 
mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum 
sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki.
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II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 

b. Það, sem lagt er i sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu yfir- 

skrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að sam- 

þykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar á 

skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. 

Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn i 

hana i fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé i sparisjóðinn, eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri innstæðu 

en 50 þúsund krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 

kvæmt geta krafizt þess. 

. 14. gr. 

Upphæd innlånsvaxta åkvedur sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma i sam ræmi við 

ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 

höfuðstól á reikning hans. 

Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast vextir i eigi minni 

pörlum en heilum eyri. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega sætt, að upphæð innstæðufjár. að meðtöldum 

vöxtum Í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 

bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún 

finnst. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 

upphæðum frá kr. 1000.00 til kr. 2000.00 sé með viku fyrirvara sagt upp, og upphæð- 

um þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 

meira en 2000 krónur á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er i viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega let rað á 

bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæt. 
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63 Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
30. marz löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóð- 

ar um, eða eitthvað af því. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 

staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að viðskipta- 
bókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við samanburð 
innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo at- 
hugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 
með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins i 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun 
í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með Þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglysingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 
ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því að- 
eins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillög- 
um sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nvtsamlegra fyrirtækja 
í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í trvggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign í Landsbanka Íslands. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 
en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að srípa til fjár þessa, vegna 
ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni bå skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur.
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III. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

h. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn sjáll- 

skuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum 

til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau 

séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 

10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla sem sparisjóðsstjórn álítur trvgga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

93 ør 23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

siðar en á gjölddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um 

þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita Ján úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. Sparisjóðurinn skal, til þess að það 

sé tryggt, að hann geti hvenær sem er fullnægt skyldum sínum um greiðslu á inn- 

lánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið ábyrgist, og i tryggum auðseljanleg- 

um verðbréfum minnst %o af innlánsténu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei 

vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár vegna 

fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í 

samt lagt eftur. Sé það eigi gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin til- 

kynna sparisjóðseftirlitinu það, sem Í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli í 

síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust lála 

nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 

að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lån 

til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendunm. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 

það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygging- 

ar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu i vörzlum sparisjóðs- 

ins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðsins 

einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin eru seymd, og hver þau séu. 

  

26. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 
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IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárirð og skal ársreikningur hans ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist slöggt: 

I. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni samirn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum 
og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok, og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem sleggst, skal semja nákvæman efnahagsreikn- 
ing fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 
af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn á 
úlistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal 
semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér. fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 
eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé Hlgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 
réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal seta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda. 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. i 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína Jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til þess að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af bæjarstjórn með hlutfallskosningu til eins árs 
í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga 
þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra.
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32. gr. 

Tilkynna skal sparisjodseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins 

33. gr. 

Skylt skal endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en fjórum sinnum á áti, og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

öd. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgætilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 

inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 

hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 

á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

30. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 

skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé 

ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um spari- 

sjóði, svo og reglugerð frá 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn sjóðs- 

ins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

38, gr. 

Hætti sparisjóðurinn starfsemi sinni, skal skuldlausum eignum sjóðsins varið til 

einhvers nylsamlegs fyrirtækis í almenningsþarfir, eftir ákvörðun þeirra manna „er 

síðast eru i stjórn sjóðsins. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptanílaráðuneytið. 30. marz 1945. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson, 
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SAMPYKKTIR 

Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

I. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis, og skal heimili hans og varnarþing vera í Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru undirritaðir 63 ábyrgðarmenn hans, og skuldbinda þeir 

sig með undirskrift sinni undir samþykktir þessar til þess að ábyrgjast, að sjóðurinn 
standi í skilum. Svarar hver ábyrgðarmaður hlutfallslega fyrir halla eða tjón, sem 
sjóðurinn kann að verða fyrir, en hann setur eigi sjálfur staðið straum af. Þó ábyrg- 
ist enginn einn meira en 500 krónur. Hver ábyrgðarmaður leggur fram þegar í stað 
250 kr. af ábyrgðarupphæð sinni sem stofnfé sjóðsins. Skal ákveðið um vexti af því 
fé á aðalfundi. Þó mega þeir ekki vera hærri en 1% umfram innlánsvexti sjóðsins. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 50 búsettir í Reykjavík. Skal 

sljórninni, með aðstoð annarra ábyrgðarmanna, skylt að sera það, sem í hennar valdi 
stendur, til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. Ábyrgð Selur eigi fallið 
niður, nema fyrir andlát. burtflutning úr lögsagnarumdæminu, missi fjárforræðis, 
gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður Öreigi á annan hátt. Stofnfjárfram- 
lag ábvrgðarmanns endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurtall ábvirgðar eða sam- 
kvæmt heimildinni í 22, gr. laga nr. 69 27, júní 1941, um sparisjóði. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu 3 Þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki ábyrgð- 

armanna, en hinir 2 af bæjarstjórn Reykjavíkur á sama tíma. og gildir kosning þeirra 
allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnarnefndar- 
menn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki 
skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr 
sínum flokki. Devi stjórnarnefndarmaður. kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr 
héraðinu eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla 
saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem eftir er af 
kjörtímabilinu. Devi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af bæjarstjórn, eða verði á lög- 
mætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að bæj- 
orstjórn kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra 
atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins hefur umsjón með öllum framkvæmdum hans. Hún ræður 
starfsmenn hans, ákveður kaup þeirra og kjör og segir þeim upp starfi, ef henni 
þykir ástæða til. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 
ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna
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sjóðsins, endurskodunarmanna eða annarra, sem vid hann eru riðnir, skal hlutaðeig- 

endum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og 

lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra, né reka eigin lánastarfsemi eða 

aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. Sé stjórnandi eða starfs- 

maður sparisjóðsins í stjórn einhvers annars fyrirtækis eða framkvæmdastjóri þess, 

má ekki veita því fyrirtæki lán úr sjóðnum nema sparisjóðsstjórnin samþykki bað 

einróma og sparisjóðseftirlitið leyfi það. Þó þarf ekki slíkt leyfi til að veita lán gegn 

veði í fasteign, enda fari lánið ásamt því, sem áður kann að hvíla á eigninni, ekki 

fram úr 35 matsverðs fasteignarinnar. 

6. gr . gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðs- 

ins og ráðnir starfsmenn hans. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móltöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjónum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að sljórnendur sjóðsins hafi þessi störf með höndum. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Sparisjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í sjóðsbók sjóðs- 

ins og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 

um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skráð á víxilinn. 

g: 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir bannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 

sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi, hverju breytt 

hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti einu sinni á viku, og ákveður 

stjórnin, hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. Sparisjóðsstjórnin skal 
hafa gerðabók, er í séu skráðar ályktanir stjórnar um lánveitingar og lánsynjanir, 

lántökur og annað slíkt. 

12. gr. 
Í marzmånudi ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður hann öllum 

ábyrgðarmönnum með ábyrgðarbréfi, er afhent sé á póststofuna í Reykjavik 5 dögum 
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64 fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, 
30. marz með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og féhirðis, og leggur fund- 

urinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf 
á. eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur er lögmætur, þegar helmingur 
ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nyju 
á sama hátt, og er hann þá lögmætur, hversu fáir sem mæta. Á fundum ræður afl at- 
kvæða. Þó má eigi gera breytingar á lögum sparisjóðsins, nema 2% hlutar fundar- 
manna á lögmætum fundi samþykki. 

Ábyrgðarmaður getur ekki látið aðra mæta fyrir sig á fundum. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók, og fær hver innlags- 

maður dálk. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu yfir- 

skrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Í viðskiptabókina skal prenta 
ágrip af lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og samþykktir sparisjóðs- 
ins sjálfs, og gildir hún í öllu sem samningur við sjóðinn. Eigandi greiðir and- 
virði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Sparisjóðurinn tekur einnig við innlögum með þeim kjörum, að hægt er að taka 

út peninga af innstæðunni gegn ávísun og án þess, að viðskiptahók sé sýnd, og 
skal þá greinilega letrað á bókina, að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu og sé 
því ekki veðhæt. 

e. Aldrei má sparisjóðurinn taka á móti meira innlánsfé en svo, að það, að frá- 
dregnu því, er hann á í sjóði, innistandandi í innlendum bönkum, í trvggum verð- 
bréfum eða lánum gegn veði í fasteign, nemi 25 sinnum eigin fé sparisjóðsins, 
þar með talið stofnté og innborgað ábyrgðarfé. Eigi má draga frá, samkvæmt 
þessari málsgrein, önnur fasteignalán en þau, þar sem lánið, ásamt því, er áður 
kann að hvíla á eigninni, nemur ekki meira en % fasteignamatsverðs hennar. 

f. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

g. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 
kvæmt geta krafizt þess. 

h. Fé það, sem lagt hefur verið í sparisjóðinn, að vöxtum meðtöldum, er undan- 
þegið löghaldi, á meðan það stendur þar. 

14. gr. 

Upphæð inulánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 
ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 

hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við höfuð- 

stól á dálk hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrílugnættum, þó svo, að frá teljast 
móltökudagar og úttökudagar, og gjaldast vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði i sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir 14. jan. ár hvert, skulu vextirnir 
færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 
löldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur.
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Finnist skekkja i vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir i innstædu- 
håk, må eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæd, en leiðrétta skal skekkjuna á þann 

hátt, að skrá mismuninn, en jafnframt færist sparisjóðnum til reiknings í innstæðu- 

bókina og viðskiplabókina, næst þegar hún verður sýnd. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má, að 
upphæðum frá 500 til 1500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum þar yfir 
með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga meira en 

2000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að við- 

skiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana, eða gegn ávísun, 
ef eigandi hefur samið svo um og það er letrað á viðskiptabók hans. Skulu starfsmenn 
sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé rétt gert, og skulu í því skyni í hvert sinn 

bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem skráð er 

í bækur sjóðsins. 

Innstæðueigandi getur áskilið, að á áberandi stað á viðskiptabók sinni sé letrað, 

að hann einn eða sá, er hann gefur skriflegt umboð til þess, geti hafið peninga úr 

henni. 

Nú ber viðskiptabók eigi slíka áletrun, og er það þá eigi á ábyrgð sparisjóðsins, 
þótt handhafi viðskipti bókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar til að 

tá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 
staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 

næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið í hlut- 
aðeigandi dálk í innstæðubók, um leið og greiðslan er þar skráð, að viðskiptabókin 
hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérsiðk kvittun verið gefin. Við samanburð innstæðu- 
bókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo athugað, að 

innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum, og 

tilfærist endurborgað fé í dálk eiganda í innstæðubókinni. Greidist innstæða að fullu. 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds. Ef viðskiptabók, sem getin er út 
fyrir sparisjóðsinnstæður, glatast, skal heimilt að innkalla með auglýsingu, sem prent- 
uð sé þrisvar í röð í Lögbirtingablaði, með 6 mánaða fyrirvara frá því að 1. auglýs- 

ingin er birt, hvern þann, sem í höndum kann að hafa viðskiptabókina, og ef eng- 

inn hefur sagt til sín áður en téður frestur er liðinn, þá má greiða þeim, sem við- 
skiptabókina hefur fengið, upphæðina, án þess nokkur annar, sem viðskiptabókin 

kann að hafa verið afsöluð, geti gert kröfur á hendur sparisjóði þeim, sem í hlut 

18. gr. 
Ef eigandi að viðskiptabók hreytir ekki innstæðu sína í 15 ár samfleytt, skal ekki 

reikna vexti af innstæðunni framar. Ber þá að skora á eiganda að segja til sín, og 

skal það gert með auglýsingu á sama hátt og ef bók glatast. Ef hann gefur sig ekki 
fram áður en tilskilinn frestur er liðinn, er viðskiptabók hans ógild og féð, ásamt 
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voxtum, eign sparisjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að greiða féð, að meira eða 
minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan 5 ára. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í RN wik, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst % af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. Komi það fyrir, 
að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár vegna fyrirsjáanlegra 
útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í lag aftur. Sé það 
ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin tilkynna sparisjóðseftirlit- 
inu það. 

21. gr. 
Sparisjóðurinn greiðir árlega 2% af nettó ágóða sínum í tryggingarsjóð spari- 

sjóða, unz eign sparisjóðsins í tryggingarsjóði er orðin 3% af samanlögðu innstæðu- 
fé sparisjóðsins. 

22. gr. 
Árstekjur sparisjóðsins, að frádregnum kostnaði, greiðslu í tryggingarsjóð, vöxt- 

um og því få, sem lagt er til hliðar til að mæta fyrirsjåanlegum töpum, skal leggja í 
varasjóð. 

Heimilt er að verja nokkru af ársarðinum til endurborgunar á stofnfé og greiddu 
ábvrgðarfé, ef varasjóður nemur meira en 10% af sparisjóðsinnstæðunni. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 
leggja Í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 
ir til, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því aðeins, að 
værasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. 
Þegar hagur varasjóðs leyfir, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillögum sparisjóðs- 
sljórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nvtsamra fyrirtækja í alnenningsþarfir 
í héraðinu. 

I. Um lánveitingar o. fl. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna eða félaga gegn áreiðanlegu fasteigna- 

veði eða gegn sjálfskuldarábyrgð. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum má þó 
því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri 
diborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni: 

c. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins álítur heppilegan. 

Stjórnin setur sér reglur um lánveitingar úr sjóðnum. 

924. 

Að öðru jöfnu skulu íbúar Reykj javÍkur, og nágrennis ganga fyrir öðrum um lán- 
velfingar úr sjóðnum.
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25. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Til lána gegn sjálfskuldarábyrgð, ábyrgð héraðs eða sveitar og til fasteignaveðs- 

lána umfram 60% matsverðs, má sparisjóðurinn aldrei verja meira en sem svarar 

1215 sinnum eigin fé sjóðsins. Þar af mega sjálfskuldarábyrgðarlán aldrei nema 

meira en 2 sinnum eigin fé sjóðsins. 
Aldrei má sparisjóðurinn lána einum viðskiptamanni eða fleiri viðskiptamönn- 

um, sem eru fjárhagslega tengdir, meira en sem svarar 50% af eigin fé og ábyrgðarfé 
sinu. Í ofangreindri lánsupphæð skal þó ekki telja: 

1. lán veitt gegn veði í fasteign, ef það er ekki hærra en % fasteignamatsverðs; 9) 

2. lán veitt gegn veði í skipum allt að 50% af matsverði,; 
3. lán, sem eru tryggð með inneign i sparisjóðnum sjálfum, tryggum verðbréfum 

eða öðru handveði. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar samþykki. 

26. gr. 
Sérstaka bók skal jafnan halda um lán úr sjóðnum. Skal hvert lán hafa dálk 

út af fyrir sig, og skal þar tilgreint um lántakanda, tryggingu, upphæð lánsins, 

afborganir og vaxtagreiðslur. Einnig skal halda skrá um skuldunauta sjóðsins, er 
sýni skuldbindingar hvers og eins gagnvart sjóðnum. 

27. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Hafi sparisjóðurinn tekið lán, skal í bókum sjóðsins vera sérstakur dálkur fyrir 

hverja lántöku. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sin eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 
ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

28. gr. 
Sparisjóðurinn má eigi eiga aðrar fasteignir en þær, sem nauðsynlegar eru vegna 

rekstrar hans, og ekki hlutabréf. Þó má hann yfirtaka fasteign eða hlutabréf, sem 
honum hefur verið veðsett, til þess að innheimta kröfu sína, en selja skal hann eign- 
ina strax og hann á þann hátt getur fengið kröfu sína greidda. Sparisjóðurinn má 
ekki ganga í ábyrgð fyrir aðra. Halda skal skrá um eignir sparisjóðsins, svo sem 

verðbréf o. fl. 

29. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

ge
, 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

30. gr. fæ] 

Reikningsår sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 
ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir 1. marz ár hvert. 
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31. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um, og sé þar greint, hver sjóðsforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið. Einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir ábata og halla sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins i árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 
á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn, eins og hagur hans stóð í árslok. 

32. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðeisenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 
af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn á 
útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal 
semja sérstaka skrá vfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrirfram af vöxtum, og eins 
af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. 
Skal sjást á skránni, hvernig víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal sela nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

38. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

sparisjóðseftirlitsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

34, gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins “og bókfærslu alla, kýs bæjarstjórn Reykja- 

víkur með hlutfallskosningu tvo endurskoðendur til eins árs í senn. 

35. gr. 
Tilkynna skal sparisjådseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

36. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á hverjum ársfjórðungi. 
Jafnan skulu endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum 

og öðrum skjölum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort heldur 
eru báðir í einu eða hvor um sig. Einnig eiga þeir rétt á áð rannsaka sjóðforða spari- 
sjóðsins, svo oft sem þeim þykir þört á.
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37. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 
inn og úr honum séu rétt tilfærðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 
eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

38. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið því starfi sínu fyrir febrúarmánaðarlok. Rita 
þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úr- 

skurðar. 

39. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrlausnar. 

Eins skal farið að. ef endurskoðendur finna eitthvað athugavert við reiknings- 
færslu eða starfrækslu sparisjóðsins, og stjórn sparisjóðsins tekur þær athugasemdir 

ekki til greina eða tregðast við að bæta úr ágöllum, sem endurskoðendur telja vera á 
starfrækslu sparisjóðsins, eða þeir telja að rekstur sparisjóðsins sé ekki að öllu leyti 
lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941. 

40. gr . gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrirfram. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 30. marz 1943. 

Björn Ólafsson.   
Jóhannsson. 

  Torfi 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Akureyrar. 

I. Stofnun, nafn, tilgangur, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Akureyrar og skal heimili hans og varnarþing vera 

á Akureyri. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að vinna að auknum sparnaði og fjársöfnun meðal al- 

mennings, með því að veita sparifé móttöku til ávöxtunar á hagkvæman og tryggan 

hátt, svo og að bæta úr sívaxandi veltufjárþörf atvinnuveganna, með það markmið 

fyrir augum að íslenzkt atvinnulíf geti sem fyrst orðið óháð erlendu fjármagni. 
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3. gr. 
Til tryggingar því, að innstædu og vörzlufjáreigendur missi einskis, þó sjóður- 

inn kunni að verða fyrir tapi, er ábyrgð 30 manna, er upphaflega voru stofnendur 
sjóðsins. Ábyrgist hver einstakur þeirra kr. 1000.00 — eitt þúsund krónur —, og set- 
ur fulla tryggingu fyrir því, er stjórn sjóðsins tekur gilda. Ábyrgð getur eigi fallið 
niður nema fyrir andlát, burtflutning úr héraði, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauða- 
samninga, eða ef maður verður Öreigi á annan hátt. Fella skal þó niður ábyrgð 
ábyrgðarmanns, ef sýnt þykir að ábyrgð hans sé eigi trygg. Fá skal jafnan nýja 
ábyrgðarmenn í stað þeirra er frá ganga, svo að þeir verði aldrei færri en 30. Spari- 
sjóðsstjórnin samþykkir val þeirra. 

Til tryggingar sparisjóðnum er enn fremur varasjóður hans, jafnótt sem hann 
myndast. Varasjóður og upphæð sú, er ábyrgðarmenn ábyrgjast, má aldrei nema 
minnu samanlagt en kr. 30000.00. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins hafa einir atkvæði um málefni hans. Sameiginlegir fundir 
þeirra um málefni sjóðsins nefnast sparisjóðsfundir. Ábyrgðarmenn hafa leyfi til 
þess að veita öðrum ábyrgðarmanni umboð til að fara með atkvæði sitt á sparisjóðs- 
fundum, ef alvarleg forföll eru fyrir hendi. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu 3 þeirra kjörnir úr flokki ábyrgðarmanna á 

aðalfundi sparisjóðsins ár hvert, þá skal og kjósa 2 varamenn er taka sæti aðalmanna 
í forföllum þeirra. Bæjarstjórn Akureyrar kýs hina 2 stjórnarnefndarmennina um 
líkt leyti og aðalfundur er haldinn, og til sama tíma. Stjórnarnefndarmenn má endur- 
kjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim eigi skylt að taka við 
kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Hlut- 
fallskosningu skal við hafa ef þess er óskað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarf- 
semi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að ekk- 
ert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir 
handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðsins, 
endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 
skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa 
til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendur séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvort um sig. Þó má féhirðir
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veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 

viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 

laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðar- 

manna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fvrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima Í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 

skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 

laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 

sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 

hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti einu sinni á mánuði, og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 

Eigi síðar en i aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum þrem dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikn- 

ingar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og 

svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á 

sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur 

er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðar- 

manna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir 

sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykkt- 

um sparisjóðsins, nema *3 hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

IL. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. i senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn Í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skýrteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 

samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 
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á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstædueigendur fengið þær þar, ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli sanda óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 25 þúsund krónur. 

f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum Þrítugnættum, og gjaldast 
vextir Í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún 
finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 
upphæðum frá kr. 500.00 til kr. 2000.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 
bar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 
meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 
slæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- 
ina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhætf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóð- 
ar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
Þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð bar, að við- 
skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin,
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17. gr. 

Innstædufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikningi eiganda Í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 

skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds, og glatist viðskiptabók, verður farið 

með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun Í 

blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan, ásamt vöxtum, orðin 

eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er birt 

sé í blaði því i Reykjavik, sem stjórnarvaldaauglysingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 

Ársarð allan af reksti sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja Í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 

ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 

aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% at sparisjóðsinnstæðufénu saman- 

lögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- 

lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrir- 

tækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera Í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 

undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna 

ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

22, gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 34 fasteignamats af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, 

eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðar- 

lán úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tima en 

eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkom- 

lega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni,; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 

vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 
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24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst #40 af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minni en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 
í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver þau séu. 

26. gr 
sigi må sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsår sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist slöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
Þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 
lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 
sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna,
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Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, 

og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr 31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af bæjarstjórn Akureyrar með hlutfallskosningu til eins 

árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og 

ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins - 
33. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

fjórum sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskodendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur i sjóð- 

inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 

hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 

á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 

endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Zins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
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sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

VI. Um eigur sjóðsins. 

38. gr. 
Nú samþykkja ábyrgðarmenn sparisjóðsins, með % hluta atkvæða á löglega boð- 

uðum fundi, að hætta rekstri sjóðsins og leggja hann niður. Skal þá á þeim sama fundi 
kjósa 3 menn til að gera sjóðinn upp svo fljótt sem verða má. 

Af eignum sparisjóðsins, sem eftir kunna að verða við uppgjörið, skal greiða 
fjárhæð þá, að upphæð kr. 9752.65, er stjórn varasjóðs Sparisjóðs Norðuramtsins af- 
henti Sparisjóði Akureyrar, samkvæmt fundargerð 24. janúar 1932, og sjóðbók sjóðs- 
ins 2. apríl sama ár. Tilnefni fundurinn 12 borgara í Akureyrarkaupstað til þess að 
stjórna sjóðeign þessari samkvæmt því er fyrir er mælt í lögum varasjóðs Sparisjóðs 
Norðuramtsins frá 30. marz 1919. Umsjónarmenn varasjóðs Sparisjóðs Norðuramts- 
ins, sem þá kunna að vera á lífi, eru sjálfkjörnir. 

Um aðrar eignir sparisjóðsins fer eftir því, sem fyrir er mælt í 28. gr. laga um 
sparisjóði frá 27. júní 1941. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðnneytið, 31. marz 1943. 

Björn Ólafsson. i i 
Torfi Johannsson. 

REGLUGERÐ 

um sundnám. 

I. KAFLI 

Sundnám skólabarna. 

1. gr. 
Þar, sem sundlaugar, sem starfræktar eru á skólatímanum, eru svo nærri skól- 

um, að sundiðkunum verði komið við samhliða öðru námi, skal ætla nemendum 
sundtíma á stundaskrá skólans. 

2. gr. 
Þar, sem eigi háttar svo til, sem getur í 1. gr., skal kenna sund á námskeiðum, 

og skal hver nemandi eiga kost á minnst hálfsmánaðar kennslu. 
Þar, sem sækja þarf sundnámskeið langt að, skal ríkissjóður greiða það af 

ferðakostnaði, sem fer yfir ákveðna upphæð á hvert barn, og ákveður fræðslu- 
málastjórn upphæð þessa og skal það tilkynnt skólanefndum með hæfilegum fyrir-
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ara. Séu nemendur fluttir til og frå sundstad daglega, verður hlutaðeigandi skóla- 66 

nefnd að semja við fræðslumálastjórnina um þátttöku ríkisins í kostnaðinum. 1. april 

Það er háð samþykki íþróttafulltrúa, hvert skólanemendur eru fluttir til sund- 

náms. 

3. gr. 

Þegar sundtímar eða sundnámskeið skólanna fara fram, skal ætla þeim sér- 

stakan tíma í lauginni, og gefi sundkennarar sig þá aðeins að sundkennslu skóla- 

nemenda 

Flokka skal sundnemendur og séu að jafnaði eigi fleiri en 15 nemendur i 

hverjum flokki. 

4. gr. 

Að loknu sundnámi skulu nemendur ganga undir sundpróf, þar sem sund- 

geta hvers nemanda miðist við eftirfarandi sundstig: 

I. stig (flotstig): 
10 m Þbringusund. 

IH. stig (fullnaðarpróf barnafræðslunnar): 
A. 30 m bringusund, 

15 m baksund, 

20 m sund í fötum, 

tvenn björgunarsundgrip, 
ein lifgunaraðferð, 

náð í hlut frá botni í brjósthæðardjúpu vatni, 

steypa sér til sunds af bakka, 

B. 100 m bringusund, 

40 m baksund, 
25 m sund í fötunum, 
20 m björgunarsund með jafningja (frjáls aðferð), 

8 m kafsund, 
tvenn björgunarsundgrip, 
ein lífgunaraðferð, 
kafa af sundi eftir hlut á 1,5 m dýpi, 

steypa sér til sunds af bakka. 

III. stig (áhugastig barna, framhaldsskólastig, stýrimanna- og vélstjóraskóla- 

stig): 
200 m bringusund, 

50 m Þbaksund, 

15 m kafsund, 

50 m sund í fötunum, 
25 m björgunarsund með jafningja, 

troða marvaða og kafað eftir hlut á 1,5--2,5 m dýpi, 

steypa sér til sunds frá 1 m hæð, 

helztu björgunar- og leysitök, 
ein lífgunaraðferð. 

IV. stig (afrekssund): Hámarkstimi 
pilta stúlkna 

100 m bringusund, 1,35 mín. 1,50 min. 
1000 m bringusund, 22 min. 30 min. 

100 m baksund, 

50 m skridsund,
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25 m björgunarsund með jafningja, báðir í fotum, 
afklæðst á sundi, 
sýna björgunar-, lífgunar- og leysitök. 

5. gr. 
Gefa skal nemendum einkunnir, sem hér segir: 

I. stig 1-—4, 
I. stig A 4,50—7, 
II. stig B 7,50—10, 

TIL. stig 8—10. 
Sundeinkunnina skal reikna með til aðaleinkunnar. 

6. gr. 
Sundprófin skulu fara fram undir eftirliti sundkennara og prófdómara, sem 

skólanefndin skipar. 

7. gr. 
Sundkennari og skólastjóri ákveða hvenær þreyta skuli sundpróf um eitthvert 

sundstiganna, og skulu nemendurnir þá ljúka þrautum stigsins innan ákveðins tíma. 

8. gr 3. gr. 
Eigi skal nemendum heimilt að hlaupa yfir sundstig, heldur ljúka þeim í þeirri 

röð, sem greinir Í 4. gr. z 

9. gr. 
Heimilt er að stofna til sunds um sundmerki t. d. um IV. stig (afreksstig), en 

leggja skal getu og sundhæfi til grundvallar framar sundhraða. Varast skal alla 
keppni.“ 

10. gr. 
Hver nemandi, sem ekki hefur verið dæmdur óhæfur til sundnáms af skólalækni, 

skal að minnsta kosti hafa lokið II. stigi A eða B til þess að öðlast fullnaðarpróf 
harnafræðslunnar í sundi. Sé barnið í skólahverfi, sem hefur sundlaug, skal lág- 
marksstigið vera II. stig B. Þegar sérstaklega stendur á, er sundkennara heimilt að 
gefa undanþágu frá II. stigi B. 

11. gr. 
Leikfimikennarar skólanna skulu kenna sundtökin og lífgunaraðferð í leik- 

fimitímunum. 
Einnig skulu þeir, eða aðrir kennarar skólans, veita sundkennurum aðstoð við 

sundkennsluna og gæzlu barnanna, eftir nánari ákvörðun skólastjóra. 

12. gr 2. gr. 
Kennarar skulu vekja athygli nemenda á nauðsyn sundsins, svo að þeir kosti 

kapps um að ná hærri sundstigsum. 

13. gr. 

Að sundprófi loknu skal afhenda árituð sundskirteini í viðurvist allra barn- 
anna og kennaranna, ef hægt er. 

Hafi nemandi áður hlotið sundskírteini, en lýkur nú nýju sundstigi, skal hann 
afhenda skírteini sitt til undirskriftar og fær það afhent við fyrrnefnda athöfn. 
Fræðslumálaskrifstofan annast prentun og útsendingu sundskírteina,
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14. gr. 

Í fullnaðarprófsvottorði um barnafrædslu skal geta um einkunn þá, sem barnið 

hefur hlotið í sundi. Hafi nemandi, án þess að lögleg forföll hindri, eigi fullnægt 

tilskildum kröfum um fullnaðarpróf í sundi, má ekki afhenda því fullnaðarprófs- 

vottorð hinnar almennu barnafræðslu fyrr en kröfunum er fullnægt. 

15. gr. . 

Skólastjórar og sundkennarar skulu árlega gefa ibråttafulltrua skýrslur um 

sundnám barnanna, á þar til gerð eyðublöð, sem fræðslumálaskrifstofan sendir út. 

I. KAFLI 

Sundnám nemenda í framhaldsskólum og sérskólum. 

16. gr. 

Verði því eigi við komið, að haga sundiðkunum nemenda eins og getur i Í. gr., 

skal veita nemendum sundiðkanir á námskeiðum eigi skemur en 15—18 stundir á 

vetri. 

17. gr. 
Í leikfimitimum skólans skal fara fram kennsla í björgunartökum og lífgunar- 

aðferð. 

18. gr. 
Nemendur þeir, sem að dómi skólalæknis eru eigi færir um að taka þátt í sund- 

iðkunum, skulu undanþegnir þáttöku í sundinu. 

19. gr. 
Þeir, sem taka ætla stýrimannspróf hið meira (farmannspróf og fiskimanns- 

próf hið meira), loftskeytamannspróf og vélstjórapróf hið meira og eru yngri en 
30 ára, skulu hafa lokið HI. stigi í sundi, en aðrir þeir, sem taka ætla fiskimanns- 
próf hið minna, vélstjórapróf hið minna og matsveinspróf, skulu hafa lokið II. stigi 
B í sundi. Nemendur sérskóla og framhaldsskóla, skulu ljúka MI. stigi í sundi. 
Íþróttafulltrúa er þó heimilt að gefa undanþágu frá þessum skilyrðum, þannig að 
lægsta seta, til þess að ná réttindum, verði II. stig B, án björgunarsunds með jafn- 

ingja. 
Nemanda skal ekki afhent brautskráningarvottorð fyrr en hann hefur fullnægt 

kröfunni um sundhæfi, enda hafi hann ekki fengið undanþágu frá sundnámi. 

20. gr. 

Íþróttafulltrúi skipar prófdómara. 

21. gr. 
Framfarir (sundgeta) nemenda Í sundi skal miða við sundstig þau, sem getur 

í 4. gr. og gefa skal einkunnir eftir því, sem segir í 5. gr. 

22. gr. 
Sundeinkunnin skal reiknast með í aðaleinkunn við brautskráningarpróf. 

93 er 23. gr. 
Við uppsögn skólans eða að loknu sundnámi afhendist nemanda árituð sund- 

skírteini. 

1943 

66 
1. apríl



1. 

1943 

66 
april 

. april 

24. gr. 
Sömu ákvæði og heimildir, sem getur í 9. og 15. gr., gilda um sundnám nem- 

enda í framhaldsskólum og sérskólum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt TI. kafla íþróttalaga, nr. 25 
12. febr. 1940, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
Þeim. sem hlut eiga að máli. 

Kennslumálaráðuneytið, 1. april 1943. 

Einar Arnórsson. 

Gústav A. Jónasson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Barnaheimilissjóð, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 5. apríl 1943. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Barnaheimilissjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Barnaheimilissjóður, og er stofnaður af stúkunni Framtíðin 

nr. 173 á 25 ára afmælisdegi stúkunnar 11. febrúar 1943. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 2000 króna afmælisgjöf frá þeim stofnfélögum stúkunnar, 

sem enn eru á lífi og eru starfandi í stúkunni, svo og frá nokkrum öðrum stúku- 
félögum. i 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja rekstur barnaheimila, sérstaklega og fyrst 

og fremst þess heimilis eða þeirra, sem rekin eru á vegum góðtemplarareglunnar. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir af höfuðstól, minningargjafir, áheit og aðrar gjafir, 

ágóði af sölu heillaóskaskeyta eða merkja, ef til kemur, svo og ágóði af sölu barna- 
frímerkja, ef ríkisvaldið samþykkir að slík frímerki verði gefin út og seld með 
gjaldviðbót, sem rynni til harnaheimilissjóðs. 

Stjórn sjóðsins ber að sjá um, að almenningi sé gert kunnugt um starf hans 
og tilgang, og að greiður aðgangur verði fyrir almenning til að láta sjóðinn njóta 
stuðnings. 

5. gr. 
Stofnfé sjóðsins leggst í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands og hálfir vextir leggj- 

ast ætíð við höfuðstólinn, en hinn helmingur vaxtanna greiðist stjórnarnefnd 
sjóðsins árlega á vaxtagjalddaga. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar nr. 1 og 

stúkan Framtíðin nr. 173 kjósa sinn manninn hvor. Þeir skulu kosnir í febrúarmán- 
udi og gildir sú kosning í 5 ár, í fyrsta sinn til 11. febrúar 1948. Þriðja manninn kýs z
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bæjarstjórn Reykjavíkur í hvert skipti er bæjarstjórnarkosningar hafa fram farið, 

og fer kjörtími hans eftir því. Formaður stjórnarinnar er sá, sem stúkan Fram- 

tíðin kýs. 

Kjósa skal stjórnarnefndarmenn þegar skipulagsskráin hefur öðlazt staðfestingu 

ríkisvaldsins. 
7. gr. 

Stjórnin annast allar fjárreiður sjóðsins og er að öllu leyti f ramkvæmdarstjórn 

hans. Þar á meðal annast hún að öllu framkvæmdir þær og ráðstafanir, sem ákvæði 

4. gr. gera ráð fyrir. 
Stjórnin heldur bók yfir allar gerðir sínar á fundum, bókfærir þar ársreikn- 

ing og annað það, sem máli skiptir. Bók skal og halda yfir gjafafé, og setur stjórnin 

reglur um það. 
Reikningurinn skal endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Í árslok skal stjórnin semja reikning 

vfir tekjur og gjöld sjóðsins á liðnu starfsári, og afhenda þann tekjuafgang. sem 

verða kann fram yfir vexti þá, sem leggjast eiga í aðaldeild Söfnunarsjóðsins og 

með þeim frádrætti er um getur í 9. gr., til framkvæmdarnefndar þess barnaheim- 

ilis. sem er starfandi í núverandi umdæmi Umdæmisstúkunnar nr. 1 á vegum góð- 

templarareglunnar eða fyrir atbeina hennar. 

9. gr. 

Af tekjuafgangi hvers árs, sbr. 8. gr., skal leggja 10 af hundraði í varasjóð. 

Hann skal ávaxtaður í útborgunardeild Söfnunarsjóðs Íslands og leggjast vextir 

við höfuðstól. Fyrr en 11. febrúar 1968 má ekki taka til varasjóðs nema brýn 

nauðsyn beri til. Þá skal stjórn sjóðsins ákveða hvort varasjóði skuli á sama 

hátt safnað að nýju. 

10. gr. 

Ni verður ekki eitthvert ár þörf fyrir styrk til barnaheimilis, að dómi stjórn- 
arnefndar, sbr. 8. gr., og skal þá gert annað tveggja, að geyma upphæðina til út- 

hlutunar síðar, eða að leggja hana í varasjóð. 

11. gr. 

Ársreikning sjóðsins skal birta á ársþingi Umdæmisstúkunnar nr. 1. Senda skal 

borgarstjóranum í Reykjavík eintak af reikningnum. 

12. gr. 
Fari svo að þær deildir góðtemplarareglunnar, sem mann eiga í stjórn sjóðs- 

ins, sbr. 6. gr. falli niður eða verði ekki starfandi, kýs æðsta stjórn góðtemplara- 
reglunnar á Íslandi mann eða menn í staðinn. 

13. gr. 
Nú verður ekki lengur þörf á að styrkja barnaheimili, að dómi stjórnar- 

nefndar, eða ef barnaheimili verða fjárhagslega tryggð um rekstur vegna þátttöku 
ríkisins í reksturskostnaði, þá falla vextirnir í aðaldeild Söfnunarsjóðsins til 
stúkunnar Framtíðin, ef sú stúka verður til og starfandi, en annars til Umdæmis- 

stúkunnar nr. 1. 
Á sama hátt fellur það fé, sem til kann að vera í útborgunardeild Söfnunar- 

sjóðsins til Umdæmisstúkunnar nr. 1, ef starfsemi sjóðsins stöðvast vegna þeirra 

atvika, sem um getur í J. mgr. þessarar greinar, 
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67 Um fé það, sem umdæmisstúkan þannig kann að fá til ráðstöfunar gilda sömu 
5, april reglur og settar eru í skipulagsskrá fyrir Sumarheimili Templara frá 9. júlí 1942 

(Stjtíð. 1942, B. bls. 257—-259). 

14. gr. 
Ef nauðsyn ber til vegna breyttra ástæðna má breyta skipulagsskrá þessari, 

ef stjórnarnefndin er sammála um það og stórtemplar samþykkir. 

15. gr. 
Að fengnu sarabykki stórtemplars skal leita staðfestingar ríkisstjóra Á skipu- 

fagsskrá þessari. 

Samþykkt á fundi stúkunnar Framtíðin nr. 173 1. marz 1948. 

Sigurbjörn Á. Gíslason. Steindór Björnsson. 
Æt. R. 

Veiti hér með sampbykki mitt. 

Reykjavík, 22. marz 1943. 

Kristinn Stefánsson, 

stórtemplar. 

68 SAMÞYKKT 
1. marz . , . . . N 

um bann við dragnótaveiðum innan Flateyrar og Hjarðardalshafna 

í Önundarfirði í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

Þessi löggilt hafnarsvæði skulu með öllu vera friðuð fyrir dragnótaveiðum: 

1. Flateyrarhöfn, sem takmarkast af línu, er hugsast dregin frá Hólsnesi á 
Hvilftarströnd yfir fjörðinn í Ófæruklett innanverðan og línu frá Flateyrarvita horn- 
rétt á fyrrnefnda línu. 

2. Hjarðardalshöfn, sem takmarkast af línu, er hugsast dregin úr Grundarenda- 
hót í stefnu á Hvilftarbæ á austurströnd fjarðarins fram á Heströnd, er hún kemur 
fram undan Tannanes-rönd, og þaðan eftir línu, er hugsast dregin í stefnu á brú á 
Breiðadalsá neðanverðri, þar til sú lína sker línu hugsaða úr Hjarðardalsbæ innri í 
Kaldá á austurströnd fjarðarins. 

Um viðurlög við brotum gegn samþykkt þessari fer eftir lögum nr. 45 frá 18. 
júní 1937, um bann gegn dragnótaveiðum í landhelgi... 

Samþykkt þessi er gerð af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu samkvæmt heimild 
í lögum nr. 26 12. febrúar 1940, um breytingu á lögum nr. 45 13. júní 1937, um bann 
gegn dragnótaveiðum í landhelgi, og birtist hún hér með öllum þeim, er hlut eiga 
að máli. 

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 1. marz 1943. 

Torfi Hjartarson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 

Auglýsing um lækkun aðflutningsgjalda á Kkornvörum og sykri, undir- 

skrifuð af skrifstofustjóra fjármálaráðuneytisins 20. marz 1943, nr. 57. 

Rikissljóraúrskurður um breytingu á ríkisstjóraúrskurði 16. des. 1942, um 

breytingu um stundarsakir á konungsúrskurði 29. des. 1924, um skipun og skipt- 

ing starfa ráðherra 0. fl, undirskrifaður af ríkisstjóra 19. apríl 1943, nr. 58. 

Ríkisstjórabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af ríkisstjóra 

20. apríl 1943, nr. 59. 
Lög um refsing fyrir óheimila för inn á bannsvæði hersljórnar og óheimila 

dvöl þar, undirskrifuð af ríkisstjóra 29. apríl 1943, nr. 60. 
Lög um heimild til að lækka aðflutningsgjald af nokkrum vörutegundum, 

undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 61. 
Auglýsing um kosningu ríkisstjóra, undirskrifuð af forsætisráðherra 10, maí 

1943, nr. 62. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1985, um tekjuskatt og 

eignarskatt, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 63. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 32. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1943, um tundurduflaveiðar herstjórnarinnar við strendur landsins. 

Brezki sendifulltrúinn hefur tilkynnt ráðuneytinu, að reglulegar tundurdufla- 

veiðar séu nauðsynlegar á hafinu kringum Ísland, og eru skipstjórar allra íslenzkra 

skipa því hér með, sjálfra sín vegna, aðvaraðir um að koma ekki of nálægt skip- 

um, sem við tundurduflaveiðar fást, bæði vegna öryggis skipa sinna og veiðarfæra. 

Skip, sem fást við tundurduflaveiðar, hafa eftirfarandi merki: 
Að degi til: Svarta kúlu í siglutoppnum og svarta kúlu í ráarenda. 
Að nóttu til: Græn ljós, sýnileg á alla vegu, í stað svörtu kúlnanna. Þessi ljós 

eru aðeins sýnd þegar þarf að aðvara skip vinaþjóðar. 

Þegar mögulegt er, ættu skip að halda sig að minnsta kosti 500 metra frá skip- 

um, sem hafa þessi merki, og alls ekki fara yfir leið þeirra fyrir aftan þau í minna 

en 1000 metra fjarlægð né gera tilraun til að komast í gegnum hóp slíkra skipa. 

Það skal og fram tekið, að skip ættu, sjálfra sín vegna, að halda sig í nokk- 
urri fjarlægð frá samflota lestum herskipa og kaupskipa. Á þetta alveg sérstaklega 
við fiskiskip á svæðinu austur af Garðskaga. Vegna árekstrarhættu er nauðsyn- 
legt að vera vel á verði um það, hvort skipalestir nálgast, og gera í tæka tíð ráð- 
stafanir til þess að verða ekki á vegi þeirra. 

Bréf félagsmálaráðuneytisins, til sýslumannsins í Strandasýslu, 

am skiptingu Hrófbergshrepps í tvö sveitarfélög. 

Samkvæmt beiðni hreppsnefndar Hrófbergshrepps og meðmælum sýslunefndar 
Strandasýslu, um skiptingu Hrófbergshrepps í tvö hreppsfélög, vill ráðuneytið hér 
með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 12 31. maí 1937, skipa svo fyrir sem hér 

segir: 

1. Hrófbergshreppi í Strandasýslu skal skipt í tvö sveitarfélög er nefnast Hróf- 
bergshreppur og Hólmavíkurhreppur. Hreppamörkin skulu vera um Ósá og nær 
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Hólmavíkurhreppur yfir kauptúnið Hólmavík ásamt jörðunum Kálfanesi, 
Skeljavík, Vatnshorni, Þiðriksvöllum, Víðidalsá og Hrófá. 

Sjóðir, aðrir en ellistyrktarsjóður hins forna Hrófbergshrepps, skulu skiptast 
þannig, að í hluta Hólmavíkurhrepps komi 83,8% og í hluta Hrófbergs- 
hrepps 16,2%. 

Hlutdeild hvors hreppsins um sig í læknisbústaðnun í Hólmavík, verði þannig, 
að þann hluta læknisbústaðarins, sem hinn forni Hrófbergshreppur átti, eign- 
ast Hólmavíkurhreppur að 83,8 hundruðustu hutum, en Hrófbergshreppur að 
16,2 hundruðustu. Í sömu hlutföllum taka þeir að sér skuldir vegna læknis- 
hústaðarins. 

Hafskipabrvggjan í Hólmavík verði séreign Hólmavíkurhrepps, enda skal hann 
ábyrgjast allar skuldir vegna bryggjunnar, og ef unnt er, komast að samkomu- 
lagi við lánardrottna, um að Hrófbergshreppur skuli losna undan skuldbind- 
ingum sínum hennar vegna, eða levsa Hrófbergshrepp undan þeim á annan hátt. 

Framfærsla allra núverandi styrkþega sé sameiginleg, og einnig þeirra, sem 
úrskurðaðir kunna að verða á hinn forna Hrófbergshrepp. Hvor hreppsnefnd 
annist um ráðstöfun og greiðslu vegna sameiginlegra styrkþega, sem heima 
eiga innan síns hrepps. 

At heildarkostnaði við sameiginlega styrkþega greiði hvor hreppur eftir 
sæma hlutfalli og við skiptingu eigna. Um hver áramót skulu hreppsnefndi1 
beggja hreppanna leggja fram reikninga yfir kostnað vegna sameiginlegra styrk- 
þega. Sá hreppanna, sem ekki hefur greitt til sameiginlegra styrkþega hlut- 
fallslega upphæð sína, af sameiginlegum framfærslukostnaði, skal þá greiða 
hinum hreppnum það, sem til vantar í hlutfallslega þátttöku í sameiginlegum 
framfærslukostnaði. Framlög hreppanna, til elli- og örorkutrygginga, móti fram- 
lagi annars staðar frá, sem ganga til sameiginlegra styrkþega, reiknast með 
hostnati við framfærslu sameiginlegra styrkþega. 

Bækur þær, sem hreppsfélagið á nú, skulu vera eign Hrófbergshrepps en hrepps- 
nefnd Hólmavíkurhrepps skal eiga rétt á, að fá þær lánaðar þegar hún þarfn- 
ast. Hvor hreppsnefndin um sig skal kaupa sínum hreppi nýjar gerðabækur. 

Um þeir eignir, sem hreppsnefndirnar sömdu um skipti á, á sameiginlegum 
fundum sínum, 22. febrúar 1942 og 19. apríl síðastliðinn, skal fara eins og þar 
samdist 

Et hinn forni Hrófbergshreppur hefur átt einhverjar eignir, sem ekki er hér 
að framan kveðið á um hvernig skipta skuli, skal skipta þeim eftir vísitölunni 
16,2 fyrir Hrófbergshrepp, og 83,8 fyrir Hólmavíkurhrepp. 

Sama gildir um skuldir, sem eins er ástatt um. Ef ekki næst sankomulag 
um það hvor hreppurinn skuli leysa til sín slíkar eignir, skal Hólmavíkur- 
hreppi rétt og skylt að gera það, eftir mati dómkvaddra manna. 

Þetta tilkynnist yður, herra sýslumaður, hér með til frekari aðgerða og birt- 
ingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin breyting gerð 
á hinum forna Hrófbergshreppi, sem dómþinghá né manntalsþinghá.
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Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt i 35. tbl. Lögbirtingablaðsins 71 
< , sr . 27. i 

1943, um ferdaskirteini islenzkra skipa. mal 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni, að nauðsynlegt sé 

að Öll íslenzk skip, 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hægt er 

eftir 1. júní 1943, ferðaskírteini þau, sem um ræðir i tilkynningu ríkisstjórnarinn- 

ar, dags. 7. marz 1941. 
Skírteini þessi verða afgreidd sem hér segir: 

Í Reykjavík hjá brezka aðalkonsúlnum, á Akureyri hjá brezka vice-konsúln- 

um, á Seyðisfirði hjá brezku flotastjórninni og í Vestmannaeyjum hjá brezka vice- 

konsúlnum. 

Bréf atvinnu“ og samgöngumálaráðuneytisins, til sýslumannsins 72 

í Eyjafjarðarsýslu, um takmörk verzlunarlóðarinnar í Dalvík í Svarf- 9, jåni 

adardalshreppi. 

Með bréfi, dags. 2. b. m., hafið þér, herra sýslumaður, sent ráðuneytinu tillögu 

sýslunefndarinnar í Eyjafjarðarsýslu viðvíkjandi takmörkun verzlunarlóðarinnar 

í Dalvík í Svarfaðardalshreppi ásamt uppdrætti að hinni fyrirhuguðu verzlunarlóð. 

Út af þessu er hér með samkvæmt lögum nr. 61 10. nóvember 1905, takmörk 

svæðis þess, sem reisa má á verzlunarhús í Dalvík í Svarfaðardalshreppi sett eftir 

framangreindum lögum og meðlögðum uppdrætti svo sem hér segir: 

1. Lóðin er þar, sem aðalþorpið á Dalvík stendur. 
2. Að norðan: Brimnesá. 
3. Að vestan: Merki upp með Brimnesi 126 m vestan við húsið Árbakka og það- 

an lína í girðingarhorn suðvestur af barnaskólanum, um merki 30 m vestur af 
húsinu Melar og öðru merki 15 m vestur af húsinu Bjarnarhóll. 

4. Að sunnan: Girðingin sunnan við barnaskólann, að austurenda og þaðan bein 

lína til sjávar, um merki 8 m austan við fiskverkunarhús. 

5. Að austan: Sjórinn. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 
ud sjá um, að eitt eintak af hinum framangreinda uppdrætti verði seymt við skjöl 

hlutaðeigandi hrepps og að hreppsnefndin láti setja og halda við á hreppssjóðs 
kostnað "glöggum merkjum á takmörkum verzlunarlóðarinnar, þar sem takmörkin 

eru ekki glögg af náttúrunnar hendi. 

SAMÞYKKTIR 73 
1. apríl 

fyrir Sparisjóð Svalbarðsstrandar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Svalbarðsstrandar, og skal heimili hans og varn- 

arþing vera Svalbarðsstrandar þinghá. 

i 2. gr. — 

Ábyrgðarmenn sjóðsins eru 12, með 300 kr. ábyrgð hver. Til frekari tryggingar 

ábyrgist Svalbarðsstrandarhreppur allt að kr. 1000.00.
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Til åbyrgdarfjår þessa skal því aðeins tekið, að varasjóður sparisjóðsins 
hrökkvi ekki fyrir töpum, sem sjóðurinn kann að verða fyrir. Skal þá fyrst tak: 
til ábyrgðarfjár ábyrgðarmannanna, og síðan, ef þörf krefur, til ábyrgðar Svalbarðs- 
strandarhrepps. 

ð. gr. 
” Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 19. Skal stjórninni skylt að gera 

það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. 
Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr hreppnum, missi 
fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi úr flokki ábyrgð- 

armanna og 2 til vara, en 1 af sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu ásamt varamanni 
hans, og gildir kosning þeirra allra til eins ár. Hlutfallskosningu skal við hafa, ef 
þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi Þeir setið í stjórninni 4 
ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórn- 
in kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðar- 
mönnum, flytji burt úr sveitinni, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, 
skal varamaður taka sæti hans. 

Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið seti í bága 
við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnar aldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kviitanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömmn eða óráðvendni sparisjóðsstjórnarinnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 
eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 
og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. ør . gr. 
Tilkynna skal stjårnarrådinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins, 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita 
móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal 
hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis setur féhirðir 
greilt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi við- 
staddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar.
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Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tima en eins års i senn, 
g er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá, fyrirvaralaust, 

et henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
þegar i stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er truad fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skrá á vixilinn. 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 
ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju Þreytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getid við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti þrisvar sinnum á ári, og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábvyrgðarmönnum, minnst 4 dögum fyrir fundinn. Skulu þar 
lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum 
endurskoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi 

boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 
æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi 

helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lög- 
mætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breyt- 
ingar á samþykktum sparisjóðsins, nema hlutar fundarmanna á lögmætum fundi 
samþykki. 

  

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin i gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 

i innstæðubók og fær hver innlags- b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu yfir- 

skrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal lelrað, að sam- 
þykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar á 
skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn Í 
hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neila viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 

sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli,
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e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri innstædu 
en 10 000 kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma i samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 

hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við höfuð- 
stól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast vextir 
i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 
Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir í 

hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir i innslæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hun 
finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 
upphæðum frá kr. 300 til kr. 500 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum þar 
yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 
meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 
stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- 
ina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóð- 
ar um, eða eitthvað af þvi. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 
staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 

hlutaðeigandi reikningi i innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

Hlfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu
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skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 

með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnar 'aldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðufé gelur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 

hirt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnar raldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, 

skal leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður 

eigi hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 

nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 

fénu samanlögðu. — Þegar svo er komið hag /arasjóðs, getur stjórnarráðið sam- 

þykkt, eftir tillögum aðalfundar og samþykki sparisjóðsstjórnar, að verja megi fé úr 

sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja Í almenningsþarfir í Svalbarðsstrandarhreppi. 

21. gr. 

óður sparisjóðsins skal vera Í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo 

fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var Í árs- 

lok næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að gripa til 

fjár þessa, vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem 

verða má, að koma því í samt lag aftur. 

   

TIL. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafn- 

góð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsla 

lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 

árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkom- 

lega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa vixla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum; vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðst það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 

vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 
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: 24. gr. 
Aldrei má veita lån úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að bad sé tryggt, að hann geti hvenær sem cr fullnægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið ábyrgðist, og í trvggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst % af inn- 

lánsfénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innláns- fénu. 
Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðs- stjórn tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal lafarlaust láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendun. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 
það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd, og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og úlborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu, og hver útgjöld hans 
hafi verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. 
Skal í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 
efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29, ør 29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá vfir inneign allra innstæðu- 

eigenda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nå-
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kvæmlega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau 

lán, er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán 

og handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 

vöxtum, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga i árslok og eigi eru innleyslir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig 

víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lánlak- 

anda, svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 

yfir skuldir þær, sem hann er i við aðra. 

#0. gr. 

Skyll er sparisjóðnum að hafa reikninga sina jafnan i því formi, er fyrir- 

tnyndir stjórnarráðsins sýna, 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu með hlut- 

fallskosningu til eins árs i senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal 

tvo menn til vara og ganga þeir i stad aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins 

33. gr. 

Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjóðlorða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en fjórum sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

ðd. gr. - 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur 

í sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 

ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita 

þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 

fund til úrskurðar. 
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36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
ekulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð Sparisjóðs Svalbarðsstrandar og önnur gildandi 
fyrirmæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starfa þeirra. 

38. gr. 
Leggist sparisjóðurinn niður, skal varasjóður hans og aðrar skuldlausar eignir 

verða eign Svalbarðsstrandarhrepps. En ábyrgðarmenn þeir, sem þá verða við 
sparisjóðinn, skulu hafa rétt til að ráðstafa því fé nánar með samþykki stjórnar- 
ráðsins 

39. gr. 
Með samþykktum þessum eru úr gildi numin lög og reglugerðir, sem áður 

hafa gilt um Sparisjóð Svalbarðsstrandar. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 1. apríl 1943. 

Björn Ólafsson. RN 
i Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Rauðasandshrepps. 

A. Stofnun, nafn og ábyrgðir sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn, sem er stofnaður 16. desember 1910, heitir Sparisjóður Rauðasands- 

hrepps og skal heimili hans og varnarþing vera í Rauðasandshreppi. 

2. gr. 
Samkvæmt gildandi lögum um sparisjóði mega ábyrgðarmenn sparisjóðsins 

ekki vera færri en 12, allir búsettir í Rauðasandshreppi og er lágmark sameigin- 
legs ábyrgðarfjár þeirra kr. 3000.00. Með ábyrgðarfé þessu skal aðeins greiða halla 
eða tjón, er sjóðurinn kann að verða fyrir og getur ekki sjálfur staðið straum af. 

3. gr. 
Ef ábyrgðarimönnum fækkar svo við andlát, burtflutning úr hreppnum eða af 

öðrum ástæðum, svo sem sjaldþrotaskiptameðferð, missi fjárforræðis, nauðasamn- 
inga, eða ef maður verður öreigi á annan háti, svo að þeir verða færri en 12, skulu 
þeir ábyrgðarmenn er eftir eru útvega menn í stað hinna fráförnu.
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B. Stjórn sjóðsins og starfræksla. 

4. gr. 

Í stjórn sjóðsins skulu vera þrir menn, sem kosnir eru til eins árs í senn. 

Heimilt er að endurkjósa menn í stjórn. Samkvæmt gildandi lögum um sparisjóði 

skulu tveir stjórnenda og einn til vara kosnir úr flokki ábyrgðarmanna á aðalfundi. 

Þriðji stjórnarnefndarmaðurinn, sem og fveir endurskoðendur, eru kjörnir af sýslu- 

nefnd V.-Barðastrandarsýslu. Hlutfallskosning skal viðhöfð á aðalfundi ef óskað 

er. Stjórn sjóðsins kýs sér formann. Stjórn sjóðsins ræður starfsmenn og hefur 

umsjón með öllum framkvæmdum sjóðsins. Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu tafar- 

laust hverjir séu stjórnendur sparisjóðsins og starfsmenn. Birta skal í lögbirtinga- 

hlaði hverjir séu stjórnendur sparisjóðsins og starfsmenn, og hverjir þeirra hafi 

umboð til að undirrita skuldbindingar og kvitlanir fyrir sjóðinn. Stjórnendur bera 

ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn á því, að ekkert af fé sjóðsins fari forgörð- 

um fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni 

sparisjóðsstjórnar eða starfsmanna eða annarra, sem við hænn eru riðnir, skal 

hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann að fullu, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess 

hegningu eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. Deyi stjórnar- 

nefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð 

hans niður á annan lögmætan hátt, skal begar i stað kalla saman fund ábyrgðar- 

manna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi 

stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til 

að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í 

hans stað. 
Stjórnendur sparisjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðn- 

um, ekki mega þeir heldur ábyrgjast lán úr sjóðnum fyrir aðra, né reka eigin lána- 

starfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. Sé stjórn- 

andi eða starfsmaður sparisjóðs i sljórn annars fyrirtækis eða framkvæmdarstjóri 

þess, má ekki veita því fyrirtæki lán úr sjónum, nema sparisjóðsstjórn samþykki 

það einróma og sparisjóðseftirlitið leyfi það. Þó þarf ekki slíkt leyfi til að veita 

lán gegn veði í fasteign, enda fari lánið, ásamt því er áður kann að hvíla á eign- 

inni, ekki fram úr % matsverðs fasleignarinnar. 

ð. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bók- 

ari. Stjórn sparisjóðsins ræður þessa starfsmenn og semur um laun þeirra. Það skal 

vera aðalreglan, eftir því sem við verður komið, að eigi má greiða nokkra upphæð 

í sparisjóðinn eða úr honum nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu 

viðstaddir og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 

má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 

viðstaddur, en þá skal hann sömuleiðis tafarlaust rila greiðsluna inn í bækur sjóðs- 

ins. Einnig getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, eða eftir bók- 

uðum samþykktum stjórnarnefndar þó aðrir starfsmenn séu ekki viðstaddir, enn 

fremur er féhirði jafnan heimilt að greiða nauðsynlegan kostnað vegna starfrækslu 

sparisjóðsins svo og innstæðufé samlagsmanna, samkvæmt nánari ákvæðum um úl- 

borgun innstæðufjár. Heimilt er að stjórnendur hafi þessi störf með höndum, en 

rétt er þá að semja við þá um þóknun fyrir starfið um leið og þeir eru kosnir. 

6. gr. 

Hafi féhirðir sparisjóðsins þóknun úr sjóðnum fyrir starf sitt, er nemi kr. 600.00 

eða meir, skal hann setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað fyrir. Spari- 

sjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar.
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7. gr. 
Stjórnarstörfum verður fyrst um sinn segnt tvisvar í mánuði, að minnsta kosti, á heimili sjóðsins. Féhirðir sinnir inn- og útborgunum daglega ef ástæður hans leyfa. 

8. gr. 
Aðalfundur skal haldinn með ábyrgðarmönnum ekki síðar en í aprílmánuði ár hvert. Á þeim fundi skal fram leggja reikninga sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár með athugasemdum endurskoðenda og svörum féhirðis og leggur fundurinn úr- skurð á þá. Aukafundi skal halda með ábyrgðarmönnunm ef meiri hluti sparisjóðs- stjórnar ákveður eða minnst 7 ábyrgðarmanna óska þess bréflega til sparisjóðs- 

sljórnar. Enn fremur geta endurskoðunarmenn látið kalla saman aukafund hve- nær sem þeir telja þess þörf. Til allra funda með ábyrgðarmönnum boðar formað- ur sparisjóðsins bréflega, eða á annan sannanlegan hátt. Á fundum ræður meiri hluti greiddra atkvæða. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna 
mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna skal boða fund að nyju á sama hátt, sem ávallt skal haldinn í skrifstofu sparisjóðsins, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Fundarboðun þessa má tilkynna í frumfundarboðinu. 

9. gr. 
Við sparisjóðinn verða færðar þær bækur sem sparisjóðseftirlilið mælir fyrir á hverjum tíma að færðar séu, eftir því sem við á og við verður komið og skulu bær allar skýrt og greinilega skráðar og allar fjárhæðir þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið hver upphæðin sé. Sé einhverri tölu breytt sakir skakkrar inn- færslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hafi verið. Dagsetn- ingar sé getið við hverja einstaka greiðslu. Sérhverja greiðslu í sparisjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók sjóðsins og svo jafnframt við fyrstu hentugleika í aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. ær. 
Reikningsár sparisjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar jafnan full- samdir í lok janúarmánaðar, á fyrirmyndum, er sparisjóðseftirlitið semur. 

CE. Um móttöku sparifjár, hámark innstæðu einstakra viðskiptamanna, hámark 
útborgana á sparifé og hvaða fresti sjóðurinn áskilur sér um uppsögn 

og greiðslu á því. 

  

11. gr. 
Sparisjóðurinn tekur fé til ávöxtunar með sparisjóðskjörum, minnst eina krónu i senn og skal innstæðufé jafnan vera i Sjaldgengum peningum. Heimilt er bå spari- sjóðnum að neita að taka við innlögum er stjórn hans álítur það sjóðnum óhentugt. Berist sjóðnum óþægilega mikið af fé til ávöxtunar, getur sljórn hans sett ákvæði um hámark innstæðu og jafnframt krafizt Þess að féð slandi vaxtalaust óákveðinn 

tíma og mun auglýsing um þá ákvörðun verða birt innan starfssvæðis sparisjóðsins, 

  

12. gr. 
Þegar innstæða nemur minnst einni krónu reiknast vextir af heilum krónum 

frá og með næsta degi eftir að féð er lagt inn, þó ekki í minni hlutum en heilum 
aurum. Vextir reiknast til 31. desember ár hvert og leggjast þá þegar við höfuð- slólinn. Vextir skulu Hlfærðir í viðskiptabækur fyrst þegar þær eru sýndar í spari-



sjóðnum eftir áramól. Óheimilt er sparisjóðnum að greiða hærri vexti af fé því, er 

hann tekur til ávöxlunar, en greiddir eru við sparisjóðsdeilá Landsbanka Íslands 

á sama tíma. 
Af innstæðufé, sem stendur skemur en sex mánuði áður en því er sagt upp til 

útborgunar, verða engir vextir greiddir. Engri upphæð má segja upp nema hún hafi 

staðið sex mánuði þrílugnætta. Af fé, sem ávaxtað er með sparisjóðskjörum, verður 

greitt það er menn óska án uppsagnarfrests þegar stjórn sparisjóðsins sér það fært, 

en krafizt getur hún mánaðar fyrirvara til greiðslu á allt að 100 krónum. Fjögra 

mánaða fyrirvara ef upphæðin er 100 til 500 krónur og stærri upphæðir með 

sex mánaða fyrirvara. Sparisjóðnum er þó aldrei skylt að greiða meir en kr. 1000.00 

— eitt þúsund — af hverjum innstæðureikning á hverjum sex mánuðum. 

Sé innstæðufé ekki veitt móttaka af innstæðueiganda eða umboðsmanni hans 
þegar uppsagnarfresturinn er útrunninn, greiðir sjóðurinn enga vexti af því fé unz 

það er hafið. - 
Heimilt er stjórn sparisjóðsins að segja lausu fé sem er á vöxluni með spari- 

sjóðskjörum, með þriggja mánaða fyrirvara. Skal uppsögnin annaðhvort færð inn 

í víðskiptabókina, eða birt í bví blaði er flytur auglýsingar stjórnarvalda. Eftir 
gjalddaga eru ekki greiddir vextir af því sparifé, sem upp er sagt. Innstæður skulu 
jafnan skráðar í innstæðubók á fullu nafni innstæðueiganda. 

13. gr. 
Sá, sem í fyrsta skipti leggur inn fé með sparisjóðskjörum, fær viðskiptabók 

með sömu einkennistölu og í innstæðubók stendur. Fyrir bók þessa greiðir hann 

eina krónu. Sé bók útskrifuð fær hann aðra bók ókeypis, ef hann vill halda við- 
skiptum áfram. Sá, er tekið hefur allt út úr viðskiptabók sinni, skal skila henni 

í sjóðinn. 
Glatist viðskiptabók, ber eiganda að snúa sér til sparisjóðsstjórnarinnar og 

annast hún þá um að handhafa sé stefnt á þann hátt, sem fyrir er mælt í gildandi 

lögum á hverjum líma. Stjórn sparisjóðsins löggildir viðskiplabækur sparisjóðsins. 

14. gr. 
Ef eigandi að viðskiptabók hreyfir ekki innstæðu sina í 15 ár samfleytt. verða 

ekki reiknaðir vextir af innstæðunni framar. Verður þá skorað á eiganda að segja 
til sín og skal það gert á sama hátt og ef bók glatast. Ef hann gefur sig ekki fram, 
áður en tiltekinn frestur er liðinn, er viðskiptabók hans ógild og féð, ásamt vöxl- 
um, eign sparisjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að greiða féð. að meira eða 
minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan fimm ára. 

15. gr. 
Hvenær sem innstæðufé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóðnum, skal það jafn- 

framt ritað í viðskiptabókina. Fyrir innlögum og útgreiðslum kvittar féhirðir og 
bókari í viðskiptabókina, annar hvor eða báðir, og er það næg sönnun. Það er eigi 
á ábyrgð sparisjóðsins þó handhafi viðskiptabókar hafi ekki haft löglega heimild 
frá eiganda hennar til þess að fá greitt fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða 
eitthvað af því, nema augljósu gáleysi sparisjóðsins sé um að kenna. 

16. gr. 

Af sparisjóðsinnstæðufé má ekki greiða, nema því aðeins, að viðskiptabók sé 
sýnd, og skal upphæðin þá jafnframt skráð í hana. Verði ávísanadeild komið upp 

við sparisjóðinn má þó greiða innstæðufé gegn ávísun, eftir þeim reglum, er par 
um kunna að verða settar. Innlögum má veita móltöku þó viðskiptabók sé eigi 
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synd. Skal þá gefin út sérstök kvittun og þess getið í kvittuninni, að hún sé ekki 
gild lengur en þangað til upphæðin sé færð í viðskiptabók innstæðueiganda, en 
Það skal gert næst þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. 

Á áberandi stað í viðskiptabók má letra, að innstæðueigandi einn eða sá, er 
hann gefur skriflegt umboð til þess, geti hafið peninga úr henni. 

17. gr. 
Mönnum verður ekki veitt vitneskja um eignir annarra i sparisjóðnum, nema 

skylt sé að lögum. 

18. gr. 
Heimilt er að setja upp sérstaka deild í sparisjóðnum þar sem taka megi við 

innlögum og ávísa á innstæðu. án þess að viðskiptabókin sé sýnd. Einnig er heimilt 
að gera eldri innstæður að slíkum ávísanainnstæðum með yfirstimplun. á viðkom- 
andi viðskiptabók og innstæðureikning um að ávísa megi á innstæðuna og bókin 
sýni ekki ávallt hina réttu innstæðu og sé því ekki veðhæf. Þetta skal þó því 
aðeins gert, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því fylgjandi og sparisjóðseftir- 
litið leyfi það. Öll slík innlög og útgreiðslur skulu færðar inn í viðskiptabókina, 
Þegar hún er næst sýnd í sparisjóðnum. 

Tékkávísanir skulu jafnan gefnar út á eyðublöð, er sparisjóðurinn hefur 
sjálfur til sölu. Ávísanir skulu undirritaðar af eiganda sjálfum, prókúrista hans 
eða öðrum, er hann hefur gefið lögfullt umboð til þess að ávísa á bókina, enda 
skal þá umboðið afhent sparisjóðnum, ef það er ekki opinberlega tilkynnt. Sá 
maður, sem samkvæmt þessu hefur heimild til að gefa út ávísanir, skal áður afhenda 
sparisjóðnum sýnishorn af undirskrift sinni. Verði fölsk ávísun greidd af spari- 
sjóðnum, og sé ávísunin gefin út á eyðublað úr tékkhefti sem innstæðueigandi 
hefur fengið, ber innstæðueigandi skaðann, nema augljósu gáleysi sparisjóðsins 
sé um að kenna. 

Í tékkávísunum skal upphæðin vera tilgreind með tölustöfum og bókstöfum, 
ella er sparisjóðnum ekki skylt að greiða ávísunina. Sé upphæðin tilgreind öðru- 
vísi með tölustöfum en bókstöfum, þá gildir minni upphæðin. E nginn má gefa út 
ávísun á meira fé en hann á inni. Af fé því, sem tekið er til ávöxtunar með ávís- 
anabókum, má sparisjóðurinn. greiða allt að % — hálfan — af hundraði lægri 
vexti, en af fé því, sem ávaxtað er með venjulegum sparisjóðskjörum. Heimilt er 
eiganda ávísunarbókar að ávísa á hverju uppsagnartímabili allt að tvöföldu því 
fjármagni, sem fram er tekið í 12. gr. hér að framan. 

19. gr. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka á móti meiru innlánsfé en svo, að það, að frá- 

dregnu því, er hann á í sjóði, innistandandi í innlendum bönkum, í tryggum verð- 
bréfum eða lánum gegn veði í fasteign, nemi 25 sinnum eigin fé sjóðsins, þar 
með talið stofnfé og innborgað ábyrgðarfé. Eigi má draga frá samkvæmt þessari 
málsgrein önnur fasteignarveðslán en þau, þar sem lánið, ásamt því, er áður kann 

/ að hvíla á eigninni, nemur ekki meiru en 34 fasteignarmatsverðs hennar. 

D. Um vaxtagreiðslu af sparifé. 

20. 
Sparisjóðurinn má aldrei greiða hærri vexti af innstæðufé en Landsbanki 

Íslands greiðir á sama líma af fé því, er hann ávaxtar með sparisjóðskjörum.
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E: Um lån úr sjóðnum. 

21. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta á eftirgreindan hátt: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur verðbréf jafntrygg og leggja fé 

á banka með ríkisábyrgð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna eða félaga: 

I. tryggð með inneign í sparisjóðnum sjálfum, tryggum verðbréfum eða öðru 

sóðu handveði; 

2. gegn veði í fasteign, þó aldrei meiru en % af fasteignamatsverði hennar; 

3. gegn ábyrgð sýslu-, sveitar- eða bæjarfélaga; 

4. gegn ábyrgð einstakra manna eða félaga, þó því aðeins til lengri tíma en 

eins árs, að borgað sé af þeim árlega og aldrei til lengri tíma en 10 ára; 

5. gegn veði i skipum, þó ekki yfir 50% af matsverði þeirra, ef þau eru eins 

árs gömul eða yngri; 

6. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins lelur tryggilegt og er í samræmi 

við gildandi lög um sparisjóði. 

22. gr. 

Zigi má veita lán úr sparisjóðnum nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé 

því samþykkur og ákveði hámark lánsupphæðar. Til útlána gegn sjálfskuldar- 

ábyrgð, héraðs eða sveitar og til fasleignaveðslána um fram 60% matsverðs, má 

sparisjóðurinn aldrei verja meiru en 12% sinnum eigin fé sínu. Þar af mega sjálf- 

skuldarábyrgðarlán aldrei nema meiru en tvisvar sinnum eigin fé sjóðsins. 

23. gr. 

Aldrei má sparisjóðurinn lána einum viðskiptamanni eða fleiri viðskipta- 

mönnum, sem eru fjárhagslega tengdir, meira en sem svarar 25% af eigin fé og 

ábyrgðarfé sínu. Í ofangreindri lánsupphæð skal þó ekki telja: 

1. lán veill gegn veði í fasteign, ef það er ekki hærra en % fasteignamatsverðs; 

2. lán veitt gegn veði í skipum, eins árs eða yngri, allt að 50% af matsverði; 

3. lán, sem eru tryggð með inneign í sparisjóðnum sjálfum, tryggum verðbréfum 

eða öðru handveði. 

24. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af öllum útlánum og dráttarvexti fyrir 

þann tíma, er greiðsla dregst, fram yfir það, sem um er samið. 

95. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueis- 

endum. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar 

hafi ákveðið það. Nú lætur sparisjóðurnn skuldabréf eða verðbréf að handveði 

fyrir slíkum lánum og skal þess þá gætt, að jafnan séu i vörzlum sparisjóðsins 

fullgild skilríki frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sparisjóðsins 

einnig ávallt bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver þau séu. 

26. 

Sparisjóðurinn má ekki eiga aðrar fásleig snir en þær, sem nauðsynlegar eru 

vegna rekstrar hans og ekki hlutabréf. Þó má hann yfirtaka fasteign eða hluta- 

hréf, sem honum hefur verið veðsett, til þess að innheimta kröfu sína, en selja 

skal hann eignina strax og hann á þann hátt getur fengið kröfu sína greidda.
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74 Sparisjóðurinn má ekki ganga í ábyrgð fyrir aðra, Heldur ekki má hann gefa út 
1. apríl bandhafaávísun á sjálfan sig. 

F. Um ágóða sjóðsins og varasjóð. 

27. gr. 
Sparisjóðinn skal, til þess að tryggt sé, að hann geti hvenær sem er fullnægt 

<kyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist og í tryggdum auðseljanlegum verðbréfum. minnst Wo af innstæðufénu. 
Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minni en 7% af innlánsfénu. Komi 
það fyrir að stjórn sparisjóðs neyðist til þess að grípa til þessa fjár vegna útborg- 
ana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því i samt lag aftur. Sé það 
ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin tilkynna það sparisjóðs- 
eftirlitinu, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli í síðasta lagi vera 
búið að leiðrétta það. Sparisjóðseflirlitið skal á hverjum tíma ákveða hvaða verð- 
bréf megi kaupa. 

28. gr. 
Sparisjóðurinn greiðir árlega 2% af netlóágóða sinum í sameiginlegan sjóð, 

er nefnist tryggingarsjóður sparisjóða. Framlög sparisjóðsins, að viðbættum ár- 
legum vöxtum, er séreign hans í sjóðnum og fellur gjaldskylda hans niður, þegar 
eign hans í tryggingarsjóði er orðin 3% af samanlögðu innstæðufé sparisjóðsins. 
Tilgangur tryggingarsjóðs er að tryggja innstæður í sparisjóðnum og greiðslur á 
þeim. Hætti sparisjóðurinn störfum, hefur hann rétt til að fá inneign sína i 
tryggingarsjóði greidda, og skal hún þá ganga til greiðslu á kröfum innstæðueig- 
enda. 

i 29. gr. 
Arstekjur sparisjóðsins, að frádregnum kostnaði, vöxtum og öðrum slíkum 

átgjöldum, skal leggja í varasjóð. Heimilt er að verja nokkru af ársarðinum til end- 
urborgunar á stofnfé og greiddu ábyrgðarfé, ef varasjóður nemur meir en 10% 
af sparisjóðsinnstæðum. Tj jón, er sparisjóðurinn kann að bíða og ársarður hrekkur 
eigi fyrir, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða annað þaðan, nema því að- 
eins, að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðum saman- 
lögðum. 

Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur sparisjóðsstjórn ákveðið, að fengnu 
samþykki ráðuneytisins, að verja fé úr sjóðnum til almenningsþarfa í hreppnum. 

Verði sparisjóðurinn fyrir svo miklu tjóni, að varasjóður hrökkvi ekki til, og 
stjórn hans og ábyrgðarmenn, eða aðrir þeir, er að sjóðnum standa, leggja eigi 
fram eða útvega sjóðnum á einhvern hátt fé það, er á vantar að varasjóður geli 
borið tjónið, skal stjórn sparisjóðsins tafarlaust skýra sparisjóðseftirlitinu frá 
því. Reynist tapið svo mikið, að nemi öllum varasjóði og þar að auki 25% af stofn- 
fé eða ábyrgðarfé, heldur sparisjóðseftirlitið fund með sparisjóðsstjórninni og 
gerir nauðsynlegar ráðstafanir. Verði ákveðið að sjóðurinn hætti störfum. skal 
sú ráðstöfun auglýst í Lögbirtingablaði. 

Um endurskoðun og úrskurð á reikningum. 

31. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera tveir endurskoðunarmenn, kosnir til eins árs af 

sýslunefnd V.-Barðastrandarsýslu. Þeir skulu rannsaka allar bækur og reikninga



sparisjóðsins, eignarskjöl og peningaforða og gefa gætur að því, svo oft, sem þörf 

er á, að ekkert vanti á eigur sjóðsins. Þeir hafa jafnframt eftirlit með því, að 

rekstur sparisjóðsins sé jafnan í fullu samræmi við samþykktir hans og gildandi 

lagaákvæði um sparisjóði. Finni endurskoðunarmenn eitthvað athugavert við 

reikningsfærslu eða starfrækslu sparisjóðsins, annast þeir um að stjórn spari- 

sjóðsins bæti tafarlaust úr því, sem ábótavant er. Taki stjórn sparisjóðsins at- 

hugasemdir endurskoðenda ekki til greina, eða tregðist við að bæta úr ágöllum, 

sem þeir telja vera á starfrækslu sjóðsins, skulu endurskoðunarmenn tafarlaust 

tilkynna það sparisjóðseftirlitinu. 

Um endurskoðun á reikningum og bókum sparisjóðsins að öðru leyti, skal 

jafnan farið eftir þeim nánari reglum, sem ráðherra kann að setja, samkvæmt til- 

lögum sparisjóðseftirlitsins. 

H. Hvernig samþykktum sjóðsins getur orðið breytt svo að löglegt sé. 

32. gr. 

Breytingar á samþykktum þessum, aðrar en þær, sem að sjálfsögðu verða á 

hverjum tíma, vegna nýrra ákvæða frá Alþingi, eða annarra fyrirmæla sparisjóðs- 

eftirlitsins, má því aðeins gera að % fundarmanna samþykki þær á lögmætum 

aðalfundi, enda hafi verið fram tekið í fundarboðinu, að breytingar á samþykkt- 

unum verði til meðferðar. 

I. Ef sparisjóðurinn leggst niður. 

33. gr. 

Leggist sparisjóðurinn algerlega niður, skal varasjóður hans og allar eignir, 

að lokinni greiðslu á öllum skuldbindingum sjóðsins, ávaxtað í Landsbanka Íslands. 

Taki sparisjóður til starfa í hreppnum að nýju áður en 10 — tíu — ár eru 

liðin frá því að þessi hættir störfum, skal sjóðseign þessa sparisjóðs, eins og hún 

þá kann að verða, afhendast þeim nýja sparisjóði til fullrar eignar. Verði aftur 

á móti enginn sparisjóður starfandi hér í hreppnum, að liðnu þessu 10 ára tíma- 

bili, skal sjóðurinn allur notaður til almenningsþarfa í hreppnum, eftir nánari 

ákvörðun eftirtalinna manna: Hreppstjóra, hreppsnefndaroddvita, formanns skóla- 

nefndar, síðustu stjórnenda sparisjóðsins, ef búsettir eru í hreppnum, sóknar- 

prests, ef hann er skipaður og búsettur í hreppnum og sóknarnefndarformanna. 

Gengst hreppstjóri fyrir því, að kalla fyrr nefnda menn saman til fyrsta fundar, 

er svo kýs sér formann. Falli störf fyrr greindra manna svo saman, að eigi fáist 

út úr þessu a. m. k. sjö menn, skulu þeir, sem fyrir hendi eru, velja menn til við- 

bólar meðal hreppsbúa, svo að talan verði a. m. k. sjö. 

34. gr. 

Með samþykktum þessum, ef staðfestar verða, eru úr gildi felld lög þau, er 

samþykkt voru að Tungu í Örlygshöfn hinn 3. marz 1919 og öll eldri ákvæði um 

stjórn og starf sparisjóðsins. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 1. apríl 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 
17 
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75 AUGLYSING 
2. april - 

um viðauka við reglur um innheimtu útsvara i Ísafjarðarkaupstað á tímabilinu 
1. marz til 1. maí 1943, frá 11. marz 1943. 

Kaupgreiðendum ber skylda til að halda eftir af kaupi starfsmanna til útsvars- 
greiðslu, samkvæmt þessum reglum, á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda 
um almenna útsvarsinnheimtu. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar, samkvæmt 
lögum 26. febrúar 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinn- 
heimtu árið 1943, staðfestast hér með til að öðlast Þegar gildi og birtast til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 2. april 1943. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
  

Páll Pálmason. 

76 REGLUGERÐ 
2. apríl 

P um bann við töku ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla. 

1. gr. 
Bannað er, án leyfis hernaðaryfirvaldanna, að taka ljósmyndir af flugsvæðum, 

flugvöllum, byssustæðum, loftvarnastöðvum, strandvarnabyssustöðvum, höfnum eða 
skipalægjum (sérstaklega í Reykjavík, Akureyri og Seyðisfirði), herskipum eða 
flutningaskipum hersins, loftskeytastöðvum og Öllum hernaðarstöðvum svo og af 
öllum bannsvæðum hersins, þeim sem nú eru (svo sem i Hvalfirði, Reykjanesi og 
Seltjarnarnesi) eða síðar kunna að verða ákveðin. 

9 ør 2. gr. 
Sérhver farþegi eða starfsmaður á skipi, sem siglir í íslenzkri landhelgi, skal 

afhenda skipstjóra, þegar er hann er kominn á ski ), eða er skip siglir inn í íslenzka 3 3 
landhelgi, ljósmyndavélar, er hann kann að hafa i vorzlum sínum og skal skipstjóri ot 1 A 5 i geyma þær þar til aðili stígur af skipsfjöl, eða skip siglir út úr landhelgi Íslands. 

3. gr. 
Inn á bannsvæði herstjórnarinnar á Gróttutanga (Seltjarnarnesi), Hvalfirði og 

Reykjanesi, svo og þau svæði, sem síðar kunna að verða auglýst sem bannsvæði, má 
enginn fara með ljósmyndavél nema hún hafi verið innsigluð tryggilega af hlutað- 
eigandi yfirvaldi (lögreglustjóra, bæjarfógeta, sýslumanni eða hreppstjóra). 

4. gr. 
Ef maður raskar innsigli á ljósmyndavél, innan bannsvæðis, sbr. 3. gr., þá varðar 

það við 113. gr. almennra hegningarlaga, nr 19 129. febr. 1940. 
Brot á öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum eða varðhaldi, ef 

miklar sakir eru.
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Ljósmyndavélar, sem notaðar eru eða farið er med andstætt fyrirmælum laga 

þessara, má gera upptækar með dómi. 

5. gr. 

Mål út af brotum á reglugerð þessari sæta meðferð opinberra mála. 

6. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. laga um bann við töku ljósmynda 

og meðferð ljósmyndavéla frá 17. marz 1943, öðlast þegar gildi og gildir meðan nú- 

verandi styrjöld stendur, og birtist reglugerðin hér með öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli 

Dómsmálaráðuneytið, 2. april 1943. 

Einar Arnórsson.   
Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um innflutning og gjaldeyvrisverzlun. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 1 16. janúar 1943, er hér með sett eftirfarandi 

reglugerð um innflutning og gjaldeyrisverzlun. 

1. gr. 

Engar vörur, þar með talin skip og önnur farartæki, má flytja til landsins án 

leyfis Viðskiptaráðs. 
Leyfis Viðskiptaráðs þarf þó ekki til þess að flytja til landsins: 

1. fatnað og aðrar ferðanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma hingað til 

lands frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tolleftirlitsmenn telja farangur þenna 

til eigin afnota farþeganna á ferðalaginu; 

9. íslenzkar vörur, sem endursendar eru til landsins frá útlöndum, ef þær eru end- 

ursendar 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 þangað; - 

3. vörur, sem ætlaðar eru til afnota sendiherra erlendra ríkja og annarra, sem 

samkvæmt venju njóta hér tollfrelsis, eftir nánari reglum, sem fjármálaráð- 

herra setur. 

2. gr. 

Hver sá, er flylja vill vörur til landsins, skal senda Viðskiptaráði umsókn um 

bad með hæfilegum fyrirvara, og skulu umsókninni fylgja þau gögn og skýrslur, er 

Viðskiptaráð krefst. 

Leyfi, sem Viðskiptaráð veitir til innflutnings, er jafnframt leyfi til þess að láta 

af hendi gjaldeyri til greiðslu varanna, nema annað sé tekið fram. — Viðskiptaráð 

selur sett þau skilyrði fyrir leyfisveitingum, sem því þykir ástæða til. 

3. gr. 

Skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og annarra farartækja mega ekki 

afhenda viðlakenduin aðfluttar vörur, sem leyfi þarf til að flytja megi hingað til lands, 

nema með samþykki hlutaðeigandi tollstjóra eða umboðsmanns hans, en þeir veita 

ekki slíkt samþykki nema fyrir liggi leyfi Viðskiptaráðs til að flytja vörurnar inn. 

1943 

76 
2. april 

77 
3. april



1943 

77 
3. april 

132 

Póstafgreiðslumenn afhenda ekki vörur, sem koma frá útlöndum i pósti, nema 
fvrir liggi leyfi Viðskiptaráðs til að flytja vörurnar inn. 

4. gr. 
Innflytjendum ber að afhenda tollstjórum og umboðsmönnum þeirra innflutn- 

ingsleyfi fyrir vörum og innkaupsreikninga yfir þær, ef þær hafa verið keyptar er- 
lendis, áður en vörurnar eru teknar til tollmeðferðar, en þegar vörur eru tollskoð- 
áðar skal bera innflutningsleyfin saman við innkaupsreikningana og vörurnar. 

5. gr. 
Engan erlendan gjaldeyri má láta af hendi nema með leyfi Viðskiptaráðs, nema 

séu greiðslur vegna ríkissjóðs eða banka eða vextir og afborganir bæjar- eða sveilar- 
félaga. 

Landsbanki Íslands og Útvegsbanki Íslands h. f. hafa einkarétt til þess að verzla 
með erlendan gjaldeyri. Þó er póststjórninni heimil slík verzlun innan þeirra tak- 
marka sem viðskiptamálaráðherra setur. 

Að selja erlendan gjaldeyri er að láta hann af hendi fyrir íslenzkan gjaldeyri eða 
aðra greiðslu, í hverju sem er fólgin, en að kaupa erlendan gjaldeyri er að fá hann 
fyrir íslenzkan gjaldeyri eða aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er. 

Til gjaldeyris teljast myntaðir peningar, peningaseðlar, ávísanir, víxlar, skuldabréf 
og önnur verðbréf og skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu í peningum. 

Þeim, sem kaupa vilja erlendan gjaldeyri til þess að greiða fyrirfram vörur eða 
annað, skal skylt að láta afgreiðslubankanum í té skuldbindingu í tvíriti um að leggja 
fyrir hann innan hæfilegs tíma innflutningsskjöl með áritun tollstjóra um að inn- 
flutningur hafi farið fram, eða ef um er að ræða greiðslur fyrir annað en vörur, önnur 
gögn, sem bankinn telur fullnægjandi, til sönnunar því að gjaldeyrinum hafi verið 
ráðstafað í samræmi við sjaldeyrisleyfið. Enn fremur að endurgreiða bankanum í 
sama gjaldeyri þann afgang, sem verða kann, eða alla upphæðina, ef svo fer, að fyrir- 
huguð kaup takast ekki eða að ástæðan til yfirfærslunnar fellur niður af öðrum or- 
sökum. — Ef frekari dráttur en gert er ráð fyrir í upphafi verður á fullnægingu þess- 
ara skuldbindinga, er viðskiptamönnum skylt að sera bönkunum skriflega fulla grein 
fyrir ástæðunum til þess. 

Allur erlendur gjaldeyrir, sem menn eiga eða eignast, skal seldur áðurgreindum 
bönkum. Undanskilið þessu er það fé, sem lagt hefur verið í nýbyssingarsjóð í er- 
lendum gjaldeyri og válryggingarandvirði skipa, greitt í erlendum gjaldeyri. Skal 
slíkur gjaldeyrir vera í vörzlu bankanna eða undir þeirra eftirliti. 

6. gr. 
Erlendis er eigendum íslenzkra skipa og annarra farartækja heimilt að láta af 

bendi erlendan gjaldeyri, sem þeir fá í flutningsgjöld, fargjöld og önnur slík gjöld, 
sem þar eru innt af hendi, til greiðslu á skyldugreiðslum til skipverja og starfsmanna 
sinna erlendis og á öðrum nauðsynlegum kostnaði vegna afgreiðslu og veru skipanna 
og farartækjanna erlendis, svo og nauðsynjum skipanna og farartækjanna þar til er 
bau koma hingað, en skylt er eigendum skipanna og farartækjanna að gera Lands- 
banka Íslands fullnægjandi grein fyrir öllum slíkum greiðslum í erlendum sjaldeyri. 

7. gr. 
Öllum erlendum gjaldeyri, sem bankarnir kaupa, skal skipt milli þeirra þannig, 

að Ulvegsbankinn fái % hluta alls gjaldeyrisins, ef hann óskar þess, fyrir innkaups- 
verð, hlutfallslega af hverri myni, sem keypt er á mánuði hverjum. 

Hlutfalli þessu getur ráðherra breytt ef báðir bankarnir samþykkja.
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8, gr. 

Utflytjendum islenzkra afurða og annarra vara er skylt að láta koma fyrir þær 

erlendan gjaldeyri og afhenda hann til banka þeirra, er um getur Í 5 gr. 
Skylda þessi nær þó ekki til: 

1. fatnaðar og annarra nauðsynja, sem farþegar á skipum eða öðrum farartækjum 

hafa með sér til útlanda til eigin nota á farðalaginu, 
2, notaðra heimilismuna og annarra nauðsynja manna, sem eru að flytja til útlanda); 

3. endursendra aðfluttra vara, sem ekki eru seldar til útlanda eða eiga að seljast 

þar og engin greiðsla kemur fyrir, nema greitt hafi verið fyrir þær við innflutn- 

; 
4, gjafa og sýnishorna, sem engin greiðsla kemur fyrir. 

9. gr. 

Áður en vörur eru fluttar héðan til útlanda, skulu útflytjendur afhenda tollstjóra 

eða umboðsmanni hans skýrslu á þar til gerð eyðublöð um hina útfluttu vöru, og af- 

rit af farmskirteini eða fylgibréfi yfir vörurnar, ef það hefur verið gefið út fyrir þeim, 

svo og afril af sölureikningi yfir vöruna, ef salan hefur farið fram, en ef salan fer 
fram síðar, þá skuldbindingu um að afhenda sölureikning, þegar salan hefur átt sér 

stað. 
Sölureikningar fyrir útflultum vörum skulu hljóða um greiðslu í erlendri mynt, 

en á skýrslum þeim, sem um ræðir i 1. málsgr., skal söluverðið gefið upp í Íslenzkri 

mynt og skal miða við dagsgengi. 
Skýrslur þær og skjöl, sem ræðir í Í. málsgr. þessarar greinar, skulu afhentar 

svo tímanlega, að fram geti farið skoðun á vörunum, ef þörf krefur, áður en ferming 

þeirra á sér stað. Skýrslu þarf þó ekki að gefa um vörur þær, sem um ræðir i tölu- 
liðunum 1.—4. í 8, gr. Hins vegar ber að framvísa öllum slíkum vörum fyrir toll- 
eftirlitsmanni, sem er að rannsókn í skipi eða farartæki eða afgreiðir það til útlanda. 

10. gr. 

Skýrsla sú eða yfirlýsing, sem ræðir um í 9. gr. skal vera skrifleg og tilgreina 

eftirtalin atriði: 
1. tölu, magn og tegund varanna; 
2. söluverð, ef salan hefur farið fram, annars fob. gangverð varanna; 

3. allan kostnað, sem greiddur er í íslenzkum gjaldeyri og fellur á vörurnar eftir 

að þær eru komnar um borð í skip eða farartækið, sem flytur vörurnar til út- 

landa, svo sem flutningsgjald og vátryggingu; 
4. ákvörðunarstað varanna; 
5. nafn og heimili viðtakanda varanna; 
6. hvar og hvernig vörurnar séu greiddar eða eigi að greiðast: 

a. Hafi vörurnar verið greiddar fyrirfram, ber útflytjendur að leggja fram vott- 

orð frá bönkunum um það, að þeir hafi móttekið andvirðið í erlendum gjald- 

eyri. 
b. Eigi greiðsla að fara fram síðar, ber útflytjendum að undirrita skuldbindingu 

um það, að skila andvirðinu í erlendum gjaldeyri til bankanna og skal þá 

tilgreint hvenær og í hvaða banka greiðslan sé væntanleg. 

11. gr. 

Landsbanki Íslands hefur eftirlit með því að til skila komi allur gjaldeyrir sem 

á að greiðast fyrir útfluttar vörur og annað, sem greiðast á með erlendum gjaldeyri, 

og getur hann krafizt upplýsinga og skýrslna í því sambandi, er hann telur nauð- 

synlegar. Skal hann gefa viðskiptamálaráðuneytinu vikulega skýrslu um innborganir, 

sem bönkunum berast í erlendum gjaldeyri.
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12. gr. 
Annað samrit af farmskrå þeirri, sem ræðir um i 1. mgr. 33. gr. laga nr. 63 31. des. 

1937, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra senda Landsbanka Íslands, ásamt 
skjölum þeim, sem ræðir um í 9. gr. 

Aðalfarmskrá þá, sem ræðir um í 2. mgr. 33. gr. framannefndra laga nr. 63 
31. des. 1937, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra, fyrst um sinn og þar til er 
önnur skipun verður á því gerð, senda Landsbanka Íslands. 

Auk farmskráa, sem skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og ann- 
arra farartækja skulu gera yfir útflutningsvörur, sem skipið eða farartækið hefur 
tekið til flutnings og koma á farmskrá, skulu skipstjórar eða farstjórar gera og af- 
henda tolleftirlitsmanni áður en skipið eða farartækið leggur úr höfn, skrá yfir vörur 
þær, sem skipið eða farartækið hefur tekið úr landi og ætlaðar eru útflutningsskip- 
inu eða farartækinu sjálfu, skipverjum eða starfsmönnum og farþegum til neyzlu 
og notkunar í skipinu eða farartækinu. 

Skipstjórar eða fararstjórar eru enn fremur skyldir til að gefa tolleftirlitsmanni, 
ef ástæða þykir til, skýrslu um það, hvernig vörur þær, sem ræðir um í 3. málsgr. 
þessarar greinar, hafa verið greiddar og til hvers eða hverra greiðslan hefur gengið 
eða á að ganga. 

13. gr. 
Bannað er að flytja íslenzkan gjaldmiðil úr landi. Þó er farþegum heimilt að hafa 

með sér fjárhæð er nægir til greiðslu fæðis og þjónustugjalds á ferð til útlanda og 
greiðslu farseðils, fæðis og þjónustu á heimleið. 

14. gr. 
Tollstjórar, hver fyrir sitt umdæmi, skulu láta Hagstofu Íslands í té nákvæma 

skýrlu um magn, tegund og söluverð útfluttrar vöru, jafnskjótt og skip eða farar- 
tæki, sem vöruna flytur, leggur frá landi. Enn fremur skulu þeir eigi síðar en 5. hvers 
mánaðar láta hagstofunni í té skýrslu um innflutning í næsta mánuði á undan, og 
skal skýrslan vera í því formi, sem hagstofustjóri ákveður. 

15. gr. 
Hver sá er fær innflutningsleyfi greiði %% af þeirri upphæð er leyfið hljóðar 

um, þó aldrei minna en 1 krónu fyrir hvert leyfi. Gjald þetta greiðir leyfishafi þeim 
tollstjóra, umboðsmanni hans eða póstafgreiðslumanni í fyrsta sinn og leyfinu er 
fram vísað og greiðist gjaldið þá af öllu leyfinu. 

16. gr. 
Viðskiptaráð getur veitt undanþágu frá ákvæðum reglugerðar þessarar ef sér- 

staklega stendur á, enda komi samþykki ráðherra til. 

17. gr. 
-Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100000.00, Ef miklar sakir 

eru eða brot er ítrekað má svipta sökunaut rétti til verzlunar. Upptaka eigna sam- 
kvæmt 69. gr. hegningarlaga er og heimil. 

Það telst meðal annars brot á reglugerðinni að brjóta þau ákvæði, sem Viðskipta- 
ráð hefur sett sem skilyrði fyrir leyfisveitingu, að rjúfa þær skuldbindingar, sem 
menn hafa tekið á sig samkvæmt fyrirmælum reglugerðar þessarar og gefa rangar 
þær yfirlýsingar, sem fyrirskipaðar eru, eða vanræksla í að gefa slíkar yfirlýsingar 
eða skuldbindingar.
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18. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 50 14. júní 1938, með þeim 

breytingum, sem á henni hafa orðið. 

19. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 3. april 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Bindindissjóðinn Framtiðin“, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 7. apríl 

1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Bindindissjóðinn Framtíðin. 

1. 

Sjóðurinn heitir Bindindissjóðurinn 

hreppur í Norður-Þingevjarsýslu. 

ho
 

Stofnfé sjóðsins er kr. 352.89, og er 

félagsins Framtíðin í Kelduhverfi, sem 

gr. 
Framtidin. Starfsemi hans er Keldunes- 

8. . c1* . . 

það tillag frá þeim meðlimum bindindis- 

enn eru á lifi. Sjóðurinn tekur á móti 

gjöfum eða áheitum. 

(eð 3. gr 

Sjóðurinn åvaxtast í Sparisjóði Norður-Þingeyinga eða annarri tryggri láns- 

stofnun. Reikningsár hans er almanaksárið. 

( 

4. gr. 

Sjóðurinn skal háður eftirliti sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjarsýslu. 

Reikningar hans skulu endurskoðaðir af endurskoðanda sveitarsjóðanna í Norður- 

Þingeyjarsýslu og bornir upp til samþykktar á aðalfundi sýslunefndarinnar í 

Norður-Þinseyjarsýslu árlega. 

5. gr. 

Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða og fyrst um sinn leggist vextirnir allir við 

höfuðstólinn. En þegar vextirnir eru orðnir það miklir, að 34 hluti þeirra nægi 

— að áliti sýslunefndarinnar í Norður-Þingeyjarsýslu — til að inna af hendi að 

einhverju leyti það hlutverk, sem þeim er ætlað, sbr. 6. gr. veitir sýslunefndin 

heimild til að sjóðurinn taki til starfa. En þegar höfuðstóllinn er orðinn kr. 50000.00 

má lækka vaxtatillagið til hans ofan i allt að ís vaxtanna, en aldrei meira. Allir 

vextir, sem eigi eru notaðir samkv. ákvæðum 6. og 7. gr. leggist ávallt við höfuð- 

stólinn. 
6. gr. 

Vöxtum af sjóðnum, þeim er eigi leggist við höfuðstólinn, skal fyrst um sinn 

eingöngu varið til útbreiðslu bindindis í Keldunesshreppi, þ.e. til varnar nautn 

1943 
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78 hvers konar eiturlyfja, þeirra er nu þekkjast eða síðar kunna að koma fram, svo 
7. april sem áfengis (alkóhols), tóbaks, kokains, morfins o. s. frv. 

7. gr. 
Þegar sýnt þykir að sjóðurinn geti innt af hendi meira menningar- eða líkn- 

arstarf en það, er ræðir um í 6. gr., er stjórn sjóðsins, með samþykki sýslunefnd- 
arinnar í Norður-Þingeyjarsýslu, heimilt að gera ráðstafanir til þess, og semur þá 
stjórn sjóðsins, í samráði og með samþykki sýslunefndarinnar, reglur um þá starf- 
semi. En ávallt skal gæta þess, að hlutverk það, er ræðir um í 6. gr, sitji fyrir 
öllum öðrum framkvæmdum, þá er ræðir um fjárveitingar úr sjóðnum. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins sé fyrst um sinn skipuð þrem mönnum. Eru barnakennari Keldu- 

neshrepps og sóknarprestur Garðssóknar sjálfkjörnir í stjórnina, en þriðja mann- 
inn skal hreppsnefnd Kelduneshrepps kjósa. Þegar starfsemi sjóðsins hefur færzt 
út samkv. ákvæðum 7. gr., má fjölga mönnum í stjórninni um 2 eða 4 og kjósa 
þá sýslunefnd Norður-Þingevjarsýslu og hreppsnefnd Keldunesshrepps sinn helm- 
inginn hvor þeirra. Öll stjórnin nema sóknarpresturinn skal vera búsett í Keldu- 
neshreppi. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins veitir honum að öllu leyti forstöðu. Hún skiptir með sér verk- 

um eftir geðþótta, og skal gjaldkerinn annast alla reikningsfærslu, en formaður 
stjórna fundum og vera málsvari sjóðsins út á við. Stjórnin skal halda gerðabók, 
sem Í sé rituð skipulagsskrá þess, allar stjórnarathafnir, reikningar fyrir ár 
hvert og athugasemdir við þá, ef fram koma. ásamt svörum Teikningshaldara, 
og annað það, er sjóðinn varðar og eigi er skráð í öðrum bókum. Þegar 
sjóðurinn er tekinn til starfa samkv. 5. gr. skal stjórnin enn fremur halda bréfa- 
bók, er rituð séu í öll útfarin og innkomin bréf. En hvenær sem sýslunefnd Norður- 
Þingeyjarsýslu þykir ástæða til að skipa fyrir um fyllri bókfærslu, hefur hún fulla 
heimild til þess. En allar bækur þessar skulu háðar þeim reglum, er lög hér á landi 
á hverjum tíma skipa fyrir, um meðferð og geymslu opinberra embættisbóka. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá Þessari og að fenginni staðfestingu 

skal birta skipulagsskrána í Stjórnartiðindum fyrir Ísland, B-deild. 

Í Kelduneshreppi í marzmán. 1949, 

Björn Guðmundsson. Kristján Árnason. 
Guðm. B. Árnason. Hólmfríður Gunnarsdóttir. 
Svava Daníelsdóttir. Margrét Ásmundsdóttir. 
Jóhannes Guðmundsson. Guðrún Jónsdóttir. 
Jón Jóhannesson. Haraldur Ásmundsson. 
Sigríður Stefánsdóttir. Stefán Jónsson. 
B. Kristjánsson. Guðm. Kristjánsson. 
Björn Stefánsson. Kristín Friðriksdóttir. 
Þórður Benjamínsson. Ólafur Jónsson. 
Björn Daníelsson. Sveinn Víkingur. 
Þór Gr. Víkingur. Björg Grímsdóttir. 
Sigrún Grímsdóttir.



Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Kristínar Jóhónnu 79 

Pálsdóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráð- 7 

herra 7. april 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Kristínar Jóhónnu Pálsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kristínar Jóhönnu Pálsdóttur og er stofn- 

aður af Kvenfélaginu Von í Siglufirði á 25 ára afmæli félagsins 13. nóv. 1942, til 

minningar um hina látnu félagssystur, er var ein af stofnendum félagsins og með- 

limur þess til dauðadags, en hún lézt 9. mai 1932. 

2] É 20 2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er afmælisgjöf til kvenfélagsins að upphæð 1000 — eitt þús- 

und — krónur frá eiginmanni Kristínar, Pétri Bóassyni trésmiðameistara, og 

börnum þeirra, Helga, Maríu og Páli. En. gjöfina gáfu þau félaginu „til minningar 

um látna eiginkonu og móður“. 

Auk þess leggur kvenfélagið sjálft fram 1000 — eitt þúsund — krónur til 

sjóðsstofnunarinnar, er mun svara nokkurn veginn til þeirrar upphæðar, er Pétur 

Bóasson hefur áður gefið félaginu í vinnu o. fl. 

Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, gjafir og áheit, er honum kunna 

æð áskotnast. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæk börn, er misst hafa foreldri sitt eða 

orðið að sjá þeim á bak sökum veikinda. Er sérstaklega til þess ætlast, að börnin 

séu styrkt til sumardvalar í sveit. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrjár konur, er Kvenfélagið Von kys til þriggja ára. 

Gangi þær úr stjórninni til skiptis. Í fyrsta sinn gangi ein úr með hlutkesti, eftir 

eitt ár, og önnur einnig með hlutkesti eftir tvö ár, en úr því í réttri röð þannig, 

að hver kona sitji að minnsta kosti þrjú ár í stjórn sjóðsins. 

5. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Siglufjarðar. Þó er stjórn hans heimilt að 

verja honum til verðbréfakaupa, enda sé af því sýnilegur vaxtahagnaður. 

6. gr. 

Styrk má veita úr sjóðnum þegar vextir hans nema að minnsta kosti kr. 150,00 

og þó ekki hærri en sem nemi 74 vaxtanna. %% vaxtanna leggist jafnan við sjóðinn 

unz hann er orðinn kr. 10000.00 Eftir það má verja öllum vöxtunum til styrktar 

starfseminnar, þegar stjórn hans telur þess þörf. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á honum og annast reikningshald hans, en endur- 

skoðun hans heyrir undir endurskoðun annarra reikninga kvenfélagsins. 
18
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80 SAMÞYKKTIR 
10. april ou 

fyrir Sparisjóð Arnarnesshrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Arnarnesshrepps og er eign ÁArnarnesshrepps. 

Heimili hans og varnarþing er Arnarnesshreppur. 

2. gr. 
Trygging fyrir innstæðufé og öðrum kröfum á sjóðinn er varasjóður spari- 

sjóðsins og aðrar eigur hans. Þá ábyrgist Arnarnesshreppur skuldbindingar spari- 
sjóðsins, allt að kr. 15000.00, næst á eftir nefndum tryggingum. 

3. gr. 
Sparisjóðurinn starfar sem sjálfstæð stofnun með sérskildum fjárhag og leggst 

ágóði sá, sem kann að verða á rekstri hans, í varasjóð. Þegar landslög leyfa og 
ástæður eru til, má verja fé úr varasjóði til menningarmála og nytsemdarfyrir- 
tækja í Arnarnesshreppi, enda sé það samþykkt með 4% atkvæða fulltrúaráðs- 
manna, enda komi samþykki ráðuneytisins til. 

Hætti sparisjóðurinn starfrækslu skal verja eigum hans á sama hátt. 

4. gr. 
Á almennum hreppsfundi skulu kosnir 19 sparisjóðsfulltrúar til fjögra ára í 

senn og skulu þeir kosnir hlutfallskosningu, ef óskað er. Gilda sömu reglur um 
kosningu þessa og hlutfallskosningu í sveitastjórnarmálum. Fulltrúaráðið tekur 
til starfa um næstu áramót eftir að það var kosið. 

ð. gr. 
Fulltrúaráðið heldur með sér fund fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert. Er hann 

lögmætur, ef helmingur fulltrúa mætir, en samþykktir allar gildar sem ná meiri 
hluta atkvæða, samanber þó niðurlag greinarinnar. 

Á fundi þessum skal ræða málefni sparisjóðsins og taka um þau ákvörðun. 
Jafnan skal þar lagður fram endurskoðaður reikningur sparisjóðsins fyrir um- 
liðið almanaksár, til samþykktar, kosin þriggja manna stjórn og einn varastjórn- 
arnefndarmaður, ákveðnir inn- og útlánsvextir í samræmi við gildandi lög og laun 
starfsmanna. Enn fremur má þar breyta samþykktum sjóðsins, ef nauðsyn krefur. 
— Breytingar á samþykktum sjóðsins ná þó ekki gildi fyrr en þær hafa verið 
samþykktar á almennum hreppsfundi og staðfestar af ráðuneytinu. 

6. gr. 
Stjórnin kýs sér formann, ræður starfsmenn sjóðsins og setur þeim starfs- 

reglur, sér um að bókhald sé glöggt og í samræmi við gildandi fyrirmæli, og fjár- 
reiður sparisjóðsins alltaf í góðu lagi. 

' Deyi stjórnarnefndarmaður eða flytji burt úr hreppnum tekur varamaður 
sæti hans. 

Stjórn eða starfsmenn mega ekki taka lán úr sjóðnum eða ábyrgjast þau 
fyrir aðra. 

7. gr. 
Sparisjóðurinn tekur á móti innlánsfé og ávaxtar það, þó aldrei hærri upp- 

hæð frá einstökum mönnum en fimm þúsund krónur. Vextir greiðast frá innleggs- 
degi og færast í viðskiptabækur um hver áramót.
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Nýir innleggjendur fá löggilta viðskiptabók, með númeri og nafni, fyrir sann- 

gjarnt verð, þegar þeir byrja viðskiptin. Skila skulu þeir bókinni þegar hún er 

útskrifuð og fá þeir þá nýja bók ókeypis, ef þeir halda áfram viðskiptum. Þegar 

viðskiptum er lokið, verður bókin ógilt og eign sparisjóðsins. 

Sparisjóðurinn áskilur sér rétt til að neita að taka á móti innstæðufé, svo og 

að segja því upp til útborgunar, en það skal jafnan gert með ábyrgðarbréti. Hefur 

sljórn sparisjóðsins um þetta úrskurðarvald. 

Innstæðufé á sparisjóðsbókum skal greiða þá er viðskiptabók er framvísað, 

og er það ekki á ábyrgð sparisjóðsins þó handhafi bókarinnar hafi ekki haft leyfi 

eiganda hennar, sbr. þó síðustu málsgrein 10. gr. laga nr. 69 1941. 

Sparisjóðurinn er þó ekki skyldur að greiða hærri upphæð í einu en 500 krónur, 

nema henni sé sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara. 

8. gr. 

Sparisjóðurinn lánar fé gegn vöxtum og góðum tryggingum. Vextir greiðast 

fyrir fram af víxlum, en í október af öðrum lánum, fyrir hvert yfirstandandi 

almanaksár. Dragist vaxlagreiðsla fram yfir áramót, falla dráttarvextir á van- 

skilavextina, 1% fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

9. gr. 

Kvittanir og aðrar yfirlýsingar, sem gefnar eru út í nafni sparisjóðsins, af for- 

manni hans eða féhirði, eru skuldbindandi fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönn- 

um hans. 

10. gr. 

Upplýsingar um innstæður víðskiptamanna verða ekki gefnar óviðkomandi, 

nema skylt sé að lógum. 

11. gr. 

Um þau atriði, sem ekki eru tæmandi ákvæði í samþykktum þessum, fer sem 

fyrir er mælt í gildandi landslögum og reglugerðum um sparisjóði, eins og þau 

og þær verða á hverjum tíma. Skulu lög þessi og reglugerðir jafnan liggja á skrif- 

stofu sparisjóðsins til athugunar. 

12. gr. 

Fundargerðir um sparisjóðsmál, svo og ársreikning sparisjóðsins o. fl., skal 

jafnan innfæra i gerðabók sparisjóðsins. Ársreikning sparisjóðsins ber að lesa 

upp á almennum hreppsfundi ár hvert. 

Samþykktir þessar voru staðfestar á aðalfundi Sparisjóðs Arnarnesshrepps 

25. jan. 1943 og á almennum hreppsfundi í Arnarnesshreppi 20. febr. 1943. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 10. april 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 
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SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Fnjóskdæla. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Fnjóskdæla og skal heimili hans og varnarþing 

vera Hálshreppur. 

2. gr. 
Ábyrgðarfé sparisjóðsins má aldrei vera minna en 3000 kr. Ábyrgðarféð er 

sumpart lagt fram af ábyrgðarmönnum sem stofnfé og sumpart tryggt með ábyrgð 
þeirra. Enginn ábyrgðarmaður ábyrgist Þó hærri fjárhæð en 150 krónur. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 90. Skal stjórninni skylt að 

sera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 
umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður 
öreigi á annan hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niður- 
fall ábyrgðar eða samkvæmt heimildinni í 99. gr, laga nr. 6$ 27. júní 1941. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu á sama tíma og gildir 
kosning þeirra allra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni 4 ár samfleytt, 
er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs 
formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönn- 
um, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, 
skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans 
fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af 
sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að segna stjórnarstörfum, skal 
lafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 
reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni 
sjóðsins 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur sljórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geli undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á þvi, 
að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé 
sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfs- 
manna sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal 
hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegn- 
ingu, eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

d. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. . z fe) i p 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra.
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6. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru Í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum næ í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 

staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 

má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 

"viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 

Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 

starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndun. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum 

tillögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 

laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgð- 

armanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

sj 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 

lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

bannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 

tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 

hverju breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 

greiðslu 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti fjórum sinnum á ári og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 

Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum sjö dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 

fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 

skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 

formaður á sama hátt. þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 

æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti 
eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 

þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 

gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lög- 

mætum fundi samþykki. 
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IL. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreidslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 
að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

ce. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 2000 krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 
við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 
lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 
sjaldast vextir í eigi minni pörtur en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greilt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 500.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og 

upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi 

skylt að borga meira en 2000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 
viðskiptabókin sé synd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf.
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Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 

haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskipta- 

bókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 

skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 

getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 

að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 

samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, 

skal það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild 

orðin. 
17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast ut úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða 

að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 

verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaðar fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er 

sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, 

skal leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður 

eigi hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 

fénu samanlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið sam- 
þykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nyt- 
samlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo 
fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var i árslok 
næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár 
þessa, vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða 
má, að koma því í samt lag aftur. 

IN. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 

góð; fæ) "3 

1943 

81 
10. april



1943 144 

81 h. með því að lána fé til einstakra manna segn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
10. apri lagi %% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskulda rábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 
árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkom- 
lega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur lrvgga,; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum; vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bergðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 
ríkið ábyrgist, og i tryggum, auðseljanlegum verðbréfum, minnst %, af innláns- 
fénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 
eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 
bað. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til 
(ryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega sætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd, og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

21. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert.



28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt i sjóðinn og úr honum á árinu. Skal Í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok; 

9. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sinu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 

efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðu- 

eigenda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) ná- 

kvæmlega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau 

lán, er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán 

og handveðslán. Skal semja sérstak: skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 

vöxtum, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga Í árslok og eigi eru innlevstir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig 

víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántak- 

anda, svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 

vfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan i því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd S.-Þingeyjarsýslu, með hlutfalls- 

kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 

menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 

Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjodforda sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en fjórum sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 
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81 34. gr. 
10. april Endurskodendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver Þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Zins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð nr. 36 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrir- 
mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr bví, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa éndurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 10. apríl 1943. 

Björn Ólafsson. 0 
Torfi Jóhannsson. 

82 SAMÞYKKTIR 
10. april 

fyrir Sparisjóðinn í Keflavík. 

Gerð á fundi stofnenda sjóðsins í Keflavík 7. nóv. 1907, með innfærðum breyting- 
um, gerðum af ábyrgðarmönnum sjóðsins 28. marz 1942 og ð. apríl 1943. 

I. Ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins eru 90, búsettir i Gullbringusýslu. 

2. gr. 
Sérhver ábyrgðarmaður skuldbindur sig skriflega til að ábyrgjast skil af hendi 

sjóðsins með allt að kr. 150.00 f amlagi hver, ef með þarf og sjóðinn brestur. 

3. gr . 3. gr. 
Verði ábyrgðarmenn færri en 20, skulu þeir, sem eftir eru, útvega nýja 

ábyrgðarmenn í stað þeirra, er úr hafa gengið.



147 1943 

4. gr. 82 
Stjórnendur sjóðsins skulu vera þrír, og kjósa ábyrgðarmenn tvo þeirra á 10. april 

aðalfundi hlutbundinni kosningu, ef óskað er. Skulu þeir kosnir til tveggja ára. 

(Þriðji stjórnandinn er kosinn af sýslunefnd.) Stjórnin skiptir með sér verkum, 
og kýs úr sínum hópi formann og gjaldkera. Gjaldkeri setur tryggingu fyrir því fé, 
sem honum er trúað fyrir. 

5. gr. 

Ábyrgðarmenn halda með sér aðalfund í Keflavík eigi síðar en i aprilmánuði 
ár hvert. Skal þar fram lagður reikningur síðasta árs og gerðar þær ákvarðanir, 
er ástand sjóðsins útheimtir. Aukafundir eru haldnir, ef formanni þykir þurfa 
eða helft ábyrgðarmanna óskar. Úrslitum mála á fundum ræður meiri hluti greiddra 
atkvæða. Þó þurfa %5 allra ábyrgðarmanna að vera á einu máli, ef breyta skal 
samþykkt þessari. 

6. gr. 
Endurskoðendur sjóðsins athuga hinn framlagða reikning og allan hag sjóðs- 

ins og volta, hvort honum sé stjórnað samkvæmt settum reglum. 

Í. gr. 
Heimilt er hverjum að sjá reikning sinn í bókum sjóðsins. Ágrip af reikn- 

ingnum sé birt á prenti ár hvert. 

8. gr. 
Starfsstofa sjóðsins skal vera opin hvern rúmhelgan dag kl. 2 til 4 eftir hádegi. 

En heimilt er stjórninni að ákveða síðar, ef þörf gerist, fleiri afgreiðslutíma eða 
breyta um afgreiðslutíma. 

9. gr. 
Bækur sjóðsins skal færa þannig, að ætíð sé auðvelt að sjá, hvernig fé hans 

er tryggt og hvernig högum hans er háttað að öllu leyti. 

II. Innlög í sjóðinn. 

10. gr. 

Hver, sem leggur í sjóðinn, fær viðskiptabók við hann, og greiðir fyrir 1 kr. 
Glatist bókin, skal með fara samkvæmt 11. gr. laga nr. 69 1941. 

11. gr. 

Innlag í sjóðinn er tekið ekki minna en 1 kr. í hvert sinn. 

12. gr. 
Neita má viðtöku á fé í sjóðinn eða gera að skilyrði, að það standi óhreyft í 

ár, ef stjórn þykir þurfa og sérlegar ástæður eru til. 

13. gr. 
Um eign manna í sjóðnum skal óviðriðnum ekki sagt. 

IN. Vextir. 

14. gr. 
Af fé, sem lagt er í sjóðinn, greiðir hann sömu vexti og Landsbanki Íslands. 

Vextir greiðast ekki af minni upphæð en 5 kr., og reiknast fyrst um sinn frá fyrsta 
degi næsta mánaðar eftir að inn er lagt til fyrsta dags í þeim mánuði, sem út er 
tekið. Vextir greiðast ekki í minni pörtum en heilum eyri.
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15. gr. 
Gjalddagi er 31. desember. Séu vextir ekki teknir í gjalddaga, leggjast þeir 

við höfuðstól sem innstæða. 

IV. Uppsagnir o. fl. 

16. gr. 
Uppsögn fer fram munnlega á skrifstofu sjóðsins og skal innfærð í þar til 

ætlaða bók, ef ekki er þegar greitt. 

17. gr. 
Eigi er skylt að greiða neina upphæð með minni fyrirvara en mánaðar, 200 

til 500 krónur með þriggja mánaða og stærri upphæðir með missiris fyrirvara. 

18. gr. 
Eftir gjalddaga eru eigi vextir greiddir al fé, sem upp er sagt, og eigi skylt 

að greiða vexti frá þeim degi, sem borgun er boðin. 

19. gr. 

Sjóðurinn getur sagt upp innstæðufé í gjalddaga með þriggja mánaða fyrir- 

vara og greiðir eigi vexti af því lengur en til gjalddaga. 

20. gr. 
Eigandi innstæðu getur áskilið, að sýna skuli skírteini við úttekt úr sjóðn- 

um, ef hann sjálfur hirðir eigi fé sitt. 

2. gr. 
Sé öll innstæða tekin úr viðskiptabók, heldur sjóðurinn bókinni. 

22. gr. 
Ef höfuðstóls og vaxta af innstæðu er ekki vitjað í 15 ár, skal eiganda stefnt 

með auglýsingu í blaði, sem birtir stjórnarauglýsingar, til að ráðstafa fénu innan 
sex mánaða. Geri hann það eigi, er allt féð eign sjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins 
heimilt að greiða féð að meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram 
innan 5 ára. 

i 23. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins ákveða laun stjórnar og starfsmanna sjóðsins og 

endurskoðenda. 

24. gr. 
Ágóði sjóðsins leggst í varasjóð. Til að ráðstafa þeim sjóði skulu % ábyrgð- 

ármanna sjóðsins vera á einu máli, og má aðeins ráðstafa honum til almennings- 
þarfa eða almennra fyrirtækja innan Gullbringusýslu, að fengnu samþykki við- 

komandi ráðuneytis. 

V. Útlán. 

25. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta með því að lána það gegn veði eða áreiðanlegri ábyrgð 

eða á hvern annan hátt, er allir stjórnendur sjóðsins álíta fulltryggan og samræm- 
anlegt er við lög um sparisjóði nr. 69 1941. Gegn ábyrgð sé venjulega lánað aðeins 
eitt ár í senn.
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26. gr. 82 

Stjórnendur sjóðsins mega hvorki taka né ábyrgjast lån úr honum. 10. april 

27. gr. 

Vextir skulu greiðast fyrir fram. Séu þeir eigi greiddir í gjalddaga, skal um- 

fram áskilda vexti greiða 1 prósent um árið, unz lokið er, og séu þeir eigi greiddir 

innan árs, skal ganga að veði eða ábyrgð og fyrri, ef stjórn sjóðsins þykir það 

nauðsynlegt. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 10. apríl 1948. 

Bjørn Ólafsson. 0 
Torfi Jóhannsson. 

AUGLÝSING 83 
: , . . FR 12. april 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Ísafjarðarkaupstaðar, 

nr. 15 13. janúar 1941. 

1. gr. 
Í 3. gr. Í stað „1!% af þúsundi“ komi: 2,5 af þúsundi fasteignamatsverðs. 

2. gr. 
Í 4. gr. a. Í stað „kr. 2,50 smál.“ komi: kr. 3,50 smál. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
Þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. april 1943. 

Jóhann Sæmundsson. nn 
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 84 
2 A . . . 12. april 

um breyting å reglugerd fyrir vatnsveitu Akureyrarkaupstadar, F 

nr. 25 12. april 1933. 

1. gr. 

1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar ordist þannig: 
Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. júlí ár hvert. 

2. ør 2. gr. 
Á eftir 12. gr. komi ný grein, er verði 13. gr. og orðist svo: 

Meðan vísitalan er hærri en 130 skal innheimta allar tekjur vatnsveitunnar 

með dýrtíðarálagi, er nemi 1% fyrir hver 3 stig, sem vísitalan er yfir 100.
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Skatturinn å hverja einstaka húseign må þó ekki fara fram úr 6%, miðað við 
fasteignamatsverð hennar. i 

Reglugerdarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1928, til að öðl- 
ast gildi 1. maí þ. á. og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sein hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. apríl 1943. 

Jóhann Sæmundsson. 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri bif- 

reiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur til bifreiða vera sem hér segir á 
tímabilinu 1. maí til 1. september 1943: 

A. Fólksbifreiðar:" 
1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði 2..................... 8000 lítrar 
2. Almenningsbifreiðar, hálfkassabifreiðar og mjólkurflutningabif- 

reidar 22... 4000 — 
3. Leigubifreiðar, þær sem uppfylla ákveðin skilyrði ....,.......... 3500 — 
4. Einkabifreiðar: 

a. Læknabifreiðar ............0.0...... 0. 1200 
b. Almenn stærð, 5—6 manna 22... sn 850 — 
c. Smábifreiðar 15 hestafla og minni ....,............0000000. 500 — 
d. Bifhjól 2220 enee 100 — 

B. Vörubifreiðar: 
1. Vörubifreiðar, 2 tonn og stærri .......0....0200.. 0. 4000 — 
2. Vörubifreiðar, 1% tonn ...........22000 00 3000 — 
3. Vörubifreiðar, 34 til 174 tonn „,............0. 0. 2000 — 
4. Vörubifreiðar, smábifreiðar .............0.0.0.. 0. 800 — 

2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en bifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 
Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að í Reykjavík sé ein bifreiðastöð opin til mann- 

flutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugardögum 
til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

4. gr. 
Á skömmtunartímabilinu frá 1. september bp. á. til 1. janúar 1944, verður benzin- 

skammturinn að stórlækka frá því sem er á tímabilinu frá 1. maí til 1. september þ. á. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 14. apríl 1943. 

Vilhjálmur Þór. a 
Páll Pálmason.



REGLUGERD 

um samflot skipa. 

1. gr. 

Öll íslenzk skip og skip, sem eru leigð eða gerð ut af islenzkum mönnum eða 

fyrirtækjum, er sigla milli Íslands og Stóra-Bretlands með ísvarinn fisk, skulu sigla 

tvö saman eða fleiri báðar leiðir. 

2. gr. 

Samfloti því, sem um ræðir í 1. gr., skal, ef þess er kostur, haga þannig, að tog- 

arar sigli saman og önnur skip, sem flytja nýjan fisk, sigli saman. 

3. gr. 

Félag islenzkra botnvörpuskipaeigenda ákveður, hvaða togarar skuli sigla saman 

í hverri ferð, og frá hvaða stað þeir skuli hefja samflot. 

4. gr. 

Sérhverju togaraútgerðarfyrirtæki er skylt að tilkynna Félagi íslenzkra botn- 

vörpuskipaeigenda um ferðir og aflabrögð skipa sinna, svo að félagið hafi nákvæmt 

yfirlit yfir, hvernig samfloti á hverjum tíma verði bezt fyrir komið. 

R ' 5. gr. 

Félag útgerðarmanna linuveiða- og fiskkaupaskipa ákveður, hvaða fiskkaupaskip 

skuli sigla saman í hverri ferð, og frá hvaða stað samflot skuli hefja. 

6. gr. 

Sérhverju útgerðarfyrirtæki fiskkaupaskipa er skylt að tilkynna Félagi útgerðar- 

manna línuveiða- og fiskkaupaskipa um ferðir og fiskkaup skipa sinna, svo að félagið 

hafi nákvæmt yfirlit yfir, hvernig samfloti þessara skipa verði bezt fyrir komið. 

7. gr. 

Sérhvert útgerðarfyrirtæki, sem á skip í förum á milli Íslands og Bretlands með 

isvarinn fisk, skal jafnan láta þann aðila, sem hefur framkvæmd reglugerðar þess- 

arar með höndum, vita og fylgjast með ferðum og aflabrögðum skipanna. 

Þegar svo stendur á, að togari og samstæð fiskkaupaskip eru samtímis ferðbúin 

til Brellandsferðar eða til heimferðar frá Bretlandi, skulu þau hafa samflot. 

8. gr. 

Með samþykki Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda og Félags útgerðarmanna 

línuveiða- og fiskkaupaskipa getur atvinnumálaráðherra ákveðið, að öðrum en þess- 

um félögum verði falin stjórn þessa samflots. 

9. gr. 

Skipum, sem eru í samfloti, er skylt að haga siglingu þannig, að þau séu ávallt 

í námunda hvert við annað, nema stórviðri eða dimmviðri hamli. 

10. gr. 

Heimilt er að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar reglugerðar um samflot, 

ef upplýst er. að ekkert skip geti komið til greina til samfylgdar, enda eigi skipstjóri 

eða útgerðarmaður hlutaðeigandi skips ekki sök á þeim atvikum, er ollu því, að 

þannig er ástatt um skipið. 
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11. gr. 
Atvinnumålarådherra skipar 5 manna nefnd i Reykjavík og þriggja manna 

nefndir á Siglufirði, Akureyri, Seyðisfirði, Hornafirði og Vestmannaeyjum, er tir- 
skurði beiðnir um undanþágu frá samfloti samkvæmt 10. gr. 

Nefndirnar skulu þannig skipaðar: 
a. Í Reykjavík 2 menn að fengnum tillögum stjórna stéttarfélaga sjómanna í Reykja- 

vík og Hafnarfirði, einn að fengnum tillögum Félags íslenzkra botnvörpuskipa- 
eigenda og einn að fengnum tillögum Félags útgerðarmanna línuveiða- og fisk- 
kaupaskipa. Fimmta manninn skipar ráðherra án tilnefningar og er hann for- 
maður nefndarinnar. 

b. Utan Reykjavíkur einn maður að fengnum tillögum stjórna stéttarfélaga sjó- 
manna eða verkalýðsfélaga á hverjum stað og annan að fengnum tillögum frá 
útgerðarmönnum. Þriðja manninn skipar ráðherra án ábendingar og er hann 
formaður. 

Skipa skal jafnmarga varamenn sem aðalmenn. 

12. gr. 
Áður en undanþága er veitt, skal siglingaskipstjóri leggja fram gögn fvíir því. 

að næg skipshöfn til siglinga á viðkomandi skipi sé fyrir hendi. 
Ekki má láta skipverja á nokkurn hátt gjalda þess, þó að hann sigli ekki á skip- 

inu milli landa. 

13. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum frá 1000—50000 króna. 

Ítrekað brot getur og varðað missi réttar til skipstjórnar allt að 6 mánuði. 

14. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem opinber mál. 

Reglugerð þessi er hér með sett, samkvæmt lögum frá 14. apríl 1943, um heimild 
handa ríkisstjórninni til ákvörðunar um samflot íslenzkra skipa milli. Íslands og 
Stóra-Bretlands, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24, april 1943. 

Vilhjálmur Þór, 

Gunnl. E. Briem. 

REGLUR 
um innheimtu útsvara í Vestmannaeyjum 1943. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgjaldandi í Vestmannaeyjum skal árið 1943 greiða 20% af upp- 

hæð þeirri, er hann greiddi í útsvar 1942, til greiðslu upp í útsvar 1943 með gjalddaga 
1. maí. 

2. gr. 
Um innheimtu, endurgreiðslu og dráttarvexti fer eftir lögum nr. 15/1943, um 

heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinnheimtu árið 1948. 

3. gr. 
Skylda kaupgreiðanda um að halda eftir af kaupi upp í útsvarsgreiðslur fer eftir 

lögum nr. 23 frá 1940.
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4, gr. 87 

Lögtaksréttur er á vangoldnum útsvarsgreiðslum samkvæmt reglum þessum eftir 30. april 

þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir vangoldnum opinberum gjöldum. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Vestmannaeyja samkvæmt lögum 

nr. 15 26. febrúar 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinn- 

heimtu árið 1943, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneylið, 30. april 1943. 

Björn Þórðarson. nn i 

Vigfus Einarsson. 

SAMPYKKTIR 88 
3. mal 

fyrir sparisjóð Flateyjar á Breiðafirði. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Flateyjar, er heimili hans og arnarþing í Flatey. 

2. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu vera að minnsta kosti 15, og ábyrgjast þeir 

hver um sig kr. 200.00 — tvö hundruð krónur — til að bæta tjón, er sjóðurinn 

kann að verða fyrir og varasjóður ekki hrekkur til. (Varasjóður sjóðsins er nú 

kr. 16200.00 — sextán þúsund og tvö hundruð krónur -— 1943.) 

Stjórnin skal ávalll annast um að bæta nýjum mönnum í ábyrgð sjóðsins Í 

stað þeirra, er ganga úr samkv. 3. gr. þessarar samþykktar. 

3. gr. 

Ábyrgð ábyrgðarmanna fellur niður: 

a. við burtflutning úr lögsagnarumdæminu, 

b. — andlåt, 

c. — missi fjárforræðis, 

d. — gjaldþrot, 
e. nauðasamninga, 

f. — ef maðurinn verður öreigi á annan hátt. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrir menn, tveir kjörnir á aðalfundi úr hópi ábyrgðar- 

manna og tveir varamenn, einn kosinn af sýslunefnd og einn varamaður; gildir 

kosning þeirra til eins árs. 

Stjórnin skiptir með sér verkum. Einn er formaður, annar gjaldkeri og þriðji 

ritari. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni i fjögur 

ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum 

liðnum. 

Devi stjórnarnefndarmaður eða forfallist á annan hátt samkv. ákvæðum 3. gr. 

þessarar samþykktar, tekur varamaður hans sæti í stjórninni til næsta aðalfundar. 

20
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Birta skal í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- endur sjóðsins og starfsmenn og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- lýsingar, svo að skuldbindandi séu fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því, að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. 

5. gr. 
Stjórnendur og starfsmenn sjóðsins mega ekki taka eða ábyrgjast lán úr sjóðnum, né reka eiginhagsmunastarfsemi, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins árlega. 

7. gr. 
Stjórnarnefndarmenn eru að jafnaði starfsmenn sjóðsins. Þó má ráða aðra 

starfsmenn. 

Meðan sjóðurinn er ekki stærri en 200000.00 — tvö hundruð þúsund — krónur skal gjaldkeri hafa á hendi daglega afgreiðslu. 
Bókhald sjóðsins skal vera samkvæmt gildandi lögum um sparisjóði og bækur hans færðar samkvæmt þeim. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- stjórnar, 

9. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir eftir þörfum, þó eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði. Skal stjórnin þá athuga nákvæmlega ástand og rekstur sjóðsins. 

10. gr. 
Aðalfundur skal haldinn dagana frá 6.—-10. marz ár hvert, hvern fyrsta veður- 

færan dag, og skal hann auglýstur með mánaðar fyrirvara. Skulu þar lagðir fram endurskoðaðir reikningar sjóðsins til samþykktar og kosnir tveir menn í stjórn 
sjóðsins 

Aðalfundur er lögmætur ef helmingur ábyrgðarmanna mætir. Afl atkvæða 
ræður úrslitum, þó má eigi breyta lögum sjóðsins nema þrír fjórðu hlutar fund- armanna á lögmætum fundi samþykki. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna skal boða til fundar að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. 

Il. Um innlög í sjóðinn, inn- eg útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

11. gr. 
a. Innlög eru tekin í sjóðinn í gjald gengum peningum og eigi minni en Í kr. í 

senn. Minni upphæð en kr. 10.00 ber ekki vexti og teljast vextir frá fyrsta 
degi hvers mánaðar eftir að lagt er inn í sjóðinn. 

Þ. Sem kvittun fyrir innlögum í sjóðinn fær hver viðskiptamaður sparisjóðs- 
bók með sömu yfirskrift og númeri sem er á viðskiptareikningi hans í inn- 
lánsbók við sjóðinn, og sé í henni útdráttur úr lögum sjóðsins, sérstakleg: 
um hreyfingu innstæðufjárins og vaxtakjör. Viðskiptamaður greiðir andvirði 
bókarinnar við móttöku,
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c. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sjóðinn, eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár. 

d. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en kr. 5000.00 -— fimm þúsund krónur —. 

e. Um eigur manna i sjóðnum verður ekki sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 

kvæmt geta krafizt þess. 

12. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma Í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu í lok hvers árs og lagðir við 

höfuðstól í innstæðubókinni. Vextir reiknast eftir mánuðum þritugnættum og eigi 

af minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema kr. 1000.00 eða bar yfir, er sjóðnum eigi skylt að 

greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði i sjóðnum. 

Vextir skulu færðir í viðskiptabækur strax og þær eru sýndar eftir áramót. 

13. gr. 

Af fé, sem sjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, má greiða án uppsagnar- 

frests allt að kr. 50.00, en hærri upphæðir, upp að kr. 500.00, með tv sgja mánaða 

fyrirvara, kr. 1000.00 og yfir með eins árs fyrirvara, ef stjórn sjóðsins telur þess 

þörf. 

14. gr. 

Aldrei. má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé án þess að hún sé 

um leið skráð í viðskiptabók, sem ávallt skal bera saman við innstæðu viðskipta- 

manns. 
Það er eigi á ábyrgð sjóðsins þótt handhati viðskiptabókar hafi eigi löglega 

heimild eiganda til þess að taka fé út úr henni. 

Þegar innlögum í sjóðinn er veitt móttaka án þess viðskiptabók sé sýnd, skal 

sefa sérstaka kvittun fyrir innlögunum og gildir hún þar til viðskiptabókin er 

sýnd, enda færist þá upphæðin í hana og afhendist þá kvittunin féhirði. 

15. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum i gjaldgengum peningum, seðlum 

eða tékkum. Greiðist innstæða að fullu skal skila viðskiptabókinni og hún þá 

tafarlaust ónýtt og þess getið við innstæðudálk viðskiptamannsins. 

Glatist viðskiptabók, fer um hana samkvæmt lögum fyrir sparisjóði á hverj- 

um tíma. 

16. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins i 19 ár til a 

n 

&
 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 

áskorun i blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innslæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

17. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

Skal annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um 

hana, er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af bvi fé, sem uppsagt er. 
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18. gr. 
Årsard allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja i varasjóð. Tjón, er sjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekkur 
til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 
aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. — Þegar svo er komið hag 'arasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir 
tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 
fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

19. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum eða öðrum bönkum hér á landi með ríkisábyrgð. Þó 
er eigi skylt að koma meira af varasjóði svo fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu 
innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á undan. Nú ber svo við, að 
stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna ófyrirsjáanlegra út- 
borgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í samt lag 
aftur. 

III. Um útlán. 

20. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafn- 
góð; 

h. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

21. gr 21. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiðir skuldunautur 2% árlega dráttar- 
vexti, um þann tíma, sem dregizl hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

22. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal reikningur hans 

vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok febrúarmánaðar ár 
hvert. 

23. gr. 3. gr 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt yfirlit yfir starf- 

semi sjóðsins á liðna árinu og eignir og skuldir í árslok. 

24. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna.
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V. Um endurskodun. 

25. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu til 

eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara 

og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

26. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

27. gr. 

Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjodsforda sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en ársfjórðungslega og verðbréfaeign hans minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

28. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Skulu þeir benda á ef eitthvað er athugavert, svo að úr 

verði bætt tafarlaust. 

29. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir febrúarmánaðarlok. Rita 

þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 

fund til úrskurðar. 

30. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver bau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman 

um, skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 

ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við gildandi lög og reglu- 

gerðir um sparisjóði á hverjum tíma, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr 

því sem ábótavant er. 

31. gr 31. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 3. maí 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 
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SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Þingeyrarhrepps. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

Í. gr. 
Sjóðurinn heitir: Sparisjóður Þingeyrarhrepps og skal heimili hans og varnar- 

þing vera á Þingeyri við Dýrafjörð. i 

2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu allir vera búsettir i Þingeyrarhreppi. Skuld- 

hinda þeir sig til að ábyrgjast skil af hendi sjóðsins, ef hann brestur, með allt að 
250 króna framlagi hver. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt 

að gera það, sem í hennar valdi stendur, til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði 
aldrei færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lög- 
sagnarumdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður 
verður öreigi á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi, úr 

flokki ábyrgðarmanna, en hinn þriðji af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu, og 
gildir kosning þeirra allra til þriggja ára. Hlutfallskosningu skal við hafa, ef þess 
er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi beir setið í stjórninni þrjú 
ár samfleytt, er beim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að þremur árum 
liðnum. Stjórnin kys formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjör- 
inn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á 
annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa 
annan i stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndar- 
maður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að segna 
sljórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans 
stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í 
bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins eru starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins, og hverjir undirriti kvittanir og aðrar yfirlýsingar svo, að skuld- 
hindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, 
að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé 
sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar, endurskoðenda eða 
annarra, Sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum skyli að bæta skaðann, 
ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa til um sýslunar- 
menn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi mega þeir 

heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra.
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6. gr. 89 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru i stjórn sjóðsins. 3. mai 

7. gr. 
Við afgreiðslu skulu tveir úr stjórninni vera viðstaddir, féhirðir og annar hvor 

hinna stjórnarnefndarmanna með honum. Það skal að jafnaði vera aðalregla, að 
eigi má greiða neina upphæð úr sjóðnum né í hann, nema tveir starfsmenn séu 
viðstaddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. 
Þó má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður 
sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
úr stjórninni séu eigi viðstaddir. 

Aðalfundur ákveður þóknun stjórnarnefndarmanna fyrir eitt ár í senn, að 
fengnum tillögum hennar. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja trvggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 
9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 
og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 
um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn. 

. 10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geli á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu breytt sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 
hverju breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 
greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft, sem þurfa þvkir og ákveður stjórnin 

hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í april ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum sex dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 
reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoð- 
enda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar for- 
maður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja 
þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helm- 
ingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lög- 
mætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera 
breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum 

fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 
h. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning.
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c. Sem skirteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 
að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geli innsltæðueigendur fengið þær þar, 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar 
hann leggur inn í hana í fyrsta sinn. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, 
eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, 
en þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

ce. Sparisjóðurinn gelur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 50 þús. kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 
lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 
sjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 
færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 
töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 
sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar fé er fyrir hendi, en heimta má, að upp- 
hæðum frá kr. 200 til kr. 500 sé með viku fyrirvara sagt upp, og upphæðum þar 
yfir með eins mánaðar fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga meira 
en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins, að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina, að hún syni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæt. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 
haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskipta- 
bókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueigenda, en það
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skal gert næst, þegar viðskiptabókin er synd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 89 

getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 3. maí 

að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 

samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 

það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 

fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds, og glatist viðskiptabók, 

verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan fimm mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 

er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar eru birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að koslnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 

því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 

sæmanlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögu sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 

fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst 
á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 

koma því í samt lag aftur. 

HI. Um útlán. 

99. ør c . 2. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 35% af virðingarverði brunabótatrygginga, er lögskipaðir virðingarmenn 
meta, eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldar- 

ábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri 
tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu 
fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni,; 
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c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilega. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af lánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautar 1% árlega dráttarvexti 
um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðssljórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægi 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 

ábyrgist, og i tryggum auðseijanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóð- 
ur og bankainnstæður mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa 
fjár vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt, sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðs- 
stjórnin tilkynna það sparisjóðseftirlitinu, er í samráði við stjórnina ákveður, hve- 

nær skuli í síðasta lagi vera búið að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 

ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 

sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hvar þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn sefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 

ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar imnborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í árslok; 
hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, sem hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 
í þessu skyni semja reikning vfir rekstur sjóðsins; 
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3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð i árslok. 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

anda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á í útistandandi fasteignaveðslánum, sjálfskuldarábyrgðarlánum og hand- 

veðslánum. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 

eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sjóðurinn kann að 

ciga í árslok og eigi eru innleystir. 
Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætl. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers lántakanda eða einkennistölu 

skuldabréfs, svo og einkennistölu viðskiptabókar og hvar hana er að finna i við- 

skiptareikningnum. 

Loks skal semja skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, og skuldir þær, sem hann 

er i við aðra. 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

öl. gr öl. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

nnarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu, með hlutfalls- 

kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 

menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfa- 

eign hans að minnsta kosti einu sinni á ári. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins, Skulu þeir benda á ef 

eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 
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89 35. gr. i 
3. mai Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita 
þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 
Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð viðskiptamálaráðuneytisins frá 15. febrúar 1942, 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

38. gr. 
Með samþykktum þessum fellur úr gildi reglugerð fyrir Sparisjóð Þingeyrar- 

hrepps, 6. júní 1940, að 31. gr. undantekinni. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 3. maí 1943. 

Björn Ólafsson. 

Torfi Jóhannsson. 

90 SAMÞYKKT 
3. maí 

fyrir Sparisjóð Mýrasýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Mýrasýslu og skal heimili hans og varnarþing vera 

í Borgarnesi. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign sýslusjóðs Mýrasýslu og hefur sýslunefnd Mýrasýslu á 

hendi yfirstjórn hans samkvæmt samþykkt þessari. 

3. gr. 
Sýslusjóður Mýrasýslu ábyrgist tjón það, er sjóðurinn kann að bíða, og getur 

eigi sjálfur staðizt, allt að 10000 — tíu þúsund — krónum. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu þeir kosnir árlega af sýslunefnd Myýra- 

sýslu á aðalfundi hennar og hlutfallskosning viðhöfð. Stjórnin kýs formann úr sín- 
um flokki. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið 
geti í bága við hagsmuni sjóðsins.
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Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hvefjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 

lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 

fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 

sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 

eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 

og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

figi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum. 

6. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 

staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 

má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 

viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 

Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 

starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur sýslunefndar Mýrasýslu ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár 

í senn, að fengnum tillögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 

laust, ef henni virðast nægar sakir til. Heimilt skal starfsmanni, er vikið er frá 

starfi, að bera mál sitt undir fund sýslunefndar Mýrasýslu, og leggur sá fundur 

fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

8. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 

um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skráð á víxilinn. 

9. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 

sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 

hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti 4 sinnum á ári og ákveður stjórn- 

in hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins, 
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90 ' 11. gr. 
3: mai Reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár skulu lagðir fyrir aðalfund 

sýslunefndar Mýrasýslu, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar 
og leggur fundurinn úrskurð á þá. 

II Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innleggs- 

maður reiknings. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innleggsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athug- 
unar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir 
óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur 
inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagl öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

13. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
” Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjald- 
ast vextir Í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 10000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það 

sem menn óska án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá kr. 1000.00 til kr. 5000.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og 
upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins.
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Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með. þeim kjörum, að hægt sé að hefja 90 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 3. mai 

bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé synd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð i viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 

gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd i sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 

á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 

burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 

svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 

fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verð- 

ur farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vilja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskor- 

un í blaði bví, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum 

orðin eign sparisjóðsins. 

i 18. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 

er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja i varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 

nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 

fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 

fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 

undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 

koma því i samt lag aftur.
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III. Um útlán. 

21. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð, 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 
lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla sem sparisjóðsstjórn álitur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

29. or 22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum; vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóð- 
ur og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lagt aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 
eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

24. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparsjóðsstjórnar hafi 
ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 
ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd, og hver þau séu. 

25. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. Lø] J Ð * =



169 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir miðjan marzmánuð 

ár hverl. 
27. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir i sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða inneign allra innstæðueigenda að 

meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 

af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða sk rá yfir öll þau lán, er sjóðurinn 

á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. 

Skal semja sérstaka skrá vfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxt- 

um, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántak- 

anda, svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er i við aðra. 

29. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Mýrasýslu með hlutfallskosningu 

til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til 

vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 
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"32: gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða og verðbréfaeign sparisjóðs- 

ins eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að Öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta til eftirlits, hvort 
heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 
eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 
Årsreikninga sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita 
þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 
Reikningurinn með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund sýslunefndar Mýrasýslu til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Zins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð 15. febrúar 1942, um sparisjóði og önnur gildandi fyrir- 
mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

36. gr. 
Aðalfundur sýslunefndar Mýrasýslu ákveður þóknun handa endurskoðendum 

fyrir starf þeirra. 

37, gr. 
Breytingar á framangreindum samþykktum verða eigi gerðar nema á fundi 

svslunefndar Mýrasýslu. 

38. gr. 
Með samþykkt þessari eru úr gildi numin lög um Sparisjóð Mýrasýslu frá 1918 

og breytingar þær, er síðar hafa verið gerðar á þeim. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

ao Viðskiptamálaráðuneytið, 3. mai 1943. 

Björn Ólafsson, 0 
Torfi Jóhannsson.
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REGLUGERD 

um notkun loftskeytastöðva og talstöðva. 

Samkvæmt lögum nr. 30 27. júní 1941 og með tilliti til þess ástands, er nú ríkir, 

er hér með sett eftirfarandi reglugerð. 

1. gr. 

Engir aðrir en þeir, sem leyfisbréf hafa til þess frá póst- og símamálastjórninni, 

mega stofna, hafa eða reka radio-senditæki á Íslandi eða í íslenzkri landhelgi eða á 

íslenzkum skipum eða öðrum farartækjum, eða hafa í vörzlum sínum radio-sendi- 

tæki eða hluti, sem eru sérstaklega ætlaðir í slík tæki. 

Enn fremur er bannað að breyta slíkum tækjum eða flytja þau úr þeim stað, 

sem leyfisbréfið er miðað við, t. d. flytja þau í land til viðgerðar eða geymslu, nema 

skrifleg heimild eða ósk frá landssímanum komi til í hvert skipti. 

Til radío-senditækja teljast öll tæki, sem ætluð eru til að framleiða rafsveiflur 

með hárri tíðni (yfir 20000 rið á sekúndu). 

Einnig er bannað að aðstoða menn við að selja saman radío-senditæki án heim- 

ildar eða afla hluta til þeirra eða hvetja menn beint eða óbeint til þess. 

2. gr. 

Íslenzk skip mega fyrst um sinn því aðeins hafa loftskeytastöðvar, að þær séu 

innsiglaðar af póst- og simamálastjórninni, og má ekki rjúfa þá innsiglun og nota 

stöðina nema í neyð, eða eftir boði póst- og símamálastjórnarinnar í hvert einstakt 

skipti. 
3. gr. 

Í siglingum milli Íslands og annarra landa mega íslenzk skip fyrst um sinn ekki 

heldur hafa talstöð, nema hún sé innsigluð af póst- og símamálastjórninni, þannig að 

ekki sé unnt að nota senditækin án þess að rjúfa innsiglið (lokunarinnsiglun), en 

það má ekki gera nema i neyð, enda skal þá ástæðan fyrir því tafarlaust færð inn Í 

dagbók skipsins og tilkynning send póst- og símamálastjórninni svo fljótt sem unnt 

er. Póst- og símamálastjórnin getur veitt undanþágu frá lokunarinnsiglun eða heimild 

til að rjúfa lokunarinnsigli undir sérstökum kringumstæðum, ef brýn nauðsyn 

þykir til. 
4. gr. 

Við strendur Íslands mega íslenzk skip hins vegar nota talstöðvar sínar, ef þær 

eru ekki undir lokunarinnsiglun og þó innsiglaðar af póst- og símamálastjórninni, 

þannig að ekki sé unnt að senda með þeim nema á tveim tilteknum öldulengdum 

(öldulengdar-innsiglun) án þess að rjúfa innsiglið, en öldulengdarinnsigli má aldrei 

rjúfa. Talstöðina má þó aðeins nota með þeim takmörkunum, sem segir í þessari 

reglugerð og samkvæmt þeim reglum og fyrirmælum, sem póst- og símamálastjórnin 

setur þar um, sbr. 10. gr. 

5. gr. 

Innsiglun og lausn úr innsiglun mega aðeins trúnaðarmenn póst- og simamála- 

stjórnarinnar framkvæma. 
Með innsiglun skal fylgja á viðfestu sérstöku eyðublaði, sem póst- og símamála- 

stjórnin lætur gera, yfirlýsing þess, er innsiglaði, um hvernig innsiglið sé merkt, 

hvaða dag hafi verið innsiglað og hvernig sendirinn hafi verið innsiglaður. Sérhver 

innsiglun og lausn úr innsiglun, sem framkvæmd er, skal færð inn í dagbók skipsins 

og undirrituð af þeim, er innsiglaði. 
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6. gr. 
Öll skip yfir 12 tonn eru samkvæmt siglingalögum skyld að hafa dagbók og 

skal skráð í hana allt skráningarskylt varðandi talstöð skipsins, svo sem innsiglanir, 
lausn úr innsiglun, innsiglisrof, laskanir á innsiglun, hver á skipinu hafi talstöðvar- 
varðarskirteini á hverjum tíma og rétt til að tala með stöðinni, o. s. frv. Enn fremur 
skal skrá í dagbókina í hvert skipti, sem stöðin er notuð, hvaða dag og hvaða stund, 
hver talar og við hvaða stöð er talað. Smærri skip, sem hafa talstöðvar, skulu einnig 
hafa bók og skal skrá í hana framangreind atriði og annað það markvert, er 
varðar talstöðina. 

7. gr. 
Enginn má starfrækja loftskeytastöð eða talstöð í skipi án þess að hafa til þess 

loftskeytamanna-skírteini eða talstöðvarvarðar-skirteini útgefið af póst- og símamála- 
stjórninni. Auk þess verður skipseigandi að hafa leyfisbréf fyrir stöðinni útgefið af 
póst- og símamálastjórninni. Ber skipseigandi og skipstjóri ábyrgð á því, að þessi 
skírteini séu í lagi, enda séu þau geymd í skipinu með dagbók skipsins, sbr. 6. gr. 

8. gr. 
Nú verða eigandaskipti að skipi, sem talstöð eða loftskeytastöð er í, og ber þá 

hinum nýja eiganda tafarlaust að tilkynna póst- og símamálastjórninni, hvort hann 
óskar að hafa stöð í skipinu, og ef svo er, þá að afla sér hjá póst- og símamálastjórn- 
inni nýs leyfisbréfs fyrir stöðinni og skírteinis þeim til handa, sem stunda á stöðina. 
Óski hinn nýi eigandi ekki að halda áfram leigu á stöðinni í skipinu eða bátnum, 
ber honum einnig að tilkynna það póst- og símamálastjórninni með símskeyti, svo 
hún eða umboðsmaður hennar geti strax látið taka stöðina úr skipinu. 

Hvorki má innrita né þinglýsa eigendaskiptum að skipi eða bát nema vottorð 
símaafgreiðslumanns um að slíku skeyti, sem i fyrri málsgrein segir, hafi verið veitt la móttaka til sendingar á símastöðinni. 

9. gr. 
Hlustverðir, sem eftirlit hafa með því, hvort fyrirmæli um notkun talstöðva eru 

haldin, eru opinberir sýslunarmenn, enda séu Þeir í þjónustu póst- og simamála- 
stjórnarinnar eða viðurkenndir af henni og eiðsvarnir. 

10. gr. 
Póst- og símamálastjórnin setur nánari reglur um notkun radið-senditækja, eftir- 

lit með þeim og annað, er þar að lýtur. 

11. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari, svo og reglum, sem póst- og símamálastjórnin setur 

samkv. 10. gr., varða sektum allt að 10000 krónum, nema Þyngri refsing liggi við 
samkvæmt lögum. Nú leikur rökstuddur grunur á um það, að brot hafi verið framið 
í skipi, og er þá heimilt að loka stöðinni tafarlaust, bar til málinu er lokið, afturkalla 
leyfisbréf og starfsskirteini, og sé brot alvarlegt eða ítrekað, að synja skipinu um 
leyfi til siglinga til útlanda. 

12. gr. 
Póst- og símamálastjórn ákveður sektir og aðrar aðgerðir samkvæmt 11. gr. 

nema hún æski þess, að dómur gangi um málið án úrskurðar af hennar hálfu. 
Ef maður vill ekki una sekt, er póst- og símamálastjórnin hefur úrskurðað hon- 

um að greiða, getur hann krafizt innan hálfs mánaðar frá því að honum var birtur 
úrskurðurinn, að málið gangi til dómstólanna, og skal þá farið með það að hætti 
opinberra mála.
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13. gr. 91 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð frá 28. des. 4. maí 

1940, um notkun loftskeytastöðva og talstöðva í íslenzkum skipum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, 4. maí 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Guðmundur Hlíðdal. 

REGLUGERÐ 92 

um fasteignaskatt í Akureyrarkaupstað, samkv. lögum nr. 69 31. desember 1937. 

1. gr. 

Fasteignaskatt skal greiða í bæjarsjóð at: 

a. öllum húsum og mannvirkjum, svo sem bryggjum, olíugeymum., geymslu- 

portum o. þ. h.; 
b. öllum byggingarlóðum, samkvæmt skipulagsuppdrætti, byggðum og óbvggð- 

um, með tilheyrandi girðingum, svo og geymsluplássum og upplagsplássum. 

Skipulagðar byggingarlóðir á erfðafestulöndum bæjarins verða þó ekki gjald- 

skyldar, fyrr en þær eru leigðar til bygginga. 

Undanþegnar þessum skatti eru fasteignir bæjar og ríkis ag aðrar fasteignir, 

ætlaðar til opinberra- eða almenningsþarfa, samkvæmt 4. gr. laga nr. 69 31. des- 

ember 1937. 

2. gr. 

Fasteignaskatturinn reiknast þannig: 
a. Af fasleignum þeim, sem í 1. gr., a-lið, getur, 0.5%. 
hb. Af fasteignum þeim, sem i 11. gr., b-lið, getur, 1.5%. 

Meðan núverandi vísitölufyrirkomulag helzt, í sambandi við dýrtíðina, hækkar 

skattur þessi, sem svarar meðal-vísitölu næsta árs á undan skattárinu, innan þeirra 

takmarka, sem lög nr. 69 31. desember 1937 heimila. 

ð. gr. 

Skattinn skal telja af heilum hundruðum króna fasteignamatsverðs, en brot- 

um af hundruðum slepp. 

4. gr. 

Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert. Sé skatturinn eigi greiddur 

innan tveggja mánaða frá gjalddaga, falla á hann sömu dráttarvextir og greiddir 

eru af útsvörum. 

5. gr. 

Skattinum fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem hann er lagður á, og skal, ásamt 

dráttarvöxtum í 2 ár frá gjalddaga, ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, er á eign- 

inni hvíla. Ef hús brennur eftir að skalturinn er fallinn í gjalddaga, er sami for- 

gangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. Skattinn, ásamt dráttarvöxt- 

um, má taka lögtaki. 

6. gr. 

Með reglugerð þessari er niður fallið lóðargjald, sótaragjald og öskuskattur 

samkvæmt eldri lögum og reglugerðum.
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92 Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Akureyrarkaup- 
5. maí staðar, samkvæmt lögum nr. 69 31. des. 1937, staðfestist hér með til þess að öðlast 

gildi þegar í stað og gilda til ársloka 1947. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. maí 1948. 

Björn Þórðarson. 
  

Vigfús Einarsson. 

3 AUGLÝSING 
10. maí um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Keflavíkurkauptúni, 

nr. 76 28. júní 1934. 

Í 1. gr. gjaldskrárinnar í staðinn fyrir „kr. 20.00, kr. 30.00, kr. 40.00, kr. 50.00% 
komi í sömu röð: kr. 40.00, kr. 60.00, kr. 80.00, kr. 100.00. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 83 23. júní 
1932, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 5 5 3 Å í 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. mai 1943. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 

94 AUGLYSING 

15. maí um breyting á reglum frá 10. febrúar 1943, um útbúnað skipa, sem eru i 

förum á ófriðar- eða hættusvæðum. 

6. gr. orðist þannig: 

Farþega- og vöruflutningaskip í strandsiglingum og varðskip ríkisins skulu full- 
nægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, tilskipunum og 
reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, og auk þess fullnægja eftirgreindum 
fyrirmælum: 

1. Skipið skal hafa annaðhvort varðskýli ofan á stýrishúsinu eða varðtunnu. 
2. Skip, sem hafa loftskeytamann, skulu hafa morse-ljóstæki með speglum. 
3. Utan á öllum bjargbátum og bátum í skipum yfir 100 rúmlestir skulu vera kork- 

eða kapokpúðar, eins og segir í 1. lið 2. gr. 
4. Á botni bjargbáta, og annarra báta í skipum yfir 100 rúmlestir, skulu vera hand- 

listar. 
5. Í öllum bátum sé útbúnaður til að þétta leka. 
6. Skipið skal hafa bjargfleka með öllum útbúnaði, eins og tekið er fram í 3. gr. 

svo að þeir, ásamt bjargbátum skipsins, geti rúmað alla á skipinu, miðað við hina 
mestu farþegatölu, sem skipið má flytja. Skip, sem ekki eru farþegaskip, skulu 
hafa bjargfleka, sem rúmað geti alla skipverja. 

7. Skipum, sem vegna smæðar sinnar geta ekki, að áliti skipaskoðunarmanns, haft 
bjargfleka samkvæmt 3. gr., er í stað hans heimilt að hafa kork- eða málmfleka, 
enda sé fengið áður samþykki skipaskoðunarstjóra til þess. Útbúnaður þessara
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fleka skal á þessum skipum vera sem hér segir: Tvær litlar árar, lítið vatns- 
kvartil, korkdufl með veifu, og sé stöngin um 2 m. á lengd, bátfesti og tvö góð 

rafmagns vasaljós í vatnsheldum umbúðum. 
Skipum, sem eru Í innfjarðasiglingu, eða í förum milli tveggja hafna innan land- 
helgi, getur skipaskoðunarstjóri þegar ástæða þykir til, og það vegna framkom- 
inna upplýsinga virðist rétt og sanngjarnt að gerðar séu vægari kröfur en gerðar 
eru í þessari grein, að einu eða öllu leyti veitt tilslakanir frá þeim. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt lögum nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með 
skipum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 15. maí 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um fiskveiðasjóð Íslands. 

Samkvæmt lögum 2. apríl 1943, um fiskveiðasjóð Íslands, eru hér með sett eftir- 

farandi ákvæði um starfsemi sjóðsins. 

I. KAFLI 
Um lánveitingar gegn fyrsta veðrétti í skipum, iðjufyrirtækjum í sambandi við 

fiskveiðar, og dráttarbrautum. 

1. gr. 

Fiskveiðasjóður lánar fyrst og fremst til nýrra skipa eða fyrirtækja, en út á eldri 
eignir því aðeins, að sýnt sé, að nægilegt fé sé fyrir hendi í sjóðnum. 

2. gr. 
Um lán út á skip gilda þessar reglur sérstaklega: 
Lán eru einungis veitt út á skip, sem skrásett eru á Íslandi og ætluð til fiskveiða. 
Lánbeiðandi skal leggja fram eignar- og veðbókarvottorð og skipasmíðaskírteini. 
Sé skipið smíðað erlendis, skal leggja fram vottorð skipaskoðunarstjóra ríkis- 
ins um að skipið fullnægi ákvæðum gildandi laga um eftirlit með skipum, hvað 
styrkleika og útbúnað snertir. 
Hvert það skip, sem óskað er láns út á, skal skoðað og virt af tveimur óvilhöllum 
mönnum, eftir nánari fyrirmælum fiskveiðasjóðs og leggur sjóðurinn til eyðu- 
blöð í þessu skyni, en lánbeiðandi greiðir skoðunarmönnunum þóknun fyrir 

starf þeirra. 
Virðingarupphæðin er ekki bindandi fyrir stjórn sjóðsins við ákvörðun láns- 

fjárhæðar. 

Sérhvert skip, sem láns nýtur úr fiskveiðasjóði, skal vátrvggt almennri vátrygg- 
ingu, en að auki getur sjóðurinn krafizt þess, að skipin séu tryggð sérstakri vá- 
tryggingu þegar sérstaklega stendur á, t. d. á stríðstímum gegn stríðsáhættu. 

3. gr. 

Þegar sótt er um lån út á iðjufyrirtæki (í sambandi við fiskveiðar) eða dráttar- 
brautir, skal lánbeiðandi leggja fram: 

1. eignar- og veðbókarvottorð, svo og lóðarsamning eða skilríki fyrir lóð fyrir- 
tækisins; 

. mai 

. mai
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95 2. skoðunar- og virðingargerð, framkvæmda af tveim óvilhöllum mönnum, eftir 
15. maí fyrirmælum fiskveiðasjóðs og skal í skoðunargerðinni geta þess sérstaklega 

hver séu meðalafköst fyrirtækisins. Virðingarupphæðin er ekki bindandi fyrir 
stjórn sjóðsins við ákvörðun lánsfjárhæðar; 

3. skýrslu um stofnkostnað fyrirtækisins; 
4. áætlun um ársrekstur fyrirtækisins og afkomu, miðað við meðalár og allar að- 

stæður á staðnum; 
5, vátryggingarskírteini eða óyggjandi vottorð um vátryggingu. 

II. KAFLI 

Um lán út á 2. eða 3. veðrétt í fiskiskipum. 

4. gr. 
Um annars eða þriðja veðréttarlán út á fiskiskip gilda einnig reglur þær, sem 

tilgreindar eru í 2. gr. 

Lánbeiðandi skal leggja fram: 
. efnahagsreikning sinn; 

2. vottorð skattstjóra, bæjarstjóra eða oddvita um hver verið hafi aðalatvinna lán- 
beiðanda undanfarin tvö ár; 

3. vottorð skipasmíðastöðvar þeirrar, sem skipið byggði, um: 
a. hvenær smíði skipsins var hafin og hvenær henni var lokið og skipið allt 

tilbúið; 

hb. hvert varð heildarverð skipsins með ísettum vélum. 

6. gr. 
Hafi skipið ekki verið byggt fyrir lánbeiðanda, skal hann leggja. fram staðfest 

afrit af afsali og sanna hvert var kaupverð skipsins. 

7. gr. 
Í skuldabréfum þeim, er sjóðurinn tekur fyrir lánum veittum samkvæmt þessum 

kafla, skulu vera ákvæði um að lánið, eða eftirstöðvar þess, sé allt fallið í gjalddaga 
ef skipið er selt. 

Heimilt er þó að láta lánið, eða hluta af því, standa áfram, enda sé þá gefið út 
nýtt skuldabréf fyrir láninu, og beri útlánsvexti sjóðsins frá söludegi. 

IN. KAFLI 

Um styrkveitingar til kaupa og byggingar nýrra fiskiskipa, 

8. gr. 
Umsóknum um styrk úr sjóðnum skulu fylgja skýrslur þær og vottorð, sem til- 

greind eru i 2. gr. 1—3 og 5. og 6. gr. 

9. gr. 
Styrkur til greiðslu byggingarkostnaðar fullgerðra skipa eða til kaupa á fullgerð- 

um skipum skal, eftir því sem við á, greiddur skipasmíðastöðinni, seljanda, veðhöfum 
eða á annan hátt til niðurfærslu skulda á skipinu. Styrk til byggingar skipa skal 
eigi greiða fyrr en verðmæti skipsins nemur tvöfaldri styrksupphæðinni.
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10. gr. 95 

Hver så, sem styrk fær, skal undirrita skuldbindingu um, að ef hann selji skipið 15. mai 

innan fimm ára eða ef það ferst á þeim tíma, skuli styrkurinn endurgreiddur. Skal 

þinglesa skuldbindingu þessa í þeirri þinghá, þar sem skipið er skrásett. Sjóðstjórnin 

getur þó með samþykki ráðuneytisins fallið frá þessum ákvæðum þegar sérstaklega 

stendur á. 

IV. KAFLI 

Um útborganir lána og styrkja vegna skipa i smíðum. 

11. gr. 

Ef útgerðarmaður eða úlgerðarfélag, sem á fiskiskip í smíðum, óskar eftir að fá 

fyrirhuguð lán eða slyrk útborguð, að nokkru leyti, á meðan á smíði stendur, skal 

hann leggja fram: 
1. skjöl þau, er um ræðir í 5. gr. 1—2; 

9. samning sinn við skipasmíðastöðina; 
3. skilríki fyrir því, að ekki muni verða vöntun á neinu efni til skipsins eða vél- 

um í það; 
4. skilríki fyrir því, að nægilegt fé verði fyrir hendi til þess að greiða skipið að 

fullu. 

12. gr. 

Fyrir fram útborgun áætlaðra lána og styrkja fer fram með þeim hætti, að um- 

sækjandi gefur út skuldabréf fyrir þeim upphæðum, sem hann fær útborgaðar og 

veðsetur skipið í smíðum og allt efni í það, svo og vélar, með fyrsta veðrétti, til trygg- 

ingar hinum útborguðu upphæðum. 

Um leið og útborgun fer fram, skal umsækjandi sanna, að allt fyrirliggjandi efni 

og vinna, sem þegar hefur verið framkvæmd, sé að fullu greitt. 

Skip í smíðum, ásamt efni og vélum í það, sem veðsett er fiskveiðasjóði, skal 

Lrunatryggja og afhenda sjóðnum skírteinið, enda hefur hann einnig veð í vátrvgg- 

ingarfénu. 

13. gr. 

Af þeim hluta hinna útborguðu upphæða, sem ætlað er að verði síðar venjulegt 

fyrsta veðréttarlán í skipinu, skal reikna útlánsvexti frá útborgunardegi. 

Sá hluti hinna útborguðu upphæða, sem ætlað er að verði styrkur, telst vaxta- 

laust lán þar til skipið er fullsmíðað. 

Gjalddaga skuldabréfanna skal hafa eftir því sem haganlegast þykir í sambandi 

við fullnaðarsmíði skipsins. 

14. gr. 

Verði óvanalegur dráttur á því að lokið sé við smiði skips eða komi í ljós, að 

skipið verði ekki fullsmíðað innan hæfilegs tíma, eða verði eigandaskipti að því, þá 

er heimilt að telja skuldabréfin þegar fallih-í gjalddaga og krefjast endurgreiðslu 

þeirra að fullu. 

V. KAFLI 

Um stjórn og rekstur fiskveiðasjóðs Íslands. 

15. gr. 

Fiskveiðasjóður Íslands er sjálfstæð stofnun og er yfirumsjón hans í höndum 

þess ráðherra, er fer með sjávarútvegsmál. 
23
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16. gr. 
Útvegsbanki Íslands h.f. hefur á hendi stjórn sjóðsins, gegn sérstakri þóknun 

eftir samningi við ráðherra. 

17. gr. 
Fiskveiðasjóður Íslands hefur sérstaka skrifstofu í Reykjavík, sem opin er til 

afgreiðslu á venjulegum bankatíma. 

Sjóðurinn getur ráðið sér umboðsmenn út um land ef þurfa þykir. 

18. gr. 
Bókhaldi hvorrar lánadeildar sjóðsins skal haldið aðskildu, svo og bókhaldi 

yfir styrkveitingar sjóðsins. 

Töp, sem verða kunna á útlánum sjóðsins, skal afskrifa af tekjum hlutaðeigandi 
lánadeildar. 

19. gr. 

Laun sjóðstjórnar, endurskoðenda og starfsmanna, svo og húsaleiga og annar 
kostnaður við reksturinn, greiðist af vaxtatekjum sjóðsins. 

Vaxtaafgangur leggst við stofnsjóð hlutaðeigandi lánadeiidar við hver árslok. 

20. gr. 
Ráðherra skipar tvo endurskoðendur fyrir sjóðinn, til 5 ára í senn. 

Þeir skulu endurskoða alla bókfærslu sjóðsins og aðgæta hvort farið er eftir 
ákvæðum gildandi laga og reglugerðar um veitingu lána og styrkja úr sjóðnum. 

Endurskoðendur hafa, báðir saman eða hvor í sínu lagi, frjálsan aðgang að öll- 
um bókum og skjölum sjóðsins, hvenær seim er. 

Endurskoðaðan ársreikning sjóðsins og skýrslu um starfsemi hans undanfarið 
år, skal senda ráðherra fyrir 15. marz ár hvert. 

Ársreikninginn skal sjóðstjórnin bifta í B-deild Stjórnartíðindanna. 

21. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 

Með mál út af slíkum brotum skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð um fiskveiðasjóð Íslands, 
útgefin 12. marz 1931. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. maí 1943. 

Vilhjálmur Þór.   
Vigfús Einarsson.



Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð hjónanna Hall- 

bjargar Þorláksdóttur frá Fífuhvammi og Gríms Jóhannssonar frá Nesjavöllum“, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 15. maí 

1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Hallbjargar Þorláksdóttur frá Fífuhvammi og 

Gríms Jóhannssonar frá Nesjavöllum. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af Grími Jóhannssyni frá Nesjavöllum, og er stofnfé 

hans 2000 krónur í reiðu fé. 

2. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Hallbjargar Þorláksdóttur frá 

Fífuhvammi (f. 27. ágúst 1871, d. 23. maí 1942) og Gríms Jóhannssonar frá Nesja- 

völlum (f. 17. júlí 1874). 

3. gr. 

Sjóðurinn skal vera í vörzlu félagsins Sjálfsbjargar, styrktarfélags lamaðra 

og fatlaðra, og er tilgangur hans að verða lömuðu og fötluðu fólki að liði, eftir 

ákvörðun stjórnar félagsins, i samræmi við ákvæði þessarar skipulagsskrár. 

4. gr. 

Sjóðinn skal jafnan ávaxta á sem tryggilegastan hátt (sbr. lög nr. 111 9. okt. 

1941, um eftirlit með opinberum sjóðum). Leggja skal alla vexti við höfuðstólinn, 

unz hann er orðinn að upphæð fullar 10000 krónur. Úr því er heimilt að verja allt 

að helmingi vaxta hans samkvæmt ákvæðum 3. gr., en hinn helminginn skal leggja 

áfram við höfuðstólinn. Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð fullar 20000 krónur, 

må verja allt að % hlutum vaxtanna i sama skyni, en % hluta þeirra skal enn 

leggja við höfuðstólinn. Ef sjóðnum bætast gjafir, skal og leggja þær við höfuð- 

stólinn. Höfuðstólinn má aldrei skerða. Þó má veðsetja þann hluta sjóðsins, sem er 

umfram hið upphaflega stofnfé hans, ef á liggur vegna nauðsynlegra framkvæmda 

á vegum. félagsins í þágu lamaðs og fatlaðs fólks, svo sem húsbyggingar eða þess 

háttar. 

Senda skal landlækni árlega reikning sjóðsins og skýrslu um starfsemi hans. 

6. gr. 
Hætti félagið Sjálfsbjörg, slyrktarfélag lamaðra og fatlaðra, starfsemi sinni 

þágu lamaðs og fatlaðs fólks, ákveður heilbrigðismálaráðherra, samkvæmt til- 
lögum landlæknis, hverjum fela skuli umráð sjóðsins og að öðru leyti framkvæmd 

þessarar skipulagsskrár. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari og birta skipulags- 

skrána í B-deild Stjórnartíðindanna. 

1943 

96 
15. maí
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97 Stadfesting rikisstjéra å skipulagsskrå fyrir Minningarsjóð Málfríðar Jónas- 
15. maí dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 

15. maí 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Málfríðar Jónasdóttur. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er: Minningarsjóður Málfríðar Jónasdóttur. 

Lo
 

ga
 Fy
 

Stofnfé sjóðsins er: 
2. safn bóka á Þblindraletri, er Málfríður Jónasdóttir átti, en foreldrar hennar 

gáfu Blindrafélaginu eftir andlát hennar; 
b. eitt þúsund og fimm hundruð krónur — 1500.00 — í peningum, er Blindra- 

félagið leggur fram; 
c. aðrar gjafir, er sjóðnum kunna að hafa borizt þann 20. marz 1943. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að varðveita og auka bókasafn bad, er um getur í 2. gr. 

og geyma það þannig, að allir blindir menn á Íslandi eigi sem greiðastan aðgang 
að því. . 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra tilnefndir af Blindra- 

félaginu (kosnir árlega á aðalfundi), en leggist það félag niður, skulu landsbóka- 
vörður og kennslumálaráðherra tilnefna sinn manninn hvor. Þriðja manninn í 
stjórnina skipa foreldrar og systkini Málfríðar Jónasdóttur, á meðan þeirra nýtur 
við, en síðan skal sýslunefnd Suður-Múlasýslu tilnefna mann í stjórnina. — Stjórnin 
skiptir sjálf með sér verkum. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins sér um varðveizlu eigna hans og ávöxtun höfuðstóls, á þann 

hátt, er hún telur bezt í samræmi við tilgang sjóðsins. 
Stofnfé sjóðsins, er um getur í 2. sr. má þó aldrei skerða, og enn fremur skal 

leggja eigi minna en % af árlegum vaxtatekjum sjóðsins við höfuðstólinn. Öðrum 
tekjum, svo sem gjöfum, tillögum stofnana og % af vaxtatekjum, er stjórn sjóðsins 
heimilt að verja til bókasafnsins. En séu þær tekjur ekki notaðar til fulls til þeirra 
þarfa, skal afgangurinn leggjast við höfuðstólinn um hver áramót. 

6. gr . gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu birtir opin- 

berlega. 

7. gr. 
Leita skal stadfestingar rikisstjåra å ski »ulagsskrå þessari. fuð € 

. 8. gr. 
Skipulagsskråin óskast birt í B-deild Stjornartidindanna.
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Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Trjá- og skógræktarsjóð fri- 
kirkjú Reyðfirðinga“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkju- 
málaráðherra 18. maí 1943. i 

Skipulagsskråin er pannig: 

SKIPULAGSSKRÅ 

fyrir Trjå- og skógræktarsjóð frikirkju Reyðfirðinga. 

1. gr. 
Sjóðurinn skal heita Trjá- og skógræktarsjóður frikirkju Revðfirðinga. 

2. gr. 
Sjóðnum skal varið til stuðnings og örvunar trjá- og skógræktar innan Reyð- 

arfjarðarhrepps hins forna, nú Reyðarfjarðar-, Helgustaða- og Eskifjarðarhreppur. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörzlum Skógræktarfélags Austurlands. Sér það um 

ávöxtun hans og úthlutun styrkja úr honum þegar þar að kemur. 

4. gr. 
Sjóðurinn er 1. janúar 1942 kr. 3398.36, sem liggja i sparisjóðsbók nr. 2535 í 

Útibú Landsbankans á Eskifirði. Sjóðurinn skal ávaxtast í tryggum verðbréfum, 
svo sem ríkisskuldabréfum, bankavaxtabréfum og veðdeildarbréfum. Þegar ár- 
legir vextir eru orðnir kr. 600.00 má byrja að veita 500 króna styrk í einn af 
hinum þrem hreppum, fyrsta árið í Reyðarfjarðarhrepp, annað árið í Helgustaða- 
hrepp og þriðja árið í Eskifjarðarhrepp og skal svo sama röð endurtekin áfram. 

5. gr. 
Styrknum má aðeins verja til kaupa á girðingarefni og trjáplöntum, svó og ef 

borga þarf verkstjóra eða ráðunaut. Öll önnur vinna verður að vera gefins eða 

greiðast annars staðar frá. 

6. gr. 
Aðaltilgangur sjóðsins er að stuðla að því að komið verði sem víðast upp trjá- 

sörðum við bæi og býli í sveitum og hús í þorpunum. 

7. gr. 
Hreppsnefnd í viðkomandi hreppi sækir um styrkinn í hvert skipti, skiptir 

honum í tvennt og ákveður hverjir fái hann af þeim, sem um hann hafa sótt það 
ár. Tvö heimili í sama hreppi verða því aðnjótandi styrksins á sama ári. Noti ekki 
einhver af hreppunum styrkinn það ár, sem hann átti kost á honum, má Skógrækt- 

arfélag Austurlands nota hann til sinnar starfsemi. 

8. gr. 

Nú vill einhver af hreppunum nota styrkinn til skógræktar á einum stað í 

hreppnum, og má hann það, ef meiri hluti ábúenda í sveitinni eða húseigenda í 

þorpinu óska þess. Sama gildir ef allir þrír hrepparnir vilja byrja skógrækt í fé- 
lagi. Undir slíkur kringumstæðum má safna styrknum í allt að brjú ár, ef árs- 
styrkurinn þætti of lítill að byrja með. Í þessu tilfelli gilda einnig ákvæði 5. gr. 

1943 
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9. gr. 
Skógræktarfélag Austurlands hefur eftirlit með að fénu sé varið eins og ætl- 

ast er til í þessari skipulagsskrá, og getur það falið eftirlitið trúverðugum manni í 
hverjum hreppi. Sem þóknun fyrir eftirlitið má nota, ef með þarf, þær kr. 100.00, 
sem afgangs eru af ársvöxtunum, annars falla þær til Skógræktarfélags Austur- 
lands. i 

10. gr. 
Ef deila kynni að rísa ut af skiptingu styrksins eða öðru, sem skipulagsskrá 

þessi fjallar um, skulu slík mál borin undir Skógræktarfélag Austurlands, sem 
leggur á þau fullnaðarúrskurð. 

11. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisvaldsins á skipulagsskrá þessari. 

12. gr. 
Skipulagsskrá þessi er í 5 samritum, hvar af Stjórnarráðið fær eitt, Skóg- 

ræktarfélag Austurlands eitt og hinir þrír hreppar sitt hver. 

Reyðarfirði, 22. desember 1942. 

Árni Jónasson, Oddur Bjarnason. Kristinn Beck 

e. u. (handsalað). 

REGLUGERÐ 

um hreinsun reykháfa í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórnin skipar sótara í Seyðisfjarðarkaupstað og ákveður laun hans. 

2. gr. 
Sótari skal hreinsa alla reykháfa í kaupstaðnum tvisvar á ári. vor og haust, 

eftir nánari ákvörðun slökkviliðsstjóra og undir yfirstjórn hans. Að siðari hreinsun 
lokinni skal hann gefa skýrslu um hreinsunina í því formi, sem slökkviliðsstjóri 
ákveður. 

3. gr. 

Áður en sótun hefst, skal sótari tilkynna húsráðendum daginn áður, hvenær 
hún fari fram, og er þeim þá óheimilt að hafa eld í eldfærum á þeim tíma, sem 
sótun er fyrirhuguð. 

4. gr. 
Hver húsráðandi skal skyldur til að greiða árlega hreinsunargjald til bæjar- 

sjóðs, kr. 5.00 fyrir hvern reykháf, sem honum tilheyrir. Álag greiðist á gjald þetta 

samkvæmt vísitölu kauplagsnefndar, eins og hún er í janúar ár hvert. Gjald þetta 
greiðist á gjalddögum bæjargjalda og fylgir því lögtaksréttur. 

5. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi, og skulu hreinsunargjöld greiðast sam- 

kvæmt henni í fyrsta skipti árið 1943.
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6. gr. i 99 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 85 frá 22. nóv. 1907. 16. gr., sbr. 18. marz 

lög nr. 29 frá 13. sept. 1901, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. marz 1948. 

F. h. r. 

Vigfus Einarsson. RE 
Pall Palmason. 

AUGLYSING 100 
0, 18. mai 

um breyting á tímaákvörðunum og kærufrestum, er um rædir i IV. kafla laga mal 

nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum frá 10. maí 1943, um breyting á lög- 

um nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að 

timaákvarðanir og frestir samkvæmt 36., 37. og 38. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, skuli 

breytast svo sem hér segir við álagningu tekju- og eignarskatts, striðsgróðaskatts 

og verðlækkunarskatts árið 1943: 

Utan Reykjavíkur. 

Skattskrár skulu lagðar fram fyrir 25. maí þ. á. og skulu þær liggja frammi 

til 1. júní þ. á. á lögákveðnum stað. 

Kærufrestur til undirskattanefnda skal vera til 1. júní þ. á. 

Úrskurðir undirskattanefnda um kærur skulu felldir fyrir 5. júní þ. á. 

Kærufrestur til yfirskattanefnda skal vera til 15. júní þ. á. 

Úrskurðir yfirskattanefnda skulu felldir fyrir 25. júní þ. á. 

Yfirskattanefndir skulu hafa lokið störfum fyrir 25. juni þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 18. mai 1943. 

F. hr. 

Magnús Gíslason. 
Einar Bjarnason. 

REGLUGERÐ ÍR 
um orlof. 

1. gr. 

Orlofsfé skal greitt með orlofsmerkjum hvert skipti, sem útborgun vinnulauna 

fer fram. Ákvæði þetta gildir þó ekki um starfsmenn, sem eru í áframhaldandi fastri 

stöðu, sbr. 4., 5. og 6. mgr. 4. gr. laga um orlof. 

2. gr. 

Póststjórnin gefur út orlofsmerki og orlofsbækur. Bækurnar séu í hæfilegu 

vasabókarformi, tölusettar í framhaldsröð fyrir hvert orlofsár.
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101 Orlofsmerki skulu vera til sölu og orlofsbækur til afhendingar ókeypis í öll- 
19. mai um póslafgreiðslum. Halda skal skrá yfir þá, sem orlofsbækur hafa verið afhentar, 

og skal sá, sem tekið hefur á móti orlofsbók, kvitta fyrir móttöku hennar á þar til 
gerð eyðublöð. 

Á titilblað bókarinnar skal starfsmaður rita nafn sitt, stétt, heimili og í hvaða 
stéttarfélagi hann er, um leið og bókin er afhent og í viðurvist þess, er afhendir 
honum bókina. 

ð. gr. 
Á orlofsárinu 1943—1944 verða notuð yfirprentuð frímerki sem orlofsmerki, 

og hafa þau þessi verðgildi: 10, 20 og 50 aurar, 1, 2,5 og 10 krónur. 
Orlofsfé skal standa á tug aura, þannig að 5 aurar og þar yfir færist upp í 

10 aura, en minni upphæð er sleppt. 

4. gr. 
Orlofsbók gildir aðeins fyrir eitt orlofsár, og skal það tilgreint fremst í bók- 

inni, og má aðeins festa í þær orlofsmerki fyrir vinnu á því orlofsári. 
Kaupgreiðandi skal líma orlofsmerkin á þær blaðsíður orlofsbókarinnar, er 

til þess ern gerðar. Merkin skulu sett í áframhaldandi láréttar raðir og skal jafnan 
nota sem fæst merki. Síðan skal kaupgreiðandi skrifa á merkin þá dagsetningu, 
er merkjasetningin fer fram og upphafsstafi sína eða stimpil sinn eða fyrirtækis 
þess, er kaupið greiðir. . 

Bokoreigandi skal skrifa á jaðar hverrar blaðsíðu heildarverð orlofsmerk ja 
í hverri réð, og þegar síðan er útfyllt af merkjum, skal hann tilgreina heildarverð 
merkja á síðunni og færa það sérstaklega aftast í bókina. 

Hrökkvi orlofsbók ekki fyrir ársnotum, skal afhenda starfsmanni nýja bók 
fyrir það, sen: ettir er af árinu. 

5. gr. 
Orlof skal veitt í einu lagi á tímabilinu 1. júní til 15. september. 
Frá ákvæði 1. mgr. eru gerðar eftirfarandi undantekningar: 

a. Orloti starfsmanna við sveitastörf skal skipta þannig, að % hluti orlofsins sé 
veittur á tímabilinu 1. til 15. júní, en % hlutar orlofsins séu veittir á tímabilinu 
frå 15. okióber til 30. nóvember. 

b. Orlof starfsmanna við sildveiðar og sildarverksmiðjur skal veitt á tímabilinu 
frá 1. október til 1. júní. 

c. Orlof starfsmanna við póst og síma skal veitt á þeim tíma, sem segir í reglum 
um starfrækslu og starfsmenn landssímans frá 27. febrúar 1935. 

d. Starfsmönnum, sem stunda vinnu fjarri heimilum sinum, skal ekki veitt orlof 
meðan þeir stunda slíka vinnu. 

e. Farmenn eru ekki skyldir til að taka orlof þegar skip eru í erlendri höfn. 
Aðilar geta með samkomulagi ákveðið að orlofi skuli skipta og að það skuli 

veitt á öðrum tímum árs en í þessari grein segir. 

6. gr. 
Vottorð þau og áletranir, sem um ræðir í 1014. gr. laga nr. 16/1943, um 

orlof, skulu skráðar á þær blaðsíður orlofsbókar, er til þess eru ætlaðar. 

7. gr. 
Óheimilt er starfsmanni að vinna í orlofi sinu fyrir kaupi i starfsgrein sinni 

eða skyldum starfsgreinum. Það teljast skyldar starfsgreinar, þar sem vinna sú, 
sem framkvæmd er, reynir á svipaðan hátt á starfsþol manna. Þannig teljast að 
Þessu leyti skyldar starfsgreinar hvers konar útivinna i sveit við heyskap, jarða-
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bætur, húsagerð, mótak, torfskurð og annað slíkt og enn fremur hvers konar grjót- 101 

vinna, vegagerð og gatnagerð, járnsmíðar, húsasmiðar, steinhögg og steinsteypu- 19. mai 

vinna, skurðgröftur og hvers konar jarðvinna með handverkfærum. Skyldar starfs- 

greinar teljast enn fremur þessu samkvæmt hvers konar sjósókn og siglingar, fisk- 

veiðar og fiskverkun, frystihúsavinna, uppskipun með vélum og önnur hafnarvinna 

og þess háttar. Þá teljast skyldar starfsgreinar ritstörf, skrifstofustörf, búðarstörf, 

prentvinna, prófarkalestur, bókband, létt verksmiðjuvinna innanhúss, gistihúsa- og 

veilingahúsavinna og“ önnur innanhússtörf, sem ekki reyna mjög á líkamskrafta 

manna, bifreiðaakstur, húsgagnagerð, klæðasaumur, gull- og silfursmiðar, skó- 

smíðar, söðlasmíðar og önnur létt handverk o. s. frv. 

8. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 24. maí 1943. 

Bráðabirgðaákvæði: 

Þar til orlofsbækur og orlofsmerki eru tilbúin til sölu á póstafgreiðslum, skulu 

karpgreiðendur greiða starfsmönnum sínum í peningum 4% af kaupi því, er þeir 

hafa borið úr býtum fyrir vinnu sína þennan tíma, sbr. þó 2. mgr. 4. gr. laga nr. 

16/1943. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 16 26. febrúar 1943, 

um orlof, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga áð máli. 

Félagsmálaráðuneytið. 19. mai 1948. 

Björn Þórðarson. nn 
Gunnl. E. Briem. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Trjáræktar- og blómræktarsjóð“, 102 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- og kirkjumálaráðherra 20. maí 20. mai 

1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Trjáræktar- og blómræktarsjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Trjáræktar- og blómræktarsjóður. 

9 ør 2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með frjálsum samskotum starfsmanna Alþingis 1943, 

i minningu um 100 ára afmæli tilskipunar um endurreisn Alþingis frá 8. marz 1843. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 1500. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja tvo efnilega unglinga — dreng og stúlku — 

til þess að læra blómarækt og trjárækt, og að verðlauna einstaka menn fyrir að 

koma upp vel ræktuðum trjágörðum og blómgörðum við heimili sín. 
24
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102 ' Á. gr. 
20. mai Við stofn sjóðsins skal árlega leggja: 

a. vexti; 
b. gjafir, áheit og annað, sem sjóðnum kann að áskotnast. 

ð. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Skrifstofustjóri Alþingis, og er hann formaður 

sjóðstjórnarinnar, skóræktarstjóri ríkisins og einn maður, er starfsmenn Alþingis 
kjósa til eius árs í senn. 

Fjármálaráðuneytið endurskoðar reikninga sjóðsins, 

7. gr. 
Alla vextina skal leggja við höfuðstólinn — en hann má aldrei skerða — 

þangað til þeir eru orðnir kr. 500 á ári, en eftir það aðeins helming þeirra. Hinn 
nluta vaxtanna skal stjórn sjóðsins úr því verja til styrkveitinga og verðlauna. 

Endurskoðaður reikningur sjóðsins skal birtur árlega í B-deild Stjórnartíðinda. 

9. gr. 
Ef sjóðstjórninni þykir ástæða til, getur hún látið endurskoða skipulagsskrá 

þessa á 5 eða 10 ára fresti. En tilgangi sjóðsins má þó eigi raska. 

10. gr. 
Leila skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá sjóðsins. 

Reykjavík, 8. marz 1943. 

Í umboði starfsmanna Alþingis 

Guðmundur Davíðsson. Jón Sigurðsson. 

103 REGLUGERÐ 
21. maí 

um skömmtun á gúmmívaðstígvélum. 

1. gr. 
' Engum er heimilt að selja gúmmivaðstígvél karlmanna (nr. 7 eða stærri) nema 

kaupandi skili innkaupsleyfi. 

2. gr. 
Allir þeir, sem verzla með slík stígvél, skulu hinn 1. júní gefa skömmtunaryfir- 

valdi skýrslu um birgðir sínar þann dag, í því formi, sem skömmtunarskrifstofa rík- 
isins ákveður. Heildarskýrslur úr hverjum stað skulu sendar skömmtunarskrifstofu 
ríkisins.
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3. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins býr ut eyðublöð um beiðnir til kaupa á gúmmí- 

vaðstígvélum og skal í beiðninni vera yfirlýsing um það, að beiðandinn eigi ekki not- 

hæf gúmmívaðstigvél. Eyðublöð þessi sendir skömmtunarskrifstofan skömmtunar- 

yfirvöldum. 
Hver sá, sem óskar. að fá keypt karlmannavaðstigvél úr gummi, skal fylla út 

eyðublað með beiðni um að sér verði afhent innkaupsleyfi. 

4. gr. 

Skömmtunaryfirvöld í hverjum kaupstað eða hreppi láta innkaupsleyfi í té. 

Innkaupsleyfin skulu aðeins látin i té eftirtöldum aðilum: 

a. sjómönnum og öðrum, sem stunda landvinnu í sambandi við útgerð (t. d. við 

aðgerð, í íshúsum o. s. Írv.); 

h. bændum og öðrum, sem stunda landbúnaðarvinnu; 

c. verkafólki öðru en því, er talið er undir a. og b., sem að dómi skömmtunaryfir- 

valds hefur þörf fyrir slíkan skófatnað. 

Ef skömmtunaryfirvald neitar um útgáfu innkaupsleyfis, má áfrýja neituninni 

til skömmtunarskrifstofu ríkisins, 
r 
5. gr. 

Skömmtunaryfirvöld geta krafizt þess, að leyfisbeiðandi leggi fram vottorð skip- 

stjóra, útgerðarmanns eða vinnuveitenda, eða i sveitum oddvita, til sönnunar því að 

hann stundi einhverja þá atvinnu er Í 4. gr. segir. 

6. gr. 

Allar beiðnir, sem afgreiddar eru, skal senda skömmtunarskrifstofu ríkisins, sem 

hefur eftirlit með úthlutuninni. Einnig skulu verzlanir senda skömmtunarskrifstofu 

ríkisins um hver mánaðamót þau innkaupsleyfi, sem afgreidd hafa verið, ásamt 

skýrslu um birgðir, innkaup og sölu í mánuðinum. 

” 
7. gr. 

Ån fyrirmæla frå skömmtunarskrifstofu ríkisins má ekki afhenda neinum aðila 

innkaupsleyfi fyrir meira en einu pari af gúmmiístígvélum á ári. Innkaupsleyfi fyrir 

klofháum gúmmistigvélum (bússum) má aðeins veita sjómönnum. 

8. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, látið 

rannsaka birgðir verzlana af þeim vörum, sem ákvæði 1. gr. reglugerðar þessarar 

taka til. 
9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari sæta sektum allt að 10000 krónum og skal farið með 

mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

10. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 21. maí 1945. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson 
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SAMPYKKT 

fyrir Sparisjéd H únavatnssýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Húna /alnssýslu og skal heimili hans og varnar- þing vera á Blönduósi. 

2. gr. 
Varasjóður sjóðsins, svo og aðrar eignir hans, skal vera trygging fyrir inn- lagsfé manna í sjóðinn og auk þess sýslusjóður Austur-Húnavatnssýslu, ef á þart að halda. 

3. gr. 
Sýslusjóður Austur-Húnavatnssýslu er eigandi sjóðsins. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, kjörnir af sýslunefnd Austur-Húnavatnssýs!u 

til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal við hafa, ef óskað er. Skal kjósa til fjögurra 
ára á fyrsta fundi nýkjörinnar sýslunefndar, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. 

Sljórnin kýs formann úr sínum flokki. 
Devi sljórnarnefndarmaður eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti i bága við hagsmuni sjóðsins. 
Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- kvæmdum sjóðsins. Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, 

hverjir séu stiðrnendur sjóðsins og slarfsmenn, og hverjir geti undirritað kviti- anir og aðrar yfirlýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn, gagnvart við- 
skiptanðnnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því, að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlut- aðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki: sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. i: 3 15) ð 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalregla, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við-
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staddir, og rita þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hver um sig. Þó 
má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 
viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna í bækur sjóðsins. Sömu- 
leiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns þó að aðrir starfs- 
menn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 
Sýslunefndin ákveður laun stjórnarnefndarmanna. 

Verði sérstakir starfsmenn ráðnir við sjóðinn, ákveður sýslunefnd þóknun 
þeirra fyrir eitt ár i senn, að fengnum tillögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 
laust, ef henni virðast nægar sakir til. Sýslunefnd leggur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórn- 

arráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sýslunefndar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum, skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 
lánum skal jafnframt rita í hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

lafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu Þreytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 
hverju Þreytt hafi verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 

greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti einu sinni á ári, og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. er 2. gr. 
Reikningur sparisjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum 

endurskoðenda og svörum stjórnar, skulu lagðir fram á sýslufundi Austur-Húna- 

vatnssýslu og leggur hún úrskurð á þá. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur. 

13. gr. 

Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innslæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athug- 
unar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, ef 
þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn til 

ávöxtunar eða gera að skilyrði að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti 
í eitt ár, en þó skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

þei
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e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 krónur. 

f. Um eignir manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og 
færðir í bækur sjóðsins við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers 

innstæðueiganda þá lagðir við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir 
mánuðum þrítugnættum, og gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500.00 krónum eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt 

að greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en þrjá mánuði í sjóðnum. 
Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár að meðtöldum 
vöxtum Í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
slæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
bå er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá 200 kr. til 500 kr. sé með mánaðar fyrirvara sagt upp og 

upphæðum bar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi 
skylt að borga meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé synd, og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Sparisjóðurinn skal taka við innlögum, með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innslæðuna með tékka, án þess að skiptabókin sé sýnd, og skal sreinilega letrað 
á bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæt. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, bótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 
haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
út sérstaka kvittun fyrir innlögum og skal þess getið á kvittuninni, að hún gildi 

aðeins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 

skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 

getið í hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 
að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun gefin. Við saman- 

hurð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds, og glatist viðskiptabók, 
verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum.
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18. gr. 104 

Ef eigandi ad innstædufé eda erfingjar hans vitja eigi sjodsins i 15 år, til ad 23. mai 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir 

áskorun i blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðulé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 

er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem upp er sagt. 

20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 

nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 

fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsam- 

legra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo 

fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og það var i árslok 

næst á undan. 
Nú ber svo við, að sljórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 

að koma því í samt lag aftur. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna, gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 75% af fasteignamatsverði, eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna, 

má bå því aðeins veita til lengri tíma en til eins árs, að þau séu afborgunar- 

lán, með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá 

lánveitingunni,; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðurinn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. 

Vextir skulu ávallt greiddir eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist pad, greiði 

skuldunautar 1% árlega dráttarvexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga, 

fram yfir gjalddaga.
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24. gr. 
Aldrei má veita lån úr sjóðnum nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innstæðufé, eiga i sjóði innstæðu í banka, sem 
ríkið ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst 4, af innláns- 
fénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueisendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 
það. Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávisun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið, og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

I. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé bar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans 
hafi verið, einnig skal tilgreina tap bað, er hann kann að hafa beðið á árinu. 
Skal í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem sleggst, skal semja nákvæman 
efnahagsreikning fyrir sjóðinn, eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 
lega sjást af skrá bessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán,
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er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og 

handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 

vöxtum og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal ljóst á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. Á öllum þessum skrám skal geta einkennistölu hvers inn- 

stæðueiganda eða lántakanda. Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar 

eignir sjóðsins, svo og yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. ” 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sina jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu til eins árs 

í senn. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Endurskoðunarmenn má 

endurkjósa. Kjósa skal tvo menn til vara og gegna þeir í stað aðalmanna í for- 

{öllum þeirra. 

{9 {
sl
 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 
33. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en einu sinni á hverjum ársfjórðungi og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missiris- 

lega. Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með ailri bókfærslu spari- 

sjóðsins, og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að sætt sé allra þeirra fyrirmæla 

er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka að allar greiðslur í sjóðinn 

og úr honum séu rétt færðar í bókum sjóðsins. Skulu þeir benda á ef eitthvað er 

athugavert svo að úr verði bætt tafarlaust. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eflir að 

hann er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita 

beir síðan á reikninginn vottorð sitt um að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði. er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 

skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 
25 
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104 Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
23. maí sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941 um 

sparisjóði, svo og reglugerð um sparisjóði 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrir- 
mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Sýslufundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir störf þeirra. 

38. gr. 
Stjórn sparisjóðsins getur gert breytingu á samþykkt þessari með samþykki 

sýslunefndar, en leita skal staðfestingar á breytingunni hjá stjórnardeild þeirri, 
sem fer með bankamál. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 23. mai 1948. 

Björn Ólafsson. 

Torfi Jóhannsson. 

105 REGLUGERÐ 
26. maí SIÐ . „7 B i fyrir vatnsveitu i Bolungavik. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Hólshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 

á svæði því, er vatnsveitan nær yfir og hún getur fullnægt og einnig til hafnar- 
innar í Bolungavík. 

2. gr. 
Frá vatnsæðum vatnsveitunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi 

valnsveitunefndar. 

3. gr. 
Öl Íframkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, annast vatnsveitunefnd í sam- 

ráði við oddvita og hreppsnefnd. 
Vatnsveitunefnd annast um viðhald valnsveitunnar, endurbætur og umsjón 

alla. Hreppsnefndinni skal heimill að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunn- 
ar, er hafi eftirlit með vatnsveitukerfinu og annist önnur þau störf í þágu vatns- 
veitunnar, er henta þykir. Vatnsveitunefnd getur löggilt sérstaka vatnsvirkja til að 
annast viðhald og viðauka við vatnsveituna og er þeim skylt að fara í öllu eftir þeim 
reglum, er valnsveitunefnd setur þar um. 

4. gr. 
Hreppsnefndin hefur á hendi reikningshald vatnsveitunnar og innheimtu, gegn 

hæfilegu endurgjaldi. 

Reikningsárið er almanaksár og skulu reikningar vatnsveitunnar endurskoð- 
aðir af endurskoðendum hreppsreikninganna og lesnir upp ásamt kreppsreikningi 
ár hvert 

Hreppsnefndin lætur leggja vatnsæðar svo víða um kauptúnið, sem fært þykir 
og þörf krefur, svo húseigendur eigi greiðan aðgang að þeim við veg, götu eða annað
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almenningssvædi er lóðir þeirra liggja að eða eru i námunda við, og verður enginn 

krafinn um vatnsskatt fyrr en svo er. 

6. gr. 

Skylt skal hverjum húseiganda og öðrum, er vatnsæð hefur, að halda vatns- 

æðum sínum vel við og láta tafarlaust gera við þær ef leki kemur að þeim. Hann 

skal sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn má eyða vatni að 
óþröfu. 

7. gr. 
Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni og löggiltum vatnsvirkjum er heimilt að fara 

um hús manna, þar sem valnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, er 
sett eru í samband við þær. Ef þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, skal 

tafarlaust bætt úr því á kostnað eiganda. 

8. gr. 
Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að 

láta gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatns- 

skatt á réttum gjalddaga. 
Ágreiningi út af þessum atriðum má skjóta undir dóm hreppsnefndar. Full- 

un vatnsskatt ber að greiða einnig fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er lokað. 

9. gr 9. gr. 
Af öllum íbúðarhúsum og öðrum slíkum húsum, þar sem vatns er þörf, skal 

greiða valnsskatt og skal hann lagður á eftir fasteignamatsverði húsanna, sem 

hér segir: 

Af fyrstu kr. 8090.00 greiðist (........... 220, 18 % 

- næstu — 4000.00 = ere, oo 2 — 

—— næstu — 4000.00 rr HR 6 — 

— næstu —- 4000.00 FAR 9 — 

— því, sem þar er fram yfir greiðist .......... 1,5 — 

Þó skal lágmark skattsins vera kr. 50.00 á hús. 
Fyrir vatnshana utanhúss og í peningshúsum og öðrum hliðstæðum útihús- 

um skal greiða 10 kr. 

10. gr. 
Af húsum, sem vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna atvinnu, 

sem i þeim er rekin, skal greiða aukagjald samkvæmt samningi við hreppsnefnd- 
ina. Náist ekki samkomulag um upphæð gjaldsins, er heimilt að innheimta það 
eftir mæli, sem hér segir: Af fyrstu 500 smál. sé greitt kr. 0.50 af smálest, af næstu 
500 smál. sé greitt kr. 0.25 af smál., af því, sem þar er fram yfir, greiðist kr. 0.10 

af smálest. 

11. gr. 

Þegar ekki hefur verið samið sérstaklega um notkun vatns til fiskþvottar, 
skal greiða 15 aura fyrir hvert skippund af fiski, miðað við þurrfisk. 

Fyrir vatn í pækil skal greiða 10 aura á hverja tunnu. 
Fyrir vatn til skipa skal greiða kr. 3.00 fyrir hverja smálest, en þó skal aldrei 

greiða minna en kr. 6.00 fyrir fiskiskip og kr. 12.00 fyrir önnur skip. Gjaldið skal 
greiða við móttöku. 

12. gr. 
Gjalddagi vatnsskaltsins er 1. júní ár hvert. Vatnsskattinn má taka lögtaki 

og er hann tryggður með lögveði í eigninni í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með for- 
sangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
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15. gr . gr. 
Bannað er að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar eða setja hreyfivélar 

í samband við hana, nema með leyfi vatnsveitunefndarinnar. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að 300 kr., nema þyngri hegn- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum. Valdi nokkur skemmdum á vatnsveit- 
unni, skal hann bæta það eftir mati þar til kvaddra manna. 

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

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 90. júní 
1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. maí 1948. 

Björn Þórðarson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Bolungavík. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 
kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af hús- 
um og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsið. Vanræki einhver að 

láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem hreppsnefndin setur, getur hún látið 
vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svosem viðhald, 

endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast vatnsveitunefnd eða maður, sem 
hreppsnefnd felur það, undir yfirumsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að 
leggja ræsi Í aðalræsi, nema að fengnu leyfi þessara aðila, og er mönnum skylt að 
hlýta í öllu fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það, er máli skiptir 
i sambandi við það. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að stand- 

ast þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, 
þar sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til hreppsins, kr. 25.00 árlega, af 
hverju húsi og auk þess gjald, sem miðast við fasteignamat húsanna, sem hér 
segir: 

Af fyrstu kr. 5000.00 greiðist ......... FI ð “%o 
— næstu —- 5000,00 — seere. FR . 3 

— því, sem þar er fram yfir greiðist .......... 1,5 — 

Gjöld þessi getur hreppsnefndin hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt 
að 25%.
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4. gr. 

Húseigendum ber að greiða holræsagjaldið og ber: þeir einir ábyrgð á greiðslu 

þess. Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmt 1. gr. og holræsagjaldið 

má taka lögtaki og er það tryggt með lögveði i eigninni í næstu 2 ár eftir gjald- 

daga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. — Gjald- 

dagi holræsagjaldsins er 1. júní ár hvert. 

5. ør >. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 200.00, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum. — Með mál út af brotum á reglugerð 

þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt valnalögum nr. 15 20. júní 1923 

lil þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneylið, 26. mai 1943. 

Bjórn Þórðarson. 
Páll Pálmason. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Holta- og Ásahrepps. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Holla- og Ásahrepps og skal heimili hans og varnar- 

þing vera á Syðri-Rauðalæk í Holtahreppi. 

2. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu vera búsettir í forna Holtamannahreppi, og ábyrg)- 

ast þeir tjón það, er sjóðurinn kann að biða og getur ekki sjálfur staðizt, allt að 

2000 kr. alls. 

3. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 

færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 

umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður 

åreigi á annan hátt. 
4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 Þeirra kjörnir á aðalfundi úr flokki 

Abyrgðarmanna, en Í af sýslunefnd á sama tíma, og gildir kosning þeirra allra Ul 

fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn 

má endurkjósa, en hafi þeir setið i stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki skylt 

að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum 

flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr hér- 

aðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar i stað kalla sam- 

an fund ábyrgðarmanna og kjósa annan Í stað hans fyrir það, sem eftir er af kjör- 

tímabilinu 
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107 Deyi stjornarnefndarmadur, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt 
28. maí óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að sýslunefnd 

kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra al- 
vinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigend- 
um skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu eins og 
lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr, 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né Í hann; nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, 
og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis setur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri líma en eins árs i senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 
laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgð- 
armanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð trygginga, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 
lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn.
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10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 

tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 

hverju breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 

greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti eftir því, sem þurfa þykir og 

ákveður stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 

Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 7 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 

fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 

skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 

formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 

æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi 

helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er ” hann þá 

jðögmætur hversu fáir sem mæla, Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera 

breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema 24 hlutar fundarmanna á lögmætum 

fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og Í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 

að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 

husunar å skrifstofu sparisjóðsins og geti innstædueigendur fengið þær þar 

f þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 

leggur inn i hana i fyrsta skipti. 
d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, 

eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en 

þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en 10000 kr. 

f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma i samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 

við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 

gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skvll að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

1943 

107 
28. maí



1943 200 

107 Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 
28. mai færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 

töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 
Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá 500 kr. til 1000 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 
hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að 
borga meira en 2000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað 
á bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókarinnar hafi 
gi haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskipta- 

bókin hljóðar um, eða eitthvað af þvi. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðski pt ibók sé sýnd, skal gefa 

sérslaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 
skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í spå wisjodnum. Þess skal enn fremur 
getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar. 
að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sér stök kvittun verið gefin. Við 
samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 
það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða 
að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 
verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar Dans a eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eflir 
áskorun í Dlaði því, er flytur stjórnarvaldaaug (lýsing sar, er Öll innstæðan åsamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina. eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er.
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20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 

neina því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 

fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið sam- 

þykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum lil nyl- 

samlegra fyrirtækja Í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo 

fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok 

næst á undan. Nú ber svo við, að sljórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár 

þessa, vegna ófyrirsjáanlegra tilborgana, og er henni þá skylt, svo {ljótt sem verða 

má, að koma því Í samt lag aftur. 

HI. Um útlan. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi allt að fasleignamali, eða gegn sjálfskuldaráhyrgð einstakra manna eða 

félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því 

aðeins veita til lengri líma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri 

afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga, 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan, 

23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vexlir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist bað, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 

vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram vfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lån úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. . 

Sparisjóðir skulu, til þess ad það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu i banka, sem 

ríkið ábyrgist, og Í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst 148 af innláns- 

fénu. 

Komi það fyrir, að sljórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár 

vegna fyrirsjáanlegra úlborgana, er henni skylt, svo fljólt sem verða má, að koma 

þvi í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 

lilkvnna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 

skuli í síðasta lagi búið að leiðrélla það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

lála nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Veiðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 
26 
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28. mai Ån samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðssljórnar hafi ákveðið það. 
Nu veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd, og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa ut handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist slöggt: 
I. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok: 2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap bad, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
Þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins: 

ð. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem glegegst, skal semja nákvæman efna- hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok, 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóð- urinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðs- 
lán. Skal semja sérstaka skrá vfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju einstöku láni, svo að slöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram að vöxt- um, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 
Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann að eiga Í árslok og eigi eru innleystir. 
Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, svo og einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna.
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V. Um endurskoðun. 

31. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og "bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Rangárvallasýslu með hlutfalls- 

kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 

menn til vara og ganga þeir i stað aðalmanna i forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlilinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins, 

383. 

Skylt er endurskodendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en ársfjórðungslega og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir i einu eða hvor um sig 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og ; að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rélt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 

eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Årsreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur r annsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmán: aðarlok. Rita þeir 

síðan á reikninginn vottorð silt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 

ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 

úrskurðar. 
36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau alriði, er tilhögun á 

reikningstær slu sparisj RN eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 

skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Zins skal farið að W endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 

sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27, júní 1941, um 

sparisjóði, svo og reglugerð sparisjóðsins og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 

  

sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 28. mai 1943 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 
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108 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

  

Í peningum | Hundrað á 

  
A. Fríður peningur. a a 

1.{ 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. „......... á | 670 831! 670 83 
2.{ — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 96 251 577 50 
| — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å » DRED). 
4å.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å DR) » 0» 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti „........ hver á 87 50(1050 00 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 106 82| 854 356 
7.| —- 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 60.00| 600 90 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 637 50! 637 50 
9.1 — 1% hryssu, á sama aldri .....,..,........ hver á | 615 00| 820 00 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 44| 292, 80 
11.) — 120 pd. af mislitrí ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 821 218 40 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5:83) 699 60 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 621 314 40 

C. Tóvara af ullu. 
14. | í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 20.00.0000 pundið á »: ) LA 

15.| = 60 pör eingirnissokka .................. parið á DR NN) 
I6.{ -- 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á DA DD) 
17. — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á DAN) »; BD 
18. — 20 eingirnispeysur ..................……. hver å VN) ANN) 
19.| —- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á »| » DJ) 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á NAND) A) 
21.| — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » dd» DJ) 

| 
| 

D. Fiskur. | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á ð/ 081 342 48 
23.) — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á ”». DR) 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ”». 0» DR) 
25. - 6 vættir af ýsu, hertri ............... „ vættin á DJ) » |)       26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DJ) DR)  



  

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur aur. 

E. Lysi. 
1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar å »| » A » 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å DM /» DM) „ 

—- 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ” >” ed > ” 

1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 15 801 237 001 197 

F. Skinnavara. i 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 11 sl 17 od 39 

— 6 fjórðungar kyrskinns ......0..0.... 10 pund å 10 62| 63 ie 9 

— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9 21 on 20 36 

— 8 fjord. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á 11 79 Ji 32 EA 

—- 12 fjórð. sauðskinns, af velurg. og ám 10 pund á 9 93| 119 16} 99 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á RA ER ” » ar 

— 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 37| 328 80} 274 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DEN ”». » » 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á LÆRER). ÞE » 

— 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å VN) ÞIÐ » 

— 480 pd. af fjallagrösum ............… 10 pund á DR) ”». » » 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......000000... á 24 42 ÞIÐ 188 

Í lambsfóður .........0. 0 á 22 92 Þ 9} 458 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ........00000.0.0 00 senn 734 341 620 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......00..00 00... 381 30} 318 

Eftir G. eða í ullartóvöru .....00.0000 0 > > > 

Eftir D. eða í fiski .........00.000 0000 nnnn enn 342 481 285 
Eftir E. eða Í lysi ......2..0000000. 00 237 Q0| 197 
Eftir F. eða í skinnavöru ......0.000.000 0. 118 08) 98 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00...0.... nn 1823 2011518 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ........00000. 0... sn 64|3   364   
  

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seydisfjardarkaupstadar, 26. febrúar 1943. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason.
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109 VERÐLAGSSKRÁ 
sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. | aur.| aur. 

1.| 1 hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 687 81! 687 81 | 573 

2.) —. Gær,?2til6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á 98 67 | 592 02| 498 
3.) — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 113 12! 678 72| 566 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 93.75| 750 00| 625 
ö.| — 12 sauðir, velurgamlir, á hausti ......... hver á 85 2511023 00| 852 
6. — 8 ær geldar á hausti „.......0...... hver á 97 .87| 782 96| 652 
7.) — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 45 69| 556.901 464 
8.| 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 669 37| 669 371 558 
9. 13 hryssu, á sama aldri ................ hver á | 623 75| 831 67| 693 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 60| 312 00! 260 
11. —- 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ...... pd. å 1 98| 237 601 198 
12.| —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5 441 652;80| 544. 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 84| 340 80| 284 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði 00... pundið á DR) NN) » 

15.) — 60 pör eingirnissokka ..……..…............…. parið á ÞIÐ » 0» » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á DR) DD) » 
17.) —. 180 pör sjóvetlinga .................... parid å DO ». d» » 
18.) — 20 eingirnispeysur ...................…..….. hver å ÞIÐ DD NNÐ)) » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur 2... hver å RN) ». /» » 
20.| -- 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breids, 1 al. á | » » 0» » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DRD) DAN) » 

D. Fiskur. | 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 49 56| 297 36| 248 
23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á ÞIÐ DNNÐ)) » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ÞIÐ »| » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á DR) NN) » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » DD) »        
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E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 

35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .... 

G. Ýmislegt.   38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 
42. | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir ........ 

43.| — 1 lambsfóður ........00000 00... 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða í lysi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

og skipt með 4 synir: 

8 pottar 
8 pottar í 

10 pund å 
10 pund á 
10 pund á 
10 pund : 
10 pund 
10 pund 

.… hvert 

pundið 
pundið 

10 pund 

10 pund 

sees. 

0000 sees eee eee eee esse 

see es eee eee es eee eee eee eee see 

  

  

f peningum | Hundrad å | Alin 

kr aur. kr. aur.| aur. 

DD) NN) » 
| 

»0 » » » » 

» » ». » » 

» » » » » 

DR) DR) » 

ÞINN) INN) » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» ») » ») | 

» » » » » 

» » PD MND) » 
| 

» » » » » 

» » » 

FR 297 361 248 
» | » » 

62/68| 52 …se0emeeeeeeeseeemeeeeeeereeeeeeee…e     Meðalverð allra meðalverða ...........0.0.002.00.0. 00. 369 03! 307 
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 8. febrúar 1943. 

Lúðvík Ingvarss on. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislaso n. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 

  

pa
 

16. 

19. 
20. 
21. 

9 

23. 
24. 
25. 

26. 

S
E
N
N
A
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
— Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
—- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 
—- 8 ær geldar á hausti .................... hver 
— 10 ær mylkar á hausti .................. hver 
—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1% hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

á 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 0... pundið á 
— 60 pör eingirnissokka .................. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
—- 180 pör sjóvetlinga ........0.00.0.00.0.... parið á 
— 20 eingirnispeysur ........000000 00. hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln, breiðs, 1 al. 
—- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ......... =. Vættin í eð
 

Er
 

  

  

1944. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

550 00| 550 00} 458 

68 60| 411 60| 343 

74.001 444 001 370 

58 60| 468 80| 391 

50 80| 609 60| 508 

53 60| 428 80| 357 

28 20| 282 00| 235 

638 00| 638 00} 532 

524|00| 698 67 | 582 

2 68| 321 60| 268 
1,74| 208 80} 174 

4 80| 576 00| 480 
2 551 306/00| 255 

» | » » » » 

»: » » » » 

DIED DR NN) » 

» » » DJ » 

» » » » » 

» » » » » 

DJ » » » » 

» » 2) » » 

» | | » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » »    
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f peningum | Hundrad å | Alin 

, 
kr. aur. kr. |aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DR DAN » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å ». „0 » 

29,| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞINN »| » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å VN ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 10 00} 40 00| 33 

32,| — 6 fjórðungar kyrskinns ....0..00.... 10 pund á 7 50| 45 00/ 37 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 5 ó8| 33 48| 28 

34.| — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 5 75) 46 00| 38 

35.| — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 4 33| 51 96| 43 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .........0.... 10 pund å DR) DIR) » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 83| 199:20| 166 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DR) DO » 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DIED) LR) „ 

40. 120 pd. af fuglafiðri ......0.000..0.... 10 pund á DR DAN) | 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .....00.0000.. 10 pund á DR) DJRNNÐ) » 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ....0..0000.0.0... á 18 00 „> ») 360 

43.| — 1 lambsfóður .......000000 0... n nn á 16 60 ». ») 332 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu .......000000.0 sens 503 501 426 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg .......0%000nnn nun 353 101! 294 

Eftir GC. eða i ullartóvöru ......0.000000 es sss senn. RN » 

Eftir D. eða í fiski sssseeeeeseeeeereesresrersrseressrrnnsse ÞIÐ » 

Eftir E. eða i lýsi .....00.00000. 00 nenna LR » 

Eftir F. eða í skinnavöru .....2200eeeeekeeeererrnerenrnnes „69, 27) 57 

En meðalverð allra landaura samantalið...........o.oeouee senn 925 871 771 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0.00000000neen nn 308 62| 257     
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 25. janúar 1943. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 
  

Einar Bjarnason. 
27
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 

  

æn
 

. 

12. 

p
æ
n
e
 

u
d
 

e
o
 

  

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
12 sauðir, veturganilir, á hausti ......... hver 
8 ær geldar á hausti .„................... hver 
10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1% hryssu, á sama aldri „..,............. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..,... pd. á 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .........0..0. 0 pundið á 
60 pör eingirnissokka .............0.... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvetlinga .............0000... parið á 
20 eingirnispeysur ..........00000.00.. hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

á 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum „.. vættin á 

á 
á 

  

So
v 

þo
r 

fo
r 

fo
r 

þo
r 

      

1944. 

í peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. jaur.| aur. 

746 48| 746 43| 622 
100 71! 604 26| 504 
144 29| 865 74| 721 
10357) 828'56| 690 
76'14| 913 681) 7€1 

103 57| 828 56 | 690 

47 86) 478 60| 399 

728 07 | 728 57| 607 
553 57) 738,09; 615 

1 991 238 80| 199 
1,46) 175 20) 146 

6 79| 814 80| 679 

3, 271 392 40| 327 

| 

DID) „15 » 
» » »: » » 

» » ».I » » 

DR) » | » » 

». » DR) » 
». » » | » » 

| » ») d» » 

» » » » » 

NN) » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » ”»
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— IN MN EH i Í peningum Hundrað á Alin 

. kr. aur kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á » LA » » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å »1 0» DR) „ 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »: LR » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å DR v » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á ”» dd ANN) » 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns .......0...... 10 pund å ANN) ANN) » 

33.| -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »: ”». » „ 

34.| — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DAN) DIR) » 

35. | —- 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á LÆRER. DR) „ 

36. | — 6 fjórðungar selskinns ........0..... 10 pund á LAN JR) » 

37. | -- 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å LAN) ”. dd » 

G. Ymislegt. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 1 DAN) » 

39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) » | „ » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri ......0.000.00.... 10 pund å DAN) DR) » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .....0..00... 10 pund á DR) DR) » 

49.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 2.222002004000 å 37 86 MI »| 757 

43.| — 1 lambsfóður .....20.0.000. 0... á 32 57 „of 651 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu ........00.0000 nes 748 05| 623 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .....00.00000nenn nn... 405 30| 338 

Eftir C. eða í ullartóvöru .....0c0000eenner nennir ». d» » 

Eftir D. eða í fiski ...20r0ereseeseserrerereeenrensnnnenenee »: » » 

Eftir E. eða í lýsi ......00000000 ns nn ”» » 

Eftir F. eða i skinnavöru .......00000. 00 nus A A >» 

En meðalverð allra landaura samantalið .„........0.0e.0.ccneensseeer 1153 35| 961 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0.s00nnssn ene 576 67| 480 

  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 25. janúar 1943. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1943 til jafnlengdar 1944. 

f peningum Hundrad é á á | tin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 650 00) 650 00| 542 
2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 70 00! 420 00| 350 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 85 00| 510 00! 425 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 70 001 560 00! 467 
ö.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 55 001 660 00) 550 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 55,00) 440 00| 367 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 10 00) 400 00| 333 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 430 00! 430 00 358 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 360 00| 480 00| 400 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 10| 252 00/ 210 
11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 10| 132 00) 110 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 50| 780 00| 650 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2.20| 264 00| 220 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........0. 0. pundið á RN) NN) » 

15. | —- 60 pör eingirnissokka .................. parid å NN) DR) „ 
16.( -- 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á ÞIÐ LAN) » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á LAN ”». d» » 
18.( — 20 eingirnispeysur .....................… hver å NN) DR) „ 
19.) -- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á ”» ». dd » 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á » 0» DAN) „ 
21.{ — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á » dd > „ „ 

„. | 
D. Fiskur. | 

22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 52 00| 312 00| 260 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á RN) ÞIÐ „ 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á RN) DR) „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á RIÐ AN) » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum .,.,.,..... vættin á DNN) ”»| 9 »        
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Ki i NH re uu Í peningum Hundrað á Alin 

kr. | aur. kr. aur | aur. 

E. Lýst. 
27.| í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á »| /» LAN > 

28.| — 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ...... 8 pottar á LR »: » > 

29.| —- 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „0 » | >» 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á | 16 00! 240 00! 200 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 12 00} 48 00/ 40 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ......0...... 10 pund á 10 00} 60,00 20 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 7 00} 42 00) 35 

34.| -- 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 12 00} 96,00 80 

35.| —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 10.00! 120. 00) 100 

36.| — 6 fjórðungar selskinns ......000%0... 10 pund á DA », » ” 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ”»| » ”». > 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DAN ». )» ”» 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á LANDA AÐ A 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri .....0000.0.0.0.. 10 pund á 5000} 600 00) 500 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum 2.222220020940 10 pund á DR) ». » D 

49.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .....0.000000.... á 40 00 „ ») 800 

43. | — 1 lambsfóður .....0.0000.0 sann á DR) ÞIÐ » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .......0.0000 ss sn 505 56 421 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .....0000000. nn 357 00} 297 

Eftir C. eða í ullartóvöru ....0..00.. 0. enn PI A 

Eftir D. eða í fiski .....00.0000. nn 312 00} 260 
Eftir E. eða Í lýsi 2.....000000 ann nr 210 00) 200 
Eftir F. eða Í skinnavöru ......2.00.00n nr 73 20| 61 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00.0. sn senn 1487 7611239 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........0.2.0 000... nn 297 55| 284     
  

Skrifstofu Vestmannaeyjasýslu, 8. april 1943. 

Sigfús M. Johnsen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. april 1943. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. nn 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

i i i MN — | í peningum "Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur kr am. l aur. 
1.| 1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 722 73| 722 73| 602 
2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 75 18f 451 08| 376 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 107 82! 646.92| 539 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......,.... hver á 82 00/ 656 00| 547 
5.) - 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 62 361 748 321 621 
6. | — 8 ær geldar á hausti ..,................. hver á 19 55| 636 40| 530 
7.| — 10 ær mylkar á hausti „................. hver á 46 27| 462 70| 386 
8.) —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 658. 18| 658 18| 548 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri................ hver á | 424 09| 565 45) 471 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 Endr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 1 91| 229 20} 191 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni „..... pd. á 1 36) 163 201 136 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5177) 692 40| 577 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3/16| 379 20| 316 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr,, 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði 0... pundið á RN) DAN » 

15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parið á DAN) ”». DD » 
16.) — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å LAN DD) » 
17.| —- 180 pör sjóvetlinga .................... parið á ”»| » »| » » 
18. | —- 20 eingirnispeysur .....................… hver å DR) DR) » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur „...........,.... hver å DALE DERE » 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á LAN) DR) » 
21.| —- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „0 RN) » 

D. Fiskur. | 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á DD) ) „ 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DRD) VN » 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á DR d» DAN) » 
25. | -— 6 væltir af ýsu, heitri ................ væltin á DR) DR) » 
26.|] — 6 vætlir af hákarli, hertum „.......... vættin á DIR) NN) „        
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I peningum | Hundrad å | Alin 

. kr. aur. kr. |aur.| aur. 

E. Lýsi. | | 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ”» | » DR) » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ LA » | 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 0 „0 » 

30, | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å DR) I) » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 9 79 39, 16 33 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ......00000.. 10 pund á 8 01 48 | 06 40 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ..........… 10 pund å 6 11 36 | 66 31 

34, | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 6 33 50 64 42 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 51761 69 12) 38 

36, | — 6 fjórðungar selskinns .......000.0.. 10 pund å ÞIÐ »| » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 60) 144 00 | 120 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á » | |) ÞIÐ » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR) Þ » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri .......0.000..0.. 10 pund å DR d» RN) » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............… 10 pund å DD) AA » 

49. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......00.0000.. á 3209 ÞIÐ 642 

43.| — 1 lambsfóður .......2.0000 enn á 2700 DD 540 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða i fríðu ..........000 00 616 42) 514 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000000 0... 366 00 305 
Eftir C. eða i ullartóvöru .....0.000000 nn 1 » 
Eftir D. eða í fiski .........0.000000 nn en ursnsneneee ÞIÐ » 
Eftir E. eða i lýsi 22sssseeeeeveeeeeeveneereeeennerrrrrrrs »| »] » 
Eftir F. eða i skinnavåru ......2..0.000. 0. senn 64 | 61| 54 

En meðalverð allra landaura samantalið......... soðnar 1047 081 873 

og skipt með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða FARA 349 01| 291       
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 26. janúar 1943. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
  

Einar Bjarnason.



1943 

114 

  

  

216 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

EH I peningum | Hundrad å | Alin 

Å. Fridur peningur. kr. |aur.| kr. | aur. | aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 796 87) 796 Sí | 664 

2.) —- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á S7 81| 526 86| 439 

ð.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 132 00! 792 00! 660 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 101 93| 815 44| 680 
ö.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 81 25| 975 00! 812 
60. — 8 ær geldar á hausti .......00..0000.... hver á 95 62| 764 96| 637 
1.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 60 31) 603 10| 503 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 676 871 676 871 564 

9. — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 511 „25| 681 '66| 568 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 36| 283201 236 
11.| —. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 öð| 186 00! 155 
12.| —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 374 764 40| 637 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3 07| 368 40| 307 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........... 00 pundið á NN) DD) » 

15.) — 60 pör eingirnissokka ...........0...... parid å DD) DRD) » 
16.{ — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á »| » »| d» » 
17.| -- 180 pör sjóvetlinga ...................… parið á DO) » 0» » 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0.000 00. hver å DR) »| » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................… hver å DRD) 0) » 

20.! — 120 álnir sjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ÞIÐ) ÞIÐ » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „0. „I » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á ». » DAN) » 
23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkudum ... vættin á ÞIÐ ÞIÐ) » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á ÞIÐ »| » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á ÞIÐ LAN) » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DD) ÞIÐ »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 114 

, … 
kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DR ÞIÐ) » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å »… )» ”» » » 

29, | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ». )» RN » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å DR LR » 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å DJ) DAN » 

39,| — 6 fjórðungar kyrskinns 02.00.0000... 10 pund å DU ». » 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å ». 0) DR) » 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å NU) DR) » 

35.| — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR) DJ) „ 

36.| — 6 fjórðungar selskinns .......0..0... 10 pund á „0 » dd » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å » i » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundid å ». dd », » » 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR) LAN » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ......000.00.000.. 10 pund å DJ) ÞU » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .......0...... 10 pund å DR) LA » 

42. | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ....0000000.0... á 37 33 ». »| 747 

43.| — 1 lambsfóður .......002000 00. å 29 37 ÞJ 587 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu .......0000.0. 000 rns 736 97| 614 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......000.00 00 enn. nn... 400 50| 334 

Eftir C. eða í ullartóvöru ......00002000 ene rns ”». » » 

Eftir D. eða í fiski ...ssrseneeeesersrsseeeeesresrsnsennnsee DEN) » 

Eftir E. eða í lýsi ...ssssseeeueererereerersenerserenrrengene DR) » 

Eftir F. eða í skinnavöru ...22000eueeeeerseresee kreeres NN | >)» 

En meðalverð allra landaura samantalid....….220m0eeeeeereerseensseeesnes 1137 47| 948 

og skipt med 2 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .....22200rreeereesesersrresennee 568 73| 474     
  

Skrifstofu Árnessýslu, 8. marz 1943. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason. 

28
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavik 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

1 peningum Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 778 | 33| 778 331 649 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 94 66) 567 96| 473 
3. | — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 115 72! 694 32| 579 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 92 50| 740 00! 617 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 79 231 950, 76| 792 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 87 50| 700. 00! 583 
7.| — 10 ær mylkar á hausti ..........00...... hver á 55 150| 555 00| 462 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 652 66 652 66| 544 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 512 67| 683 56| 570 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 29| 274 801 229 
11.| -- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 89| 226 80! 189 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 931 831 601 693 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3 221 386 40| 322 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......0...... pundið á DR NN) » 

15. | —- 60 pör eingirnissokka .................. parid å ÞIÐ DANI) » 
16.| -- 30 pör tvibandsgjaldssokka „........... parið á DR) DD) » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á 4 19| 754 20) 628 
18. | — 20 eingirnispeysur ...................... hver á NN) DNÐ)) » 
19. | -- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å ÞIÐ DR) » 
20. | — 120 álnir Sjadvoðarvaðmáls, áln. Þbreiðs, 1 al. á DR) »| » » 
21.{ — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. á I) DIR) » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 6800) 408 00| 340 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á » » »| » » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR »| » » 
25.| — 6 vættir. af ýsu, hertri ................ vættin å DAN) ”» |» » 
26. |.— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á », » DAN »        



  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

  

E. Lýsi. | 

1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt) hákarlalýsis ...... 8 pottar á 

-- 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 

—- 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 

— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 

—- 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

—. 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 

— 940 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 

— 120 pd. af fuglafiðri ........0.0000.. 10 pund á 

— 480 pd. af fjallagrösum .......0..... 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ......000.00.00.... á 
—. 1 lambsfóður ......0000000 00 n nn á 

Eftir A. eða í fríðu ..........000 000. ns 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000....... 
Eftir C. eða í ullartóvöru ......0.00..ses sn 
Eftir D. eða í fiski ........0.000eeese senn 

Eftir E. eða i lýsi ......00000.000 ns. nn 
Eftir F. eða í skinnavöru .....0.00000. 00... 

og skipt með 6 sýnir: 

  

  
ENRON tee este   

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur kr, aur aur 

| 

„I SE » 
„I » » 
NED „.— » 

19 091 286 35| 239 

DD) BR » » » 

15 82| 94 92 79 
» ” » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » „ » » 

» » » » » 

| 

» „ » » » 

»1 0» NN) » 

JJ DJ » » » 

» » » » » 

35 59) > »| 712 
4,75| > »| 695 

FI 702 51| 585 

FRIÐ 429 90| 358 

FR 754 20| 628 

408 00! 340 

berede 286 35| 239 

vressse 94 92| 79 

FR 2675 8812229 

FAIR 445 98| 371   
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar, 4. april 1943. 

Bergur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 9. apríl 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason, 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

Í peningum Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr.  aur.| kr. |aur.| aur. 

1.) 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 699 ,50/ 699.50! 583 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 107 50| 645 00| 537 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „|. „. „ 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á DR ». 0» » 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á DNN) „0 » 
6.) — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 113 50! 908 00! 757 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 64 50| 645 00! 537 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 612 501 612 50| 510 
9. — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 515:00| 686 67| 572 

B. UW, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 3 05) 366 00| 305 
11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2 07| 248 40| 207 
12.) —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8 5011020 00| 850 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 4 10} 492 001 410 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...........0.. 0. pundið á ». » ». » 

15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parið á » DJ) » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å D NN) VN) „ 
17.| — 180 pör sjóvetlinga ...........0.0000%.. parið á ”» » NN) » 
18.| — 20 eingirnispeysur ...........0000.0...... hver å ». 9 » 9 » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................… hver å ”» 9 »| » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á DR) „0 „ 
21.| — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ”» I ”» » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å DR) », » „ 
23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á ÞIÐ ”»I d» » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ ÞIÐ » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ..,............. vættin å »| » ». » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum „.......... vættin á ÞIÐ Þ3 »          
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i i i — |í peningum Hundrað á | Alin 

. . kr. aur kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á DR LA » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ”». LA ” 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis ...... .…. 8 pottar á »| DR » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å ». DR » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 17 4241 69 68 58 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 16 12 #6 72 81 

33. | —- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 12 92| 77 524 609 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ,». dd» DAN. | 

35. | —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR) ». ” 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .....0002000.. 10 pund å »| »i dd » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å ”». DAN) » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å ÞIÐ DR) » 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) »| » » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri .......0.00000... 10 pund å DR) NN) » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å ”» 9 » „ 

49.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ......00000000.. á 37 30 DL} 746 

43.| — 1 lambsfóður .......0000000 nn renn á 39 60 mo | 792 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........20000 enn 699 44| 588 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg .....200.000000 enn. 531 60} 443 

Eftir G. eða í ullartóvöru .....0.00000. nn ». » » 

Eftir D. eða í fiski .........2.000 00. senn DJ) » 

Eftir E. eða i lýsi .......000.0 00 esne nn enn DIR) » 

Eftir F. eða i skinnavöru .......00.. 0... sn 81 31| 68 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00... ec sver nn 1312 35 (1094 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........0..0000 0... en une 437 45| 365 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 6. marz 1943. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. hr. 

Magnús Gíslason. 
Einar Bjarnason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

i 
f peningum Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr.  aur.| kr aur.| aur. 

1.( 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 787 | 501 787 50| 656 

2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 113 12| 678 72| 566 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á DD) DD) » 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å DAN) » |» » 
5,1 — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á » dd DIED » 
6.) — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 189 3711114 96| 929 7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á | 66 25| 662 50! 552 8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 706 25| 706 25| 589 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri..............., hver á | 587 50| 783 ;33| 653 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 31| 277 20| 231 
11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni „..... pd. á 2 02! 242 40| 209 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 75| 810 00| 675 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............., pd. á 3 03! 363 60| 303 

C. Tóvara af ullu. | 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .............0 pundið á ”». » ÞIÐ „ 

15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parið á „. DR) » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á ». d» ”»| » » 
17.1 — 180 pör sjóvetlinga .................... parid å DAN) DEN) » 
18.) — 20 eingirnispeysur 2... hver å DD ÞIÐ » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ..….…...…........… hver å ”»| »| » 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ». LAN » 
21. — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á DAN „0 „ 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á DID) NN) » 
23.) — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á VR) DD) » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á LAN DJ) „ 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| »| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » DR) »        
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f peningum | Hundrad å | Alin 117 

. kr | aur. kr. aur. | aur. 

E. Lysi. | I 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á ÞIÐ) LR » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å »| /» ÞIÐ » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ) ÞIÐ) » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á DAN DR » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 1000 40 00 33 

32.) — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 10 00} 60.00| 50 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 7 33| 43 98 37 

34, | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á » | » »| » » 

35. | — 12 fjord, saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DR) Þ » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............… 10 pund å DIR » ÞIÐ » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »1 » »!/ 9 » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 56671 340 021 283 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| d» A A ER » 

40.{ — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å 5500) 660100) 550 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DD) DAN » 

42.| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 35 87 »| »| 717 
43.| — 1 lambsfóður ........0.0000 0... á 36 50 1 ») 730 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður; | 

Eftir A. eða í fríðu ...........0.00 0. 788 88| 657 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........000. 00... nn. 423 30| 353 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........0.0.0. 0. ses. »| » » 
Eftir D. eða í fiski ............000.0 00... vrrerereree »| »f > 
Eftir E. eða í lýsi ..........200.0. 0. vesen »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.00000. 00 n ner 4799 40 

En meðalverð allra landaura samantalið ........0.0..ee.ss ss 1260 1711050 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 6. marz 1943. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. a km a au. 
1.{ 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 645 831 645 83| 538 
2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 108 75| 652 50| 544 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á ». » ”». » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 114 00| 912 00! 760 
5. | --- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 98 601|1187 20| 986 

6. | - 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 110 50) 884 00| 737 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 67 92| 679 20| 566 
8.| —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 633 331 633 331 528 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 489/17| 652 23| 544 

B. UL, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 67| 320 40| 267 
11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1,82| 218 401 182 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5 62| 674 40| 562 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 93| 351 60| 293 

GC. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........... pundið á ÞIÐ) ». d» » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .................. parid å DAN Þ » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å ”»| d» DR » 
17. | —- 180 pör sjåvetlinga ...........0..0...... parid å ÞIÐ Þ » 
18. | — 20 eingirnispeysur ...........0 0 hver å ”». » VN) » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................… hver å ÞIÐ LR) » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á DIR) ». » » 
21. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ÞIÐ D NN) „ 

D. Fiskur. | 
22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 50 70| 304 20| 253 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 116 67| 700 02| 583 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 93 75| 562 50| 4€9 
25.| —- 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á | 130 00! 780 00! 650 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 0) DD »
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f peningum | Hundrad å | Alin 

,„ kr | aur. kr. | aur.f| aur. 

E. Lýsi. | | 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ÞIÐ » » 

— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å »| RA »|  » 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 4 32 64 80| 54 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 10 | 22| 153 | 30| 128 

F. Skinnavara. | | 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 13131! 53) 24 44 

— 6 fjórðungar kyrskinns .........0... 10 pund å 13 87 83 | 22 69 

— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9 | 96| 59!76| 30 

— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ) ÞIÐ » 

— 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DID »| »å  » 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 215 7111294 26 1079 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 097 232 80 194 
| | 

| | 
G. Ymislegt. | | 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 54 | 25| 325 | ö0 | 271 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ A A 

— 120 pd. af fuglafiðri .........00..... 10 pund á 55 „00 660 00 | 550 

— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DR) » | »| » 

5 ålnir, Í dagsverk um heyannir .........00.00... á 26 67 »| »| 533 

— 1 lambsfóður .......0000000 esv á 31/67 » | „| 633 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ........2000000 nn 78029! 650 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......000.00 00 nn ann 3911201) 326 

Eftir GC. eða í ullartóvöru .......20000000 ns senn ÞIÐ) » 

Eftir D. eða í fiski .........00000000 0000... venerne 586 | 681 489 

Eftir E. eða i lýsi ......02000000 00 nn sn 109105| 91 

Eftir F. eða í skinnavöru ........000000.00 nn 344 /66| 287 

En meðalverð allra landaura samantalid ...0000000ereeeseereeesersseevere 2211 88 (1843 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00.000 00. dn ne 442 |38| 369       
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 17. marz 1943. 

Kr. Steingrimsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

li í Þeningum Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr.  aur, | aur. 

1.{ 1 hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 568 | 89| 588 89) 491 

2.) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 95/00! 570 00| 475 
31 — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „15 DD) „ 
4. — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á DR) » 0» » 
5.) — 12 sauðir, veturgamiir, á hausti ......... hver á DAN DINNÐ) » 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 78 89| 631 12| 526 
7.) — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 63 33) 633 30| 528 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 488 89 488 89| 407 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 397 78| 530,37{ 442 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 671 320 40! 267 
11.( — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 7ö| 210 00| 175 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 44) 772 80| 644 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .„............. pd. á 2 70} 324 00| 270 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............... 0 pundið á LAN) RN) » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .................. parid å » |» DR » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| » » |» » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga .................... parid å DR » ÞIÐ » 
18.| — 20 eingirnispeysur .……............….…..….... hver å DR) DR) » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á Id» ÞIÐ » 
20.) — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á » d» ÞIÐ » 
21.) — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á dd „1; » 

D. Fiskur. | 
22.{ 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á ”». » DEN » 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á », ». 0» » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) »  » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „0 » mx» » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DIED) DID) »        
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i 5 i í peningum Hundrað á Alin 

, |, …« kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ANN) LR » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å NN DR „ 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ANN DR) » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á NN RN. » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 8 39) 33 56| 30 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 6,33| 37 98| 32 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 4 22| 25 324 21 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ». 0) DR) „ 

35.| — 12 fjörð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á NN) DJ) „ 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 270 00|1620 0011350 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 10| 264 00| 220 

G. Ýmislegt. 
38. | í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 51 66| 309 96| 258 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR) LAN » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri „02.20.0000... 10 pund á NN) ”» „ 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum .......0...... 10 pund á ”». Bd LINN » 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .....0000.000.... á 23 11 »" »t 462 

43. | — 1 lambsfóður .......00000.00 0. nn á 30 00 Þ„ ») 600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu .......000.0.0e rns rns 573 76| 478 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .....00000000 en ene 406 80| 339 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......000000nnr sn LAN » 

Eftir D. eða í fiski .........0000snsaesssss enn LINN) | 

Eftir E. eða i lýsi ........0.0.00.0 nn ns ». 0) » 

Eftir F. eða í skinnavöru ......00.00.00eenensrnnen nr „396 17| 331 

En meðalverð allra landaura samantalið.........oosssssssssssseorn 1376 73|1148 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......0....00000.. ve nee nan 458 91| 383     
  

Skrifstofu Dalasýslu, 15. janúar 1943. 

Þorst. Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason, 
Einar Bjarnason.
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120 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1943 til jafnlengdar 1944. 

  

Í peningum | Hundrað á 

| 
. kr. | aur.   
  

A. Fríður peningur. kr. {aur 
1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 629,09/| 629 09 
2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 93 50| 561 00 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á VIND) » 0) 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| ”» » 
5.| — 12 saudir, veturgamlir, á hausti ......... hver á » 5 DD) 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 84 09| 672 72 
7.) — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 55181 551 80 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 648 18 648 18 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri................ hver á | 480 40| 640 53 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 39| 286 80 
11.) —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 49| 178 80 
12.{ —. 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5 70| 684 00 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 93| 351 60 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ............... 00 pundið á ”». » »| d» 

15.| — 60 pör eingirnissokka .................. parið á VR) „| 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á DU) DAN 
17.| — 180 pör sjóvetlinga ..........,......... parið á 3.50| 630 00 
18. — 20 eingirnispeysur ...................... hver á NN) DRD) 
19. — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á DAN DR) 
20.| —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » DR) 
21.| — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DJ) DNN) 

D. Fiskur. | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å öl 40| 308 40 
23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á > » DM) 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á »| /» ÞIÐ 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „15 ÞÐ       26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ”» | » »  



  

  

    
  

í peningum Hundrað á | Alin 

, 
kr. !aur.| kr. |aur.| aur. 

E. Lýsi. | 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ”» ÞIÐ » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á DAN DR  » » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ÞÐ DL » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 11 08; 44 32 37 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns 20.00.0000... 10 pund á 9 00| 54,00| 45 

33.| —- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 6 65| 39 90) 33 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å ”»| » VARÐ) „ 

35. | —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞAR) ÞIÐ » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns ......0.0.0... 10 pund á ARD) DAN) » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 721 172 80| 144 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 67 50| 405 00) 337 

39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) ”» | » » 

40.| — 120 pd. af fuglafidri „02.20.0000... 10 pund å DAN) ÞIÐ » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ......00.00.. 10 pund á DR) »| » » 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 2.222000000000 á 21 64 »| »| 433 

43.| — 1 lambsfóður .....00000. eens á 30 91 „| o| 618 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu .........0000 00. 617 22| 514 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......00.0000e nn ene... 375 301 313 

Eftir C. eða í ullartóvöru ....0..00..0.ssnr sn 630 00} 525 

Eftir D. eða i fiski ..........00. 00... en nr 308 40| 257 

Eftir E. eða i lýsi .....0..0.000. nenna DANE. » 

Eftir F. eða í skinnavöru .....0.0.0000 sn sn sn … 77 751 65 

En meðalverð allra landaura samantalid ...222000ueeeeseeeeseerrenekenes 2008 6711674 

og skipt med 5 synir: 

Meðalverð allra medalverda ...........000%0. 0 nenna 401 73| 335   
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 6. marz 1943. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

  

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 
8 ær geldar á hausti .................... hver 
10 ær mylkar á hausti .................. hver 
Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1% hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. 
—- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

1 hndr., 

C. Tóvara af ullu. 

ga
r 

£ð
2 

fo
r 

2»
 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........0... pundið á 
60 pör eingirnissokka .................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið 
180 pör sjóvetlinga .................... parið 
20 eingirnispeysur ...................... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ............ „ee. Vættin 
6 vættir af hákarli, hertum „,...,..... vættin fö

r 
br
 
0 

fo
 

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

758 12| 758 12| 632 
111 58| 669 48| 558 
117 55| 705 30| 588 
99 73| 797 84| 665 
83 21| 998 52) 832 
90 53| 724 24| 604 
61 94| 619 40| 516 

660 44| 660 441 550 
520 13| 693 51| 578 

2 41| 289 20| 241 
1 92| 230 40! 192 
6 10| 732 00} 610 
3;58| 423 60| 353 

» » » » » 

PD NN) » » » 

» » » » » 

3,76| 676 80| 564 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » ”» i » » 

36 89 341 34 284 
163 34| 980 04| 817 
„0 DR » » 

» » »    
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Í peningum Hundrað á Alin 

kr. |aur. kr. |aur.| aur. 

E. Lýsi. | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar å ið » ÞIÐ » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ „1 > 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á » DI > 572 

30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å 21 781 326 701 272 

F. Skinnavara. mol 5 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 8 18 32 12 gl 
32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 7 16| 46 56 Da 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 5 75| 34 30| 2 
34. | —- 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á A » >) ” 

35. | -- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund å »| » ”» > 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ > 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ÞIÐ » dd » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 58 50| 351 00} 292 

39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ Að » » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| ”». » » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| »: » A 

42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0..0.0.. á 26 25 A) 525 

43. | — 1 lambsfóður .......000.ne err å 41150 > | 830 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða i fríðu ......000...anns rss 736 32| 614 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......2.020000 000... 418 80 349 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000. rn 676 80| 564 
Eftir D. eða í fiski .........000..000 nn 660 69 550 

Eftir E. eða Í lýsi ..........0..0.0. 00. neee 326 70| 272 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.0..000.0. nn 37 93 32 

En meðalverð allra landaura samantalid „.................. s.n 2857 2412381 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........00.0.0..0 seen s 476 21| 397     
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 27. marz 1943. 

Torfi Hjartarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 5. apríl 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 
  

Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

i peningum Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur kr. | ur. aur. 

1.{ 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 700 00) 700 00| 583 

2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 116 25| 697 '50| 581 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á RN) DR) » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á ÞIÐ) RN) » 
5. | —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver å D 0 » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver å 98 75| 790 00| 658 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 60/62| 606 201 505 
8. | —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 618 751 618 75! 516 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 478 | 75 | 638 33| 632 

B. Ull, smjör og tólg. | | 
10. | 1 hnår., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 47| 29640) 247 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 78| 213 60| 178 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 | 25| 750 | 00| 625 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2'91| 349 20| 291 

| | 
| | 

C. Tóvara af ullu. | | 
14, | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði ............ pundið á »| /» » | » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .……...............…. parið á »| » DAN) „ 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parid å | > »| »| »| » 
17. | —- 180 pör sjóvetlinga .................... parid å ÞIÐ DL » 
18. | — 20 eingirnispeysur ...................... hver å »| » ÞIÐ » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å ÞIÐ »| » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á »| » »| » » 
21.| —- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á A » DR) » 

D. Fiskur. | 
22.| 1 hndr, 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 3667 | 220 02| 183 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á ÞIÐ »| » » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á ÞIÐ Þ » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á ÞIÐ ÞIÐ » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » DR) »        
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I peningum Hundrað á Alin 

. kr | aur. kr. aur. | aur. 

E. Lysi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á »| » ÞIÐ » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ »| » » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á ÞIÐ LR » 

30, | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á VN ÞIÐ » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 11,67 46 68 39 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 11100 66 00 55 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9100! 54/00| 45 

34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR » »| » » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á RA A >» » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å 50/83| 304 | 98| 254 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0,72 17280 144 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 5357) 321/42| 268 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| ÞIÐ » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > »| » » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| /» » | » » 

49. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........0....... á 2150 „| o| 430 

43. | — 1 lambsfóður ........000000 0000. á 3563 »| »f 713 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........0000000.e0 senn 675 |13| 562 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........2200000 00... 402 /30| 335 
Eftir C. eða i ullartóvöru .......02000000 nn nn ÞIÐ) » 

Eftir D. eða í fiski ........0000000.0... nn.  ersnsseeeee 220 (02| 183 

Eftir E. eða í lýsi .......0000000000n0nsn nr ÞIÐ » 

Eftir F. eða i skinnavöru ....22000ueeeevereeeserererrernee 12889) 107 

En meðalverð allra landaura samantalið ............o.ossssnss un. 1426 34 {1187 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..........02000000 00 nn. 356 (58 | 297 

Skrifstofu Strandasýslu, 10. febrúar 1943. 

Friðjón Sigurðsson, 
— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. marz 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason. 

30
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

I Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr.  aur.| aur. 

1.{ 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 744 12) 744 12| 620 

2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á | 117 | 941 707 '64| 590 
3. | — 6 sauðir, 3 tiló vetra, á hausti .......... hver á »| » ». d» » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á DAN) VN) „ 
ö.| —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 116 61/1399 3211166 
6.) — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 133/75 (1070 00! 892 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 83 44| 834 40! 695 
8. | —. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 19 vetra, í fard. á | 697 06| 697 06 581 
9.{ — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á { 537 | 06| 716 08| 597 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. | 1 hnår., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3(15| 378 00! 315 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2(29| 274 80| 229 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 51371 644,;40| 537 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á öl| 301 20| 251 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði ........0. pundið á DRD NN » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ...........000.... parid å DD) DD) » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å Þ »| d» » 
17. | —- 180 pör sjóvetlinga .................... parið á »| » DD » 
18. | —- 20 eingirnispeysur ...................... hver å ÞIÐ ÞIÐ » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur 2... hver å »| » SEE » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á ”»| » DAN) » 
21.| —- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „0 VN) » 

D. Fiskur. | | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á 52 50| 315 00| 26 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 114 44| 686 64 575 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) LAN » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „0 ”»| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DR) DIED). »        



  

  

  

NN i i i — EN ou í peningum | Hundrað á | Alin 

, |, … 
kr. | aur. kr aur, | aur 

E. Lysi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á LAN „0 » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å ». ». » » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DR) DA » 

30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å »;, »| » » 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 14 33 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 12 50 

33. | -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 10 73 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DRD) 

35.| —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á VN) 

36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 84 

  G. Ymislegt.   38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| » 

39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DRD) 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á DAN 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DAN) 

49.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......0.00.00... á 28 59 

43.| — 1 lambsfóður .......002000 00 ss nn á 34 06 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. 
Eftir B. 
Eftir C. 
Eftir D. 
Eftir E. 

Eftir F. 

eða i fríðu .........0.0... sn ss 

eða í ullu, smjöri og tólg ......000000000n0. 000... 

eða í ullartóvöru .......000sss ess 

eða i fiski ..........0.... sess 

eða Í lýsi ........000000000 00 nn 
eða i skinnavöru .......0..co..eses enn 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0..ooesssenesnsnnn0aur 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........00.000n ve... 

57 32| 48 
75 00| 62 
64 38| 54 

» » » 

» » » 

» "9 » 

». 9 » 

„iy » 
OLED] » 

„0 » 
» | »| 572 

„191 681 

„0 » 

500 82) 419 
» 0) » 

99 57| 83   

1881 2211569     470 30| 392 

  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 25. marz 1943. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 5. apríl 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 
Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1943 til jafnlengdar 1944. 

Í Þeningum Hundrað á á Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur kr. aur. aur. 

1.| 1 hnår., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. „......... á | 654 29/| 654,29| 545 

2.| — 6ær,2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 99 14| 594 84| 496 
3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 100 00| 600 00! 500 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 86 17| 689 36| 574 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 70 14| 841 '68| 701 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á 84 431 675 44| 563 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 52 64 526, 40| 439 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 614 29! 614 29 512 
9.) — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 492,50| 656 67| 547 

| | 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 49| 298 80! 249 
11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 71| 205 20! 171 
12.{ — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 4198) 597 60| 498 
13.{ — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 62 314) 40 262 

C. Tovara af ullu. 
14.) 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði 02.00.0000... pundið á ÞIÐ LA! » 

15. | —- 60 pör eingirnissokka .................. parið á RN) DAN) „ 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á ÞIÐ Þ„ » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á NN) DD) „ 
18.| — 20 eingirnispeysur ...........0...0... hver á DAN NN) » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å DU) ”»| » » 
20.) — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breids, 1 al. á »! ”»| » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DD) > „ „ 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á DAN) ÞIÐ » 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á Þ LAN) „ 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ANN) NN) » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á LINN) » | » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á NN) DR »   

  

     



  

Medalverd å 

  

  

  

Hi EEN HEN ij i Í peningum Hundrað á Alin 

, |» 
kr. | aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. | 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á » )» DO » 

— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å DR AR /» » 

— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å ”»… )» ÞIÐ) » 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 13'73| 54 92) 46 

— 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 11 21| 67 26| 56 

— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9;17| 55 02| 46 

— 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 14 46| 115 68| 96 

— 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 12 291 147. 48| 123 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „0 NU) » 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 1 11 266 40) 222 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 55, 71| 334 26| 279 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) NU) » 

— 120 pd. af fuglafiðri .....00..0000... 10 pund á DAN) LAN „ 

— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DR) ÞIÐ » 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .....000.0.0.... á 22 50 Þ »)| 450 

— 1 lambsfóður .......00000. eens á 24 29 »| »)| 486 

hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........000. 00 ens 650 331 542 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg .......000000 enn nnn nn... 354 00} 295 

Eftir C. eða í ullartóvöru .......0000000. s.n vn ÞIÐ » 

Eftir D. eða í fiski ..........0000nes.essesnersn DAN » 

Eftir E. eða i lýsi ......000000000 rn nn nnnnne nn FREEEEREERER »| » » 

Eftir F. eða i skinnavöru ........0.0.... se „117 79| 98 

En meðalverð allra landaura samantalið.........o.ssossssssssss sg . 11122 | 121 935 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .........00000 ss. sn en nn 374 04| 312     
  

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 8. april 1943. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. april 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

i sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjardarkaupstad 

frá 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

i — 
Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. | aur. | aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 898.21! 898 21! 749 2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 105 36| 632 16| 527 3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á DIED) NN) » 4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å DR) DD) „ 9.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 92,27(1107 24| 923 6.' — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 113 93! 911 44| 760 7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 70 38{ 703 80| 586 8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 782 14| 782 141 652 9.) — 1% hryssu, á sama aldri .......,......,. hver á | 636 07| 848 09| 707 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. | í hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni .... pd. å 2 59| 310 80! 259 
11.) —- 120 pd. af mislitri ullu, vel bveginni ...... pd. å 2 23| 267 60| 223 12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 52| 78240! 652 13.{ — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3 50| 420 00)! 350 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ...................0 pundið á ÞIÐ „0 » 15. | — 60 pör eingirnissokka .................. parid å LED» „0 » 16.| — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á DD) DAN » 

17.| — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á 3 10| 558 00! 465 18./ — 20 eingirnispeysur ...................... hver á „1 NN » 19.1 — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á DM) DD) „ 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, 1 al. á DR) LAN » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „1, „ » 

D. Fiskur. i | | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å 80 00! 480 00| 400 23.| — 6 vættir af hardfiski. vel verkudum ... vættin á 118/14| 708, 84| 591 24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á DR » DAN » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ........... AR vættin á > » ÞIÐ » 
26.|] — 6 vættir af hákarli, hertum ......,. .…… Vvættin á ÞIÐ »| » »        
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Í peningum Hundrað á Alin 

kr | aur |aur. | aur. 

E. Lysi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á ÞIÐ ». » » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ) ÞIÐ) » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å VN AÐ) ÞIÐ » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 18,101 271 50| 226 

F. Skinnavara. | i 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund å 16 20) 64 80| 34 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á | 15179) 94 74| 79 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á | 12 46| 74 76| 62 
34. | --- 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á LR » 0 » 
35. | —. 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ | 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 0) ÞIÐ > 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 0 93| 223 20| 186 

G. Ýmislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á »| » ÞIÐ | 
39. | —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » ÞIÐ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á AR I) Að >» 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ............0... á 29 44 »| »f 589 
43.| — 1 lambsfóður .........0.00.000 000... á | 38 14| >) „| 763 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...............0n 840 44| 701 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000000 00. 445 20| 371 
Eftir C. eða í ullartóvöru ......000.00.. 0000 558100) 465 
Eftir D. eða í fiski ...............0..000 000... 0... 594 42| 495 
Eftir E. eða Í lýsi ......0.000000 0... 271 50| 226 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0.02..00.0 0. nn 114 38| 95 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0.........n vs 2823  9412353 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00000 000... 470 66| 392     
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar, 31. marz 1943. 

Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 
  

Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Pingeyjarsyslu 

frå 16. maímánaðar 1943 til jafnlengdar 1944. 

Í peningum | Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

1.) 1 hnår., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 815/22| 815 22) 679 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 100 | 62| 603 72! 503 
3.) — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å ÞIÐ » | » » 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 120/71| 965 68 | 805 
ö.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 92 7311112 76! 927 
6.| — 8 ær geldar á hausti „................... hver á | 104/13| 833 04| 694 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 58 (47 584. 70| 487 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á | 867 81| 867 1811 723 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 720/83| 961 (11| 801 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 21591 310 80| 259 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 21131 255 | 60 | 213 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5 65| 678 00| 565 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 63 315 60| 263 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ..........0.00 000... pundið á »| » ÞIÐ » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ..……..........…..….... parid å »| » »| » „ 
16. — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| » »| » » 
17.1 — 180 pör sjóvetlinga .................... parið á »| » DEN) „ 
18. — 20 eingirnispeysur ...........0.00.0..... hver á Þ „| » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å ”» » »| » » 
20.) — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á DR) »| » » 
21.{ — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DD) ÞIÐ » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á DR) »| » » 
23.) — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á RN) NN) » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ „) » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » ÞINN) » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á NN) DU »    
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ÞIÐ) »| /» » 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ) » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å DR) ÞIÐ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á DR) LR) » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 121654 50160f 42 
32, | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 11150f 6900) 57 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9/28| 55 68| 46 
34.| — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ „ 
35. |) — 12 fjord, sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞIÐ »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| »| » » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0'91| 218 40! 182 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 53 .50| 321 |00| 267 

39.| — 40 pd. af æðardún, Óhreinsuðum ..... pundið á »| » ÞIÐ) » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å ÞIÐ DA » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ DO) » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 2450 »| ») 490 
43. | — 1 lambsfóður ..........00000 0000. å 27156 »| o| 551 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............200. 00... 843 /00| 702 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........000%. 000... 39000! 325 
Eftir C. eða í ullartóvöru „.......000000 0... ÞIÐ) » 
Eftir D. eða í fiski .............02000..0..0.... rerneeereee »| » » 
Eftir E. eða í lýsi ............0.0.00..s ses ÞIÐ » 

Eftir F. eða í skinnavöru ...........000000.0... sn " 98142| 82 
En meðalverð allra landaura samantalid ...,....0....s... s.s... 1331 4211109 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............00..00 00. n nn 443|81| 370         

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 29. marz 1943. 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 30. marz 1943. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 
  

Einar Bjarnason. 

31
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ÁRSREIKNINGUR BÚNAÐARBANKA ISLANDS 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 

31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............0.0.0.0.0... kr. 643 279.32 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 711 176.00 
c. Sveitarstjornarlån, sýslu og ríkis ..... 197 100.56 
d. Reikningslán ...........0.00.0000..00... — 1414 945.87 

kr. 2966 501.75 

2. Víxlar ............000 000. — 9204 421.49 
3. Verðbréf .............0... 00 rns — 3 158 106.27 
4. Byggingarsjóður ............0.0000. 00 en ne — 312 457.30 

5. Smábýladeild ................... 0... sun — 6 004.65 
6. Lán í hlaupareikningi ..............200. 0000 - 938 538.69 
7. Ýmsir skuldunautar .........0...0%... 0... - 127 579.75 
8. Innanstokksmumir ..............0.0 000. - 51 700.00 
9. Fasteignir .............2.0.0. 0. s.s 76 500.00 

10. Innheimtur #............2..000 00. 122 496.86 
11. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..........0..0 0000 ns nn 312 850.00 

12. Bankainnstæða og peningar Í sjóði „.......0000. 00... — 12 696 013.80 

Kr. 29 973 170.56 

Skuldir: 
1. Innstæðufé í sparisjóði .......0.020.00 000 kr. 14 162 097.88 

2. á viðtökuskírteinum ..........0.00.0. 0... — I 283 699.86 

3. í hlaupareikningi ............00000 0000... 6 521 511,44 
4. — í reikningslánum „.........00000 0000. 29 675.68 
5. Ræktunarsjóður Íslands .........0..000..0 00. nenna — 2 496 577.20 
6. Veddeild ..............0.0 nn - 493 989.04 

7. Viðlagasjóður .........02.0000 0000 1 458 767.52 

8. Loðdýralánadeild ............2.000. 0 nn 47 789.36 
9. Kreppulánasjóður (.........0000000 nun 1 070 972.04 

10. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga ................ 96 980.04 
11. Nybýlasjóður seeren 101 259.42 

12, Ýmsir kröfuhafar ........020.000.. 0. 186 591.39 

13. Ábyrgðir .........2..0.0 0. 312 850.00 
14. Ógreitt tap ..........0.00r ss 2 074,15 
15. Fyrningarsjóður fasteigna ........0.002. 000. sn - 12 000.00 

16. Varasjóður .........0...00.0 nn 1 569 158.06 

17. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir 127 17748 

Kr. 29 973 170.56
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Tekjur 

Vextir f. f. å. 

Forvextir af vixlum 

Áðrir vextir 

Ýmislegar tekjur 

Gjöld 

Vextir 
Rekstrarkostnaður 
Til fyrningarsjóðs fasteigna 
Til varasjóðs 
Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 

með útibúi 1942. 

  

  

kr. 100 980.24 
— … 556 821.88 
— 379 810.11 

62 214.00 

Kr. 1 099 826.23 

kr. 285 814.22 
— 153 265.06 
— 5 000.00 
—… 528 569,47 

— 127 177.48 

Kr. 1 099 826.23 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands i Reykjavik 

31. desember 1942. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán 
bh. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis 
d. Reikningslán 

Víxlar 

Verðbréf 

Útiþú á Akureyri 
Byggingarsjóður 
Smábvladeild 
Lán í hlaupareikningi 
Ýmsir skuldunautar 
Innanstokksmunir 

innheimtur 

Bankainnstæða og peningar í sjóði 

Skuldir: 

Innstæða í sparisjóði 
á viðtökuskírteinum 

í hlaupareikningi 

í reikningslánum 

Ræktunarsjóður Íslands 
Veðdeild 

480 092.27 
264 766.00 

— 197 100.56 
1 258 983.08 

kr. 

  

. Tryggingar fyrir åbyrgdum ............... 

2 200 941.91 
8 459 393.75 
3 149 006.27 

596 576.82 
312 457.30 

6 004.65 
938 297.88 
120 795.20 
50 000.00 

122 496.86 
312 850.00 

12 654 441.98 
  

r. 28 923 262.62 

. 13 348 717.68 
1 144 556.31 
6 483 110.83 

20 592.82 
2 496 577.20 

493 989.04 
1 458 767.52 
  

kr. 25 446 311.40 
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Flutt kr. 25 446 311.40 
8. Loðdýralánadeild ........ssrsueueeeeeeeeeee ern - 47 789.36 
9. Kreppulánasjóður ................2020 000. s enn — 1070 972.04 

10. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga ................ — 96 980.04 
11. Nýbýlasjóður .............2000.0.. senn — 101 259.42 
12. Ýmsir kröfuhafar „.......0..000.00 000 — 186 291.39 
13. Ábyrgðir ........0....... 000 —  312850.00 
14. Ógreitt tap ......0...0 00. — 802.05 
15. Varasjóður „.......0..0.... sn — 1557 690.52 

16. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .,,.......0....... 00... — 102 316.40 

Kr. 28 923 262.62 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 1942. 

Tekjur: - 

1. Vextir f. f, á. ..........0..0..... nn kr. 82 293.62 
2. Forvextir af víxlum ............. RNS RAÐA RAÐAR — 482 046.42 
3. Aðrir vextir 20.00.0000... HARA "1% 879810.11 
4. Ýmislegar tekjur ..............0.. 000 — 43 513.29 

Kr. 987 593.44 

Gjöld 
1. Vextir senere eee, kr. 254 631.50 
2. Rekstrarkostnaður .........0.000.0 00 FR — 107 238.61 
3. Til varasjóðs suser reed — 523 406.93 
4. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir „.............0... 0... en — 102 316.40 

Kr. 987 593.44 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 

31. desember 1942. 

Eignir: 
-1.. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..........02.00.0 000. 0. kr. 163 187.05 - 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .................. — 446 410.00 
c. Reikningslán ............0.0.00. 0... 0. 0... — 155 962.79 

- kr. 765 559.84 
2. Vixlar sees nere renerne, — 745 027.74 
3. Lán í hlaupareikningi ..................... NA RSAAÐR — 240.81 
4. Innanstokksmunir ............0...00 0... sn — 1 700.00 
5. Fasteignir „.................00. ss ss - 76 500.00 
6. Ýmsir skuldunautar ........0.00..00. 000 — 6 784.55 
7. Verðbréf ............... 000 — 9 100.00 
8. Bankainnstæða og peningar i sjóði ...............0...0.... — : 41571.82 

  

Kr. 1646 484.76
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1. Skuldabréf fyrir lánum ................0. 0. kr. 661 436.96 
2. Ógreiddir vextir og kostnaðartillag ........................ — 29.074.00 
3. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..........000.0.00.0.000.. —  493.989.04 

Kr. 1 184 500.00 
Skuldir: - 

Í. Bankavaxtabréf í umferð ..........0.00... s.n kr. 1150 000.00 
2. Óinnleystir vaxtamiðar ..............0..0.0. — 34 500.00 

- Vextir Í. Í. á. 
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. „Skuldir: . uu i 

Skuld við Búnaðarbanka Íslands ......... lr kr. 596 576.82 
813 380.20 
139.143.55 
38:400.61 

9 082.86 
300.00 

1 272.10 
12 000.00 

"11 467.54 

24 861.08 
  

Innstæða í sparisjóði ...........2...0.0. ss — 
—— á viðtökuskíirteinum ...............0... 00. a. 

— i hlaupareikningi ...............000. 000... EÐ —; 
— i reikningslánum ...............0.. 2000... — 

Ýmsir kröfuhafar .........0....0..... ns — 
Ógreitt tap ....lc.00. RANA — 
Fyrningarsjóður fasteigna .............0..0.. 0000. er — 
Varasjóður .................0. 0... — 
Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir .................. 0000... — 

Kr. 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri. 1 

Tekjur: 

1646 484.76 

942. 

  

' Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ..............20000.. 0 — 

EEN kr. 18 756.62 
Forvextir ............... 0000 — 74 775.46 
Ymislegar tekjur ...............2200 00... — 18 700.71 

Kr. 112 232.79 
Gjöld 0 

 VeKtir 20... kr. 31 182.72 
Kostnaður ............2020.02 0. -- 46 026.45 
Til fyrningarsjóðs fasteigna. ......0..10..0..000.... sr — 5 000.00 
Til varasjóðs ...... FRI — ð 162.54 

  

Eignir: 

24 861.08 

„112 232.79 

Efnahagsreikningur veddeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desember 1942. 

  

  

Kr. 1 184 500.00 
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Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1942. 

Tekjur 
1. Vextir og kostnaðartillag ..............0..0.... 0... kr. 55 289.88 
2. Tekjuhalli úr varasjóði .............0.0. 000... nr — 32 720.72 

Kr. 88 010.60 

Gjöld 
1. Kostnaður .............0...0 sr... kr. 19 010.60 
2. Vaxtamiðar ............22.0... 0. sr — 69 000.00 

Kr. 88 010.60 

Varasjóður veðdeildar 31. desember 1942. 

Inn: Fært af tapareikningi ..........0...0........ rs kr. 10 762.00 
„Úr Viðlagasjóði ......0....0...000. 0. 0... NR — 21 958.72 
Ut: Tekjuhalli ...........000000 000 kr. 32 720.72 

Kr. 32 720.72 Kr. 32 720.72 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1942. 

1. Frá fyrra ári ............ a kr. 3 732 973.46 
2. Tekjuafgangur „.............2000. 000. — 30 865.35 

Kr. 3 763 838.81 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1942. 

1. Frá fyrra ári .........0.00 00. kr. 481 192.20 
2. Lántökugjald .............0. 000... .. kr... 405.00 

. 95 
3. Vextir ........00.0. 0 9 672.58 = 10.07758 

Kr. 491 269.78 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1942. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
4% þjóðjarðasölulán ........0.))...0.0.. „ kr. 130 399.70 
4% jarðabótalán .....0.0.00 0... — 13 587.10 
5% lán 1. flokks ......00000 0000 — 1 543 856.36 

5% lán 3. flokks .......00000 0 — 1 136 146.86 

5% lån 4. flokks .......00.000 00. 100 759.85 
kr. 2 924 749.87 

2. Verðbréf ss. eneret, — 377 459.53 

3. Ógreiddir áfallnir vextir ...........2000 00. —- 77 461.30 
4. Ýmsir viðskiptamenn .......2.02%.00 00 enn nn nr — 69 562.01 
5. Innstæða í Búnaðarbanka Islands .........0.0.0. 0... 0... — 2496 577.20 

  

Kr. 5 945 809.91
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Skuldir: 

1. Höfuðstóll  .....220sseseeeeeeeeeeeeeeerrrrerrrrrrgrrrsrrss kr. 3 763 838.81 

2. Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur ........00.0.0.......... — 1408 700.00 

3. — - 00 tt 8. flokkur .....000 000 —  714400.00 

4. Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa „........00.000.0.... 58 385.25 

5. Ógreitt tap á lánum .......0..000 en nn srrrkrkrrr 485.85 

Kr. 5 945 809.91 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1942. 

Tekjur 

1. Vextir RA kr. 210 483.40 

2. Ýmislegar tekjur .......0.0000 00... renee sr — 1 620.00 

3. Vaxtatillag úr ríkissjóði .....220000seeesererrerernkerrnrnene — 23375.00 

Kr. 235 478.40 

Gjóld 

1. Kostnaður ......... NR kr. 71 842.55 

2. Vaxtamiðar jarðræktarbréfa ..........0..000. 0... 116 770.50 

3, Hluti af kostnaði við teiknistofu ......0..000.0...0... A — 16 000.00 

4. Lagt við höfuðstól ..........0.. nn nn — 30 865.35 

Kr. 235 478.40 

Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs 31. desember 1942, 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Endurhysingarlán ............... „era. kr, 2 455 227.77 

bh. Nybylalån á ræktuðu landi ....... „2. — 139 967.80 

c. —- á óræktuðu landi ............ — 71 074.00 
kr. 2 666 269.57 

2. Verðbréf 2... NR sr — 17 509.60 

3. Ymsir viðskiptamenn .........0200.. 00 ns sn 329.10 

Kr. 2 684 108.27 

Skuldir: 

1. Skuld við Búnaðarbanka Íslands ......................00.. kr. 312 457.30 

2, Ógreitt tap 20.00.0000 IR — 5 794.66 

3. Eign „.........0 0. — 2 365 356.31 

Kr. 2 684 108.27 

Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs 1942. 

Tekjur: 

1. Lántökugjald ..............2 00. kr. 1 022.00 

2, Vextir af lánum ............... 0. ess — 139 627.82 
3, Ríkissjóðstillag .............020 000. — 300 000.00 

Kr. 440 649.82
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Gjöld 
1. Kostnaður við teiknistofu .............00... 0. en kr. - 81.703.47 
2. Vextir .......0......0 000 — 54 214.07 
3. Rekstrarkostnaður ............00%.. 0. .s ens — 80 000.00 
4. Aukin eign ..........0.00. 0... sn AAA — 274 732.28 

Kr. 440 649.82 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum ...........2. 0000. kr. 885 790.51 
2. Verðbréf ......... FIRIR — 289 503.11 
3. Innstæda í Búnaðarbanka Íslands .............000...000.... — 1458 767.52 

Kr. 2 634 061.14 

Skuldir: uu 
Höfuðstóll „.............000. 0 EKK kr. 2 634 061.14 

Kr. 2 634 061.14 

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs árið 1942. 

. | Tekjur . 
1. Innheimtir vextir af lánum ..........0..0.00. nn kr. 59.622.19 
2. Vextir af verðbréfum ...........0..... sn BA — 19705 02 
3. Ymislegar tekjur . se eees kreeres nesker sekserne — 5 393,72 

Kr. 84 650.93 

SENE Gjöld: 
1. Kostnaður ..............0.. needs sr... kr. 47 400.00 
2. Til varasjóðs veðdeildar ................. IR BI — 21 958.72 
3. Lagt við höfuðstól .............0.0.00 sn . — 15 292.21 

Kr. 84 650.93 

Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1942. 

Í. Frá fyrra ári ...........0.. 000... rr kr. 2618 768.93 
2. Tekjuafgangur ................... 00 nes — 15 292.21 

Kr. 2 634.061.14 

Skipting . 
Eign veðdeildar Búnaðarbankans ..................000 0... kr. 1416 789.27 
Eign Ræktunarsjóðs Íslands „,,.......00.5.000.. 0... 1917 271.87 

  

r. 2 634.061.14
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Efnahagsreikningur Loddyralånadeildar 31. desemher 1942. 

i Eignir: . 

1. Skuldabréf fyrir lánum ......000. 0. seen nn kr. 49 979,55 

9. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .......000.... 0... 0. .....0..) — 47 789.36 

Kr. 97 768.91 

Skuldir: 

1. Vixill 00... 
versene kr. 80 (00.00 

2, Varasjóður ........000.0 sn rns kr. 17 768.91 

Kr. 97 768.91 

Rekstrarreikningur Loðdýralánadeildar 1942. 

Tekjur: 

1. Ríkissjóðsstyrkur ......0.er0rnnner ess kr. 10 000.00 

9, Vextir af lánum ..c.0c0ccsnr seen AIR IR — 4381.08 

3. Bekstrarhalli .......0..000 eens ss snar — 159.17 

Kr. 14 540.25 

Gjöld 

1. Bekstrarkostnaður ........000000 rns kr. 4600.00 

ð. Vextir .....0.. ss -— 5 652.00 

3. Afskrifad tap á lánum ......200.0en enst rns — 4 288.25 

Kr. 14 540.25 

Reykjavik, 3. januar 1943. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1942 höfum við yfir- 

farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvisun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda“ kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Hermann Jónasson. 
Þorst, Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 
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Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1942. 

  

r. 519 890.36 
318 889.95 
  

  

Kr. 838 780.31 
Frá dregst: Tap á lánum 22,0. kr. 74831.95 
— — Rekstrarhalli ......................... — 172 050.31 

—..—. kr. 246 882.26 

Kr. 591 898.05 

Reikningur Kreppulánasjóðs um ábyrgðartillag 1942. 

Út: Skuld við Kreppulánasjóð f. f. á. .............. kr. 559 850.00 
Vaxtamiðar (.........,.... 00. „25 193.25 

Inn: Kreppulánasjóðsbréf í umferð: 

Frá fyrra ári .................. kr. 559 850.00 
=> útdregin .........,......,... - 18 100.00 

— — kr. 541 750.00 
Greiðsla úr Krepplánasjóði ............,...,... - 43 293.25 

Kr. 585 043.25 Kr. 585 043.25 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum „................ 0. kr, 5 207 994,21 
2. Ógreiddir vextir: 

a. Fallnir í gjalddaga ........................ kr. 79 000.00 
hb. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — 26 035.00 

————— - 105 035.00 
ð. Verðbréf ..........0... eres — 68 340.26 
4. Ýmsir viðskiptamenn ................. eeevereee — 1 630.79 
5. Skrifstofugögn ................0... 0. — 600.00 
6. Afturkræft ábyrgðartillag „..........0.0..0...... lene ererese 541 750.00 
7. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 2... — 1070 972.04 

9 i 

3. 
4 

  

  

Kr. 6 996 252.30 

Skuldir: 
Kreppulánasjóðsbréf í umferð ..............................… kr. 6 395 630.00 
Handhafa skuldabréf .............0.000.... — 8 000.00 
Ymsir viðskiptamenn ..............0.0 0. — 724.25 
Stofnsjóður ss reen 591 898.05 

Kr. 6 996 252.30
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Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1942. 

Tekjur: 

1. Vextir af lánum ......0. 00... IR
 kr. 266 875.10 

2. Ýmislegar tekjur 2.....00000..
 0... rr — 409,50 

3. Rekstrarhalli 2... sr 
T 172 050.31 

Kr. 439 334.91 

Gjöld: 

1. Vextir af skuldabréfum í umferð „0... .… kr. 293 194.80 

9. Vextir af skuldum ......0...00 0... essere mm 3 874,55 

4. Afskrifað af áhöldum „....0..0..... 0... sr - 200.00 

4. Rekstrarkostnaður  ......- NANNA
 98 772.31 

5. Áhyrgðartillag 2....0..0.0....... ARNA rr
 43 293.25 
  

Kr. 439 334.91 

Reykjavik, 16. januar 1943 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs fyrir árið 1942 höfum við undirritaðir 

endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Hermann Jónasson. 

Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga 31. des. 1942. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum ......000e. cs enn kr. 2 544 032.90 

9. Oinnheimtir vextir .......0...... nn — 26 065.22 

3. Verðbréf ........00 rns 
3 100.00 

4. Viðskiptamenn .......00.00ð senn — 107.37 

5. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .......0.0.00 0. — 96 980.04 

6. Óhatið ríkissjóðstillag .......0000000 0... A 15 354.47 
  

Kr. 2 685 640.00 

Skuldabréf í meðferð .........000n 0. nn nn kr. 2 685 640.00 
  

Kr. 2 685 640.00
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127 Rekstrarreikningur- Kreppulánasjóðs bæjar og. sveitar: félaga 1942. 

Tekjur: 
I. Vextir af lánum ........... seere, 1... kr. 153 706.23 2. Rekstrarhalli ses] — - 19 278.99 

Kr. 172 985.13 

Gjold: 
|. Vextir af skuldabréfum í umferð 2... kr. 152 519.95 . Vextir af skuldum ene dene er re 143.81 3. Rekstrarkostnaður 2... 2. — 20 321.37 

Kr. 172 985.13 

Reykjavik, 16. jandar 1943. 

KREPPULÁNASJÓÐUR BCEJAR OG SVEITAR FÉLAGA 

"Hilmar Stefånsson. 

Framanritada reikninga Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga fyrir árið 1942 höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. a 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Sveinbjörn Högnason.  ,. Pétur Ottesen. 

Með tilvisun til. ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. - 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Hermann Jónasson. 
Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. des. 1942. 

Eignir: 
I. Skuldabréf fyrir lánum 2... ss kr. 651 686.66 2. Áhöld suse essere —  1000.00 3. Viðskiptamenn Setter 1 491.55 4. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..............%..... eens. — 101 259.42 

  

Kr. 755 367.63 
Skuldir 

- Útgefin nýbýlabréf í mferð ..........0.. kr. 684 400.00 2. Óinnleystir vaxtamiðar SOÐIÐ — 34 220.00 3. Varasjóður SEES ESS EEEEEEEEEEEEDEREEESEREEEREEEEEEEEEEEEEEEEEERER — 36 747.63 
  

Kr. 755 367.63



253 

Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1942. 

  

Tekjur 

. Ríkissjóðsstyrkur: ..........00..ns nn nn kr. 202 099.56 

2. Lántökugjald og teikningar .......0000000 0... ee nun — 1 050.00 

8. Vextir af lánum ........0..... ss ss — 33 046.20 

Kr. 236 195.76 

Gjöld: 

1. Styrkveitingar .........0.nssnss ess kr. 94 926.97 

9, Rekstrarkostnaður „......00000 0... HEIR — 57 226.00 

3. Þátttaka í kostnaði vid teiknistotu ......0000000 00 nn — 27 000.00 

4. Vaxtamiðar ...........s.. rns — 34 220.00 

5. Lagt í varagjóð ...22seueeeeeeeererrrerrrtsssr erne treerne TT 22 822.79 
  

Kr. 236 195.76 

Reykjavik, 8. januar 1943. 

NÝBÝLASJÓÐUR 

Steingr. Steinþórsson. 

Framanritaða reikninga Nýbýlasjóðs fyrir árið 1942 höfum við undirritaðir 

endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 27. marz 1943. 

Hermann Jónasson. 
Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

1943 
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128 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjéds frú Önnu Claessen árið 1942. 

Tekjur: 
1. Eignir frá fyrra ári: 

  

  

a. 9 bankavaxtabréf á kr. 500.00 .................. kr. 4500.00 

b. 1 ríkisskuldabréf á .......0.000.0.0.. eeeeerees — 500.00 
c. Innstæða í sparisjóði Sauðárkróks .............. —- 4.87 eda sparisjóði Sauðárkróks kr. 5004.87 

2, Vextir: 

a. af bankavaxtabréfum ........0.000. 0 kr. 215.00 

b. af ríkisskuldabréfi ........0..0. 00. mm 22.50 

. af innstæðu i sparisjóði Sauðárkróks ...... FE R c. af innstæðu í sparisjóði Sauðárkróks 1.41 = 938.91 

3. Gjøf sas ere mee 50.00 
  

Kr. 5293.78 

1. Styrkur veittur 2 sjúklingum .........0.0.0.00000000 0. kr. 175.00 
2. Greitt bráðabirgðalán f. f. á. ses eee — 45.00 
3. Eignir í árslok: 

a. 9 bankavaxtabréf á kr. 500.00 ......... FI kr. 4500.00 
b. 1 ríkisskuldabréf á .........0.0.00.0 0. — 500.00 
c. Innstæða í sparisjóði Sauðárkróks ..... IR — 73.78 5073.78 

  

Sauðárkróki, 12. marz 1943. 

Elínborg Jónsdóttir. Sigríður Sigtryggsdóttir. 

Reikning þenna höfum við yfirfarið og borið saman við bækur sjóðsins og 
höfum ekkert við hann að athuga. 

Stefanía Arnórsdóttir. Margrét Hemmert. 

129 REGLUR 
1. júní i 

ment um viðskipti talstöðva í islenzkum skipum. 

Með tilliti til þess ástands, er nú ríkir, og samkvæmt 10. gr. reglugerðar frá 4. maí 
1943, um notkun loftskeytastöðva og talstöðva, eru hér með settar eftirfarandi reglur 

um rekstur talstöðva í íslenzkum skipum. 

1. Allt tal frá talstöðvum við eða til manna í landi, beint eða óbeint, er bannað. 
2. Öll viðskipti við land fari fram um strandarstöðvar landssímans og sé i skeyta- 

formi. Afrit af skeytunum sendist póst- og símamálastjórninni strax eftir hver 

mánaðamót. 

3. Öll samtöl milli skipa fari aðeins fram á 188 metra öldulengd, en þó skal 181,8 
metra öldulengd notuð til þess, að kalla á aðrar stöðvar og til neyðarþjónustu. 
Má einungis nota þá öldulengd til þess.



13. 

14. 

1943 

Í hvert skipti, sem stöðin er notuð, skal skrá það í dagbók skipsins, hvaða 129 

dag og hvaða stund, hver talar og við hvern og hvaða stöð er talað. (Sjá 6. gr. 1. júní 

reglugerðar 4. maí 1943.) 

Samtöl milli skipa mega aðeins innihalda nauðsynlegustu tilkynningar, er varða 

beinlínis fiskveiðarnar. Er stranglega bannað að gefa nokkrar upplýsingar um 

veður, beint eða óbeint, með talstöðvum skipanna, hvort heldur er í viðskipt- 

um milli skipa eða við strandarstöð. Enn fremur er óheimilt, að samtöl milli 

skipa eða skeyti milli skipa og strandarstöðva innihaldi nokkrar upplýsingar 

um ferðir, fyrirhugaðar ferðir eða dvalarstað skipa, sem sigla í millilandaferð- 

um, t. d. hvenær þau komi í eða láti úr ákveðinni höfn, hvenær þau búist við 

að selja fisk eða landa í erlendri höfn, hvaða skipum þau verði samflota milli 

landa o. s. frv. 
Ef skip verður vart við tundurdufl utan hinna auglýstu bannsvæða og veit 

að skip eru nálæg, er þó heimilt að aðvara þau með talstöð skipsins með orð- 

unum: „Fiskveiðar eru hættulegar“ og tiltaka svæðið, en bannað er að ræða 

þetta efni frekar við skipin. Hins vegar skal skipið tafarlaust tilkynna einhverri 

af strandarstöðvum landssímans um tundurduflið með talstöð sinni og geta 

þess, hvenær og hvar duflið sást, með svo nákvæmri staðarákvörðun, sem tök 

eru á, og lýsa duflinu, svo sem stærð þess og lit, hornafjölda, taka fram, hvort 

það hafi verið á reki eða marað í kafi o. s. frv. 

Samtöl, er fela í sér dulmál, beint eða óbeint, eru stranglega bönnuð, svo og 

samtöl á öðrum tungumálum en íslenzku. 

Dulmál og símnefni í talskeytum og loftskeytum eru bönnuð og sé fullt nafn 

viðtakanda og sendanda í hverju skeyti. 

Öll innbyrðis talskeytaviðskipti, nema neyðarþjónusta og uppköllun annarra 

stöðva, skal fara fram á 188 metra öldulengd. Hins vegar á að nota 181,8 metra 

öldulengd til neyðarþjónustu og til þess að kalla upp aðrar stöðvar, en einungis til 

þess. Í viðskiptum við strandarstöðvar ákveður strandarstöðin í hvert skipti, 

hvaða öldulengd skip skuli nota. 

Í hvert skipti, sem skipstalstöð kallar á annað skip eða strandarstöð, skal hún 

nefna greinilega nafn skipsins, sem hún er Í, og umdæmisbókstafi og tölu. 

Ekki má tala blint, þ. e. ekki nema við ákveðna stöð, sem hefur svarað kalli. 

Talstöð má ekki nota á höfnum inni, þar sem er símasamband í landi, hvort 

heldur er á innri eða ytri höfnum eða á hafnarlegum. 

Óheimilt er öðrum að tala í talstöð skipsins en þeim, sem hafa talstöðvarvarð- 

arskírteini, útgefið af póst og símamálastjórninni. 

Sé innsigli rofið, skal skrá það í dagbók skipsins og ástæðuna fyrir innsiglis- 

rofinu. Það skal einnig tafarlaust tilkynnt pósl- og símamálastjórninni við 

komu skipsins til fyrstu íslenzkrar hafnar. 

Öll skilríki fyrir rekstri talstöðvarinnar svo sem leyfisbréf, talstöðvarvarðar- 

skírteini, reglugerðir og reglur um notkun talstöðva skulu ávalt vera geymd 

um borð í skipinu með dagbók skipsins. 

Leyfisbréf, er veitir leyfi til þess að hafa talstöð í tilteknu skipi, heimilar ekki 

án sérstaks leyfis eða óskar frá landssímanum að flytja stöðina í land, t. d. til 

viðgerðar, eða hafa hana í vörzlum sínum eða annars manns annars staðar en Í 

skipinu. 
Leyfisbréfið heimilar heldur ekki að breyta talstöðinni eða bæta við hana 

nýjum tækjum, heldur þarf að sækja sérstaklega um leyfi til þess í hvert sinn. 

Ef stöð er biluð eða þarf að koma henni í land af öðrum ástæðum, skal til- 

kynna það réttum aðila (viðgerðarmanni eða stöðvarstjóra landssímans). er sér 

um að stöðin verði flutt á lögmætan hátt.
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15. Brot gegn þessum reglum varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. Nú leikur rökstuddur grunur á um það, 
að brot hafi verið framið í skipi, og er þá heimilt að loka stöðinni tafarlaust, 
þar til málinu er lokið, afturkalla leyfisbréf og starfsskirteini, og sé brotið 
alvarlegt eða ítrekað, að synja skipinu um leyfi til siglinga til útlanda. 

16. Framangreindar reglur ganga þegar í stað í gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur 
um viðskipti talstöðva og loftskeytastöðva í íslenzkum skipum, útgefnar af 
póst- og simamálastjórninni 1. okt. 1941. 

Póst- og símamálastjórnin, 1. júní 1943. 

Guðmundur Hlíðdal. 
  

Friðbjörn Aðalsteinsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um sölu og úthlutun á nokkrum kornvörutegundum 

frá 18. sept. 1940. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Bannað er að selja rúgbrauð og hveitibrauð, rúg, rúgmjöl, hveiti, hveitimjöl, 

hafragrjón, haframjöl, hrísgrjón, matbaunir, bankabygg og aðrar kornvörur nema 
fóðurbygg, hafra og fóðurmaís, enn fremur kaffi og sykur, nema gegn seðlum, sem 
út eru gefnir að tilhlutun ríkisstjórnarinnar eða öðrum innkaupsheimildum frá 
skömmtunaryfirvöldum. 

Óheimilt er verzlunum og brauðgerðarhúsum að taka við öðrum eða fleiri 
matvælaseðlum eða reitum af þeim, en þær afgreiða samtímis vörar út á. 

Það telst og brot á reglugerð þessari að kaupa vörur þær, er taldar eru í 1. 
mgr. þessarar greinar, án þess samtímis sé skilað reitum af matvælaseðli eða ann- 
arri löglegri innkaupsheimild. 

2. gr. 
Aftan við 3. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Bannað er að selja eða láta af hendi matvælaseðla eða aðrar innkaupsheim- 

ildir fyrir peninga eða önnur verðmæti. 

3. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

, Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12, júní 1939. 

Viðskiptmálaráðuneytið, 2. júní 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson.
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Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Ísa- 

fjarðarsýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 2. þ. m., og ósk hrepps- 
nefndarinnar í Snæfjallahreppi, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt til þess að 
þingstaður hreppsins verði fluttur frá Snæfjöllum að Unaðsdaí, enda annist hrepps- 
nefndin um að jafnan verði til á hinum nýja þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari birtingar. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 49. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1943, um bann brezka sjóliðsins gegn veiðum og skipalegum á nokkr- 

um kafla Eyjafjarðar. 

Brezka sjóliðið telur nauðsynlegt að gera þá breytingu á áður auglýstu svæði 
á Eyjafirði, þar sem bannaðar eru veiðar og akkerislegur skipa (sbr. tilkynningu 
ríkisstjórnarinnar í 44. tölublaði Lögbirtingablaðsins 1942 og 13. tölublaði 1943), 
að norðurtakmörk svæðisins verði framvegis lína, sem hugsast dregin frá Haga- 
nesi vestan fjarðarins í kirkjuna á Höfða. 

Suðurtakmörkin verða eins og áður, lína, sem hugsast dregin frá Hjalteyrar- 
vita í bæinn Noll austan fjarðarins. 

  

      
  

33 

11. dag septembermánaðar 1943. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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24. mai 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 50. tbl. Lögbirtingablaðsins, 

um fyrirmæli brezku flotastjórnarinnar um endurnýjun ferðaskír- 

teina skipa. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni, að nauðsynlegt sé, 
að öll íslenzk skip, 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hægt er eftir 
I. september 1943, ferðaskirteini þau, sem um ræðir í tilkynningu ríkisstjórnarinnar, 
dags. 7. marz 1941. 

Skírteini þessi verða afgreidd sem hér segir: Í Reykjavík hjá brezka aðalkonsúln- 
um, á Ákureyri hjá brezka vice-konsúlnum, á Seyðisfirði hjá brezku flotastjórninni 
og í Vestmannaeyjum hjá brezka vice-konsúlnum. 

REGLUGERÐ 

um opinber reikningsskil útsendra fulltrúa Íslands. 

I. gr. 

Allir útsendir fulltrúar, sendiherrar, sendifulltrúar og ræðismenn, sem hér eftir 
verða nefndir reikningshaldarar, skulu ársfjórðungslega sera utanrikisráðuneytinu 
grein fyrir fé því, sem þeim er trúað fyrir af hálfu ríkissjóðs eða annarra. 

2. gr. 

Allir reikningshaldarar skulu halda dagbók og færa hana eftir reglum um tvö- 

falda bókfærslu. 
Dagbók þessi skal færð eftir fyrirmynd þeirri, sem fylgir reglugerð þessari. 

Í dagbók eru finn reikningar: 

Sjóðreikningur. Í hann skal færa reiðufé allt, sem greitt er eða veitt er viðtaka á. 

Bankareikningur. Í hann skal færa allt fé, sem lagt er í banka eða ávísað er á 
Þankainnistæður eða hafið á annan hátt. 

Skrifstofureikningur. Í hann skal eingöngu færa þær greiðslur, sem viðkoma 
embættisskrifstofu reikningshaldara. Með þessum reikningi skal fylgja sérstakur listi, 
bar sem gjöldin eru sundurliðuð í aðalatriðum í samræmi við fyrirmynd þá, sem sýnd 
er á fylgiskjali 1. 

Tekjur í ríkissjóð samkvæmt reglugerð um gjöld til utanríkisráðuneytisins skulu 
og færðar á þennan reikning og sundurliðaðar í aðalatriðum eins og fyrirmyndin á 
fylgiskjali I sýnir. 

Viðskiptamannareikningur. Í þennan reikning skal færa: 
I. lán, sem veitt eru til bráðabirgða nauðstöddum íslenzkum ríkisborgurum; 
2. greiðslur vegna ríkisstofnana, einstaklinga eða einkafyrirtækja. 

Er þá gert ráð fyrir, að slíkar greiðslur séu endurgreiddar reikningshaldara. 
Þegar sýnt þykir, að fjárhæðir, sem þannig hafa verið færðar, verði ekki endurgreidd- 
ar, eða óskað er eftir, að þær verði greiddar eða innheimtar á Íslandi, skulu þær 
færðar út af þessum reikningi og yfir á ríkissjóðsreikning. 

Með reikningi þessum skal alltaf fylgja listi, er sýni skuld eða innistæðu hvers 
viðskiptamanns við lok hverrar ársfjórðungslegrar uppgerðar. Þess skal jafnan gætt. 
að mismunur skulda og innistæðna sé eins og lokun sama reiknings í dagbók sýnir. 
Skal listi þessi gerður eftir fyrirmynd þeirri, sem sýnd er sem fylgiskjal IL.



Rikissjédsreikningur. I hann skal færa: 
Í tekjudálkinn: 

1. Framlög ríkissjóðs til embættisskrifstofunnar; i 

2, greidslur, sem innborgadar eru til reikningshaldara og eiga ad greidast å Islandi. 

Í gjaldadálkinn: 
1. Allar greiðslur, sem reikningshaldari innir af hendi fyrir ríkissjóð, t. d. bækur 

og blöð fyrir ráðuneytið, eftirlaun, námsstyrki o. s. frv.; 

2. bráðabirgðalán eða greiðslur vegna ríkisstofnana, einstaklinga eða einkafyrir- 

tækja, sem eiga að endurgreiðast á Íslandi. 

Með þessum reikningi skal alltaf fylgja listi með greinilegri sundurliðun hinna 

ýmsu færslna, og skal hann gerður eftir fvrirmynd þeirri, sem sýnd er sem fylgiskjal 

HI. 1—3. 
3. Er. 

Um allar greiðslur, sem færðar eru á ríkissjóðsreikning. skal senda skýrslu (bréf) 

til ráðuneytisins, og skal þar gefa eins glöggar upplýsingar um greiðsluna og tök eru 

á. Skýrslu þessari skal ávallt fylgja eitt samrit, er merkja skal „Ríkisbókhaldið“. Í 

dagbókina skal síðan, jafnframt því sem greiðslan er færð, skrá númer skýrslunnar 

til ráðuneytisins í sérstakan dálk eins og sýnt er á fyrirmyndinni að dagbókinni. 

4. gr. 

Við lok hvers ársfjórðungs skal dagbók lokað og skal þannig frá henni gengið, 

að fram komi heildarniðurstöðutölur hvers reiknings fyrir það reikningstímabil. 

Nettókostnaður embættisins skal færður reikningi ríkissjóðs til gjalda. Síðan skulu 

færðar jöfnunarfjárhæðir frá næsta ársfjórðungi á undan, þ. e. innistæða í sjóði og 

banka, mismunur á reikningum ríkissjóðs og viðskiptamanna. Loks skal ársfjórð- 

ungsreikningnum jafnað með þeim fjárhæðum, sem færast til næsta ársfjórðungs. 

5. gr. 

Eftir lok hvers ársfjórðungs ber reikningshaldara að senda ráðuneytinu eins 

fljótt og unnt er tvíritað samrit af dagbók fyrir næsta ársfjórðung á undan ásamt 

listum þeim, sem nefndir eru í 2. gr., sömuleiðis í tveimur eintökum. Enn fremur 

skulu fylgja dagbókinni kvittanir fyrir öllum greiðslum, sem reikningshaldari hefur 

innt af hendi. 
6. gr. 

Fé því, sem reikningshöldurum er brúað fyrir vegna embættis síns og þeir á 

hverjum tíma hafa í vörzlum sínum, skal ávallt haldið sér og eigi látið saman við fé 

þeirra sjálfra. Fé þetta skal geymt í banka, og skal þess gætt að hafa aldrei meira fé 

í sjóði en nauðsynlegt er til að standa straum af smærri daglegum greiðslum. 

7. gr. 

Þegar frá eru taldar greiðslur þær, sem nauðsynlegar eru til þess að standa 

straum af rekstri embættisins, mega reikningshaldarar eingöngu inna af hendi 

sreiðslur af fé ríkissjóðs samkvæmt fengnu leyfi ráðuneytisins, eða, séu fyrirmæli 

um greiðslur í fyrirmæla- og leiðbeiningabók fyrir fulltrúa Íslands erlendis, þá í 

samræmi við þau fyrirmæli. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 10. gr. laga nr. 31 27. júní 1941, um 

utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúa þess erlendis. Öðlast hún gildi frá og með 

þeim ársfjórðungi, sem byrjar 1. júlí 1943, og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem hlut 

eiga að máli. 
g 

Utanríkisráðuneytið, 24. mai 1943 

Vilhjálmur Þór. 

1943 

134 

24. mai



1943 260 

134 Dagbók. 
  

  

  

24. maí " " — 

> á (Brétr Sjóður 
SE Á April— júní 19...) Br nebet | | Kredit 

1 { 74 Sendiherrann, apríllaun ......00.000.00 0. 
20 — H.H.ritari 0 eeeeeeveeeekekerrrrrere 
3| — S.S. vélritari — sssee 
4, 101, Símakostnaður ........00000 0 i 
> | 7/4 Blöð v/ stjórnarráðsins .„........000000 00... i 148 6.00 
61774, Lán til Kristjáns Kristjánssonar ...............… 
7 | — Greitt Jóni Jónssyni eftirlaun v/ ríkissjóðs FI | 163 | 
8 | *%4 Greitt Sigurði Sigurðssyni samkv. skeyti stjórnarr. | 165 | 

1214. Yfirfært á ríkissjóð skuld G. G. .......0..... | 172 | 
9 í 231, . Greidd burdargjåld .............0000 0000... | "15,00 

3904 Innborgun fyrir áritun vegabréfs ............... 10.00 
10 | — Greidd húsaleiga, ljós og hiti fyrir april—mai 
11; ís Sendiherrann, mailaun .........000.0 0000... 
12 — H, H. ritari NSA 
131 — S.S. vélritari — 
14 | (5 | Simskeyti .......2...0.2n 12.0 

| %5 | Móttekið til bráðabirgða frá h/f Hrönn ......... | 
16 | "5 | Sendiherrann, ferðakostnaður .................. 

11531, í Innborgað fyrir staðfestingu á farmskrå ......... "7.00 
17 (2%, | Bráðabirgðalán til G. Þ. endurgreitt heima ...... ' 203 
18 "71/5 - Björn Björnsson námsstyrkur ................. ' 207; 

175 | Sveinn Sveinsson endurgreitt lán frá febrúar .... | 195.00 
19, 75 í Árni Árnason greidd innstæda frá marz ......... 

iz | Móttekið frá ríkissjóði .............00.00..... 
20 395 í Gunnar Árnason menntamálaráðsstyrkur ........ 240 
21 — Greitt N. N. v/ h/f Hrannar ...........0s 00. | 

— | Til endurgreiðslu heima, eftirstöðv. v/ h/f Hrannar | 242 
22 | "e  Húsaleiga, ljós og hiti fyrir maí-júní .......... 
23 — | Ritföng o. fl. ví skrifstofunnar ................. 
24, sa  Símakostnaður ...........0.. 
25 , "6 | Sendiherrann, júnílaun ........20..00..000.. 
26 | */s | Bráðabirgðalán til Guðmundar Jónssonar ....... 100.00 

— | Skuld Geirs Geirssonar frá marz til innheimtu heima | 260 
27 ' 1%, | Björn Björnsson námsstyrkur ............. RAI ' 281 
28 — | H. H. ritari, júnílaun .........0....0000 000... 
29: 716 | Greitt Guðmundi Guðmundssyni samkvæmt bréfi 

' stjórnarráðsins dagseltu ...........00000000.0. : 296 
"8 … Yfirfærður skeytakostnadur endurgreiddur hér: , 

Axel Axelsson 4/- Arni Árnason 5/- ............… 
"16 , Yfirfærður skeytakostnaður endurgreiddur heima: | 

Hans Ólafsson 10/- Björn Árnason 8/- .......... ' 299 
30 1 3% ) Åsgrimur Sveinsson, styrkur ..........00....... ' 308 . 

212,00 133.00 
Kostnaður skrifstofunnar ylirfærdur á ríkissjóð 
Frá 31. marz 2... 315.00 

327.00 
Til næsta ársfjórðungs ..........0002.00. 00... | i | 394.00 

Samtals 327.00 527.00 
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Banki Skrifstofan Vidskiptamenn Ríkissjóður 24. maí 

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 

2500.00 ' 2500.00 
800.00 | 800.00 ; 
400.00 400.00 
300.00 300.00 

6.00 

100.00 100.00 

50.00 50.00 

200.00 200.00 
75.00 75.00 

15.00 | 
10.00 

500.00 500.00 
2500.00 2500.00 
800.00 800.00 
400.00 400.00 ; 

| 12.00 ' 

6000.00 | 6000.00 | 

180.00 180.00 | 
7.00 

165.00 | 165.00 

100.00 | 100.00 

| 195.00 | 

2000.00 2000.00 | 

10000.00 | 10000.00 

400.00 + 400.00 

5640.00 ; 5640.00 

| 360.00 360.00 

1000.00 í 1000.00 
60.00 60.00 

240.00 240.00 
2500.00 | 2500.00 

| 100.00 
78.00 78.00 

300.00 . | 300.00 

800.00 | 800.00 
700.00 700.00 

9.00 9.00 

| 18.00 18.00 

| 400.00 | i | 400.00 

16000.00 | 23035.00  13007.00 44.00 | 8209.00 . 6348.00 — 2492.00 '10360.00 

| 12963.00 12963.00 í 

11920.00 1265.00 10970.00 

27920.00 | 23035.00 í 13007.00  13007.00 | 8209.00  7613.00 | 15455.00  21330.00 

| 4885.00 | 596.00 | 5875.00 

27920.00 | 27920.00 | 13007.00 | 
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Fylgiskjal 1. 

Reikningur skrifstofunnar april—juni 19.... 

  

1. Sendiherrann, laun ............0000 ennen nesker revet 7500.00 

2. Starfsfólk skrifstofunnar, laun ...........0.00 00. 3200.00 

3. Húsaleiga, ljós og hiti ....................00.. 0 1500.00 
4. Ferðakostnaður sendiherra .........0.....00. 0020 180.00 

5. Símakostnaður ...,.......0.020.. 000 552.00 
… F "grei = símakostn: 9 Endurgreiddur símakostnaður ....................… 220... 27.00 525.00 

6. Burðargjald ..............0..00.0 0. 15.00 
7. Ýmislegur skrifstofukostnaður ...........0........ 0. 60.00 

12980.00 
i Tekjur: 

I. Áritun vegabréfs ...........0.0.0..00. 2. 10.00 
9 1 á rá 2. Staðfesting á farmskrá .............0.....0.... 7.00 17.00 

12963.00 
Fylgiskjal IL 

Vidskiptamenn skrifstofunnar: 

Skuldir og innist. 30. júní 19.... Skuldir —Innist. 
Jón Gunnarsson (frá febr.) ...........0000 0. 300.00 

Sigurður Sigurðsson (frá febr.) ................... 0... 200.00 * 
Bjarni Sveinsson (frá marz) .........0.00.%0. 000 178.00 
Þórir Stefánsson (frá marz) ...........00 0. 291.00 
Kristján Kristjánsson 14 „.......000..0. 0. 100.00 
Guðmundur Jónsson % .....000.000. 0 100.00 
Axel Axelsson 2% 2... 4.00 
Ari Arason 2% sneen rer 5.00 

887.00 291.00 
Mismunur 596.00 
  

887.00 887.00 
Fylgiskjal III. 

Reikningur ríkissjóðs apríl—júní 19.... Debet Kredit 

%5 Mótteknir peningar frá rikissj. ...........00..0 0... 10000.00 
Ýmislegt (sjá sundurl. ME 1) 22... 56.00 
Brådab. lán og endurgr. (sjá sundurl. HI 2) .................... 1236.00 360.00 
Nåmsstyrkir (sjá sundurl. TET 3) 20.00.0000)... 1200.00 

  

2492.00  10360.00 
Fylgiskjal HI 1. 
  

Ríkissjóður. 

Ýmislegt: 
!%4 Blöð og bækur v/stjórnarráðs, bréf nr. 148 ..........0..... 6.00 
774 Jón Jónsson, eftirlaun, bréf nr. 163 .............000... 0 50.00



Fylgiskjal IH 2. 
  

Ríkissjóður. 

Bráðab. greiðslur og endurgr. vegna einstaklinga og stofnana: 

Debet Kredit 

0, Sigurður Sigurðsson, bréf nr. 163 ...c00000e0 enn 200.00 

254 Gunnar Gunnarsson, bréf nr. 172 ....c00.2 0 75.00 

20% Geir Þorsteinsson, bréf nr. 208 .....000000 00 165.00 

15 H/f Hrönn, bréf mr. 242 .....000000 000. 360.00 

í, Geir Geirsson, bréf nr. 260 ....000.2 00 78.00 

20 Guðm. Guðmundsson, bréf nr. 296 ...000000 rrrrrrere 700.00 

2%, Hans Ólafsson, bréf nr. 299 .....0..200 00 nan 10.00 

2% Björn Árnason, bréf nr. 299 ....000000%00 renn 8.00 

1236.00 360.00 
  

Fylgiskjal IN 3. 
  

Ríkissjóður. 

Námsstyrkir: 

(Hér þarf að sjást. hvers konar styrki er um að ræða og fyrir hvaða tíma.) 

  

Björn Björnsson, námsst. (14. gr. B I a) fyrir maí —ågust 20 400.00 

(runnar Árnason, menntamálaráðsst. (14. gr. B II b) fyrir ÁRIÐ 0 400.00 

Ásgrímur Sveinsson, styrkur frå Búnaðarfélaginu fyrir árið ............ 400.00 

1200.00 

AUGLÝSING 

um lækkun verðtolls af farmgjöldum. 

Samkvæmt heimild í e-lið ákvæða um stundarsakir í lögum nr. 62 30. des. 1939, 

um tollskrá o. fl, hefur ráðuneytið ákveðið, að brátt fyrir 30% hækkun þá á farm- 

gjöldum, sem viðskiptaráðið hefur heimilað Eimskipafélagi Íslands h. f. frá 8. mai 

þ. á. að telja, verði verdtollur reiknaður af sömu farmgjöldum, sem giltu fyrir hækk- 

unina. 
Verðtollurinn verður því reiknaður af einungis %; hlutum hinna hækkuðu fram- 

gjalda. 

Fjármálaráðuneytið, 25. mai 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 
Kinar Bjarnason. 
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AUGLÝSING 
um breyting á reglugerð fyrir Eyjafjarðarsýslu um fjallgöngur og fjárskil, 

nr. 35 16. apríl 1934. 

1. gr. 
Í stað orðanna „20. september“ í 19. gr. reglugerðarinnar komi: mánudaginn í 22. 

viku sumars. 

2. gr. 
2. mgr. 35, gr. reglugerðarinnar orðist svo: Þeir, sem flytja inn í sýsluna eða taka 

upp ný mörk milli þess sem markaskrá er prentuð, skulu, er þeir hafa fengið leyfi 
markadóms fyrir markinu, auglýsa það fyrir fjallskilastjórum. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, 31. maí 1927, staðfestist hér með til 
þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júni 1943. 

F. h. r. 

Vigfus Einarsson. 
  

Påll Pålmason. 

SAMPYKKT 

um breyting á samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Mýrasýslu frá 1. maí 1929. 

1. gr. 
2. málsgrein 1. gr. sýsluvegasamþykktarinnar orðist svo: 
Þessir eru sýsluvegir Mýrasýslu: 
Gilsbakkavegur: Frá Hellisgili fyrir sunnan Gilsbakka að Barnafossbrú. 
Hvítársíðuvegur: Frá Bjarnastöðum að Fljótstungu. 
Þverárhlíðarvegur: Frá Borgarfjarðarbraut um Arnbjargarlæk, Karlsbrekku og 
Þverárrétt að Kvium. 
Selhagavegur: Frá Kleifavegi að Selhaga. 
Laugalandsvegur: Frá Borgarfjarðarbraut í Þverbrekkum að Laugalandi. 
Stafholtsvegur: Frá Þverbrekkum að Flóðatanga. 
Ferjubakkavegur: Frá Borgarnesbraut hjá Brennistöðum um Ferjubakka á 
Hvítárbraut á Steinsás. 
Arnarstapavegur: Frá Borgarfjarðarbraut fyrir ofan Galtarholt að Litla-Fjalli. 
Grímsstaðavegur: Frá Stykkishólmsvegi að Urriðaárbrú að Svöri-Hraundal. 
Hofsstaðavegur: Frá Vogalæk að Álftárósi. 
Álftanesvegur: Frá Álftaneshreppsvegi hjá Bólinu að Álftanesi. 
Staðarhraunsvegur: Frá Raftás við Stykkishólmsveg að Hítardal. 
Einholtavegur: Frá Stykkishólmsvegi hjá Fíflholtum um Einholt að Stóra- 
Kálfalæk. 

2. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi numin samþykkt nr. 62 8. júni 1937, um breyt- 

ing á samþykkt um sýsluvegasjóð Mýrasýslu frá 1. maí 1999.
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3. gr. 137 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 7. juni 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefur samið og samþykkt, samkvæmt 

lögum nr. 102 19. júní 1933, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júni 1949. 

F. hr. 

Vigfús Einarsson. Sr 

Gunnl. E. Briem. 

REGLUR 138 
- 7. júní 

um göngusilungsveiði á félagssvæði Veiðifélags Árnesinga. 

1. gr. 

Á félagssvæði Veiðifélags Árnesinga er óheimilt að stunda göngusilungsveiði, 

nema á tímabilinu frá 1. júní til 31. ágúst ár hvert. Á þessum veiðitíma skal þó óheim- 

ilt að stunda slíka veiði frá kl. 9 á föstudagskvöldi til kl. 9 á mánudagsmorgni í viku 

hverri. 

2. gr. 

Til veiði þeirrar, er getur í 1. gr. má aðeins nota stöng og lagnet, er lögð séu 

frá bakka, og skal möskvastærðin vera þannig, að 4,5—5,0 em verði milli hnúta 

í möskvum, þá net eru vot. Kláfa, grjótgarða eða annan lagnarútbúnað má ekki nota. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. júlí 1943. 

Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt 2. mgr. 69. gr. laga nr. 112/1941, 

um lax- og silungsveiði, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1943. 

Vilhjálmur Þór.   
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 139 
8. júní 

um lokunartíma sölubúða í Búðakauptúni. "" 

1. gr. 

Sölubúðum í Búðakauptúni skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 

sanþykktar þessarar. 

2. gr. 

Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 6 síðdegis og þær 

eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 9 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu þær undantekn- 

ingar frå þessu, er nú skal greina: 
34
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Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 
siddegis, og laugardaga fyrir páska og hvítasunnu eigi síðar en kl. 5 síðdegis. Fjórða 
og síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa söluhúðir opnar til 
kl. 9 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka sölubúðum 
eigi siðar en kl. 1 e. h. og á föstudögum eigi síðar en kl. 7 e. h. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur geti 
srðið á því, er hreppsnefnd heimilt að ákveða, að sölubúðum skuli lengri eða 
skemmri tíma lokað fyrr en kl. 6 síðdegis og þær opnaðar síðar en kl. 9 árdegis 
á virkum dögum. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði, 

mega engar sölubúðir vera opnar. Hinn 1. maí, 17. júní og 1. desember skulu allar 
sölubúðir lokaðar kl. 12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virkan dag. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða í samþykkt þessari skal sú ein undan- 

båga vera, að brauðsölubúðum og mjólkursölubúðum má halda opnum á almenn- 
um helgidögum, sumardaginn fyrsta, fyrsta mánudag í ágústmánuði, 1. maí, 17. 
júní og 1. desember frá kl. 9 árdegis til kl. 1 síðdegis, eingöngu til sölu á brauðum, 
kökum, mjólk, rjóma og skyri. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. Þeim er þó óheimilt að selja, 
eftir lokunartíma sölubúða, nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema sam- 
kvæmt verzlunarleyfi. 

5. gr. 
bå, sem komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartima, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 

6. gr. 
Eftir lokunartima sölubúða er óheimilt að selja í lyfjabúðum., brauðbúðum 

og mjólkurbúðum, á torgum eða götum eða annars staðar utan sölubúða, nema 
úr sjáifsölum, nokkurn þann varning, er ekki má selja ár verzlunarleyfis. Heimilt 
er þó að selja bátum eða skipum, eftir lokunartíma, veiðarfæri, kol, olíu og mat- 
væli, svo og bifreiðum benzin og olíu. 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 20--500 krónum, og renna sekt- 

irnar í hreppssjóð Búðahrepps. Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka 
sem almenn lögreglumál. 

Sænþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936, 
lil þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga 25 máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júní 1943. 

F. hr. 

Vigfús Einarsson. Í 
Páll Pálmason.
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Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðnýjar M. 140 

Kristjánsdóttur og Gísla G. Ásgeirssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 8. júni 

af dómsmálaráðherra 8. juni 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Guðnýjar M. Kristjánsdóttur og Gísla G. Ásgeirssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðnýjar M. Kristjánsdóttur og Gísla G. Ás- 

geirssonar og er stofnfé hans kr. 1500.00 -— fimmtán hundruð — gjört frá hrepps- 

búum Auðkúluhrepps í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita styrk efnalitlum sjúklingum, búsettum í Auð- 

kúluhreppi, í langvarandi veikindum. 

3. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Það fé, sem sjóðnum kann að áskotnast 

fyrir gjafir, áheit eða á annan hátt, leggist við höfuðstólinn. Eigi skal veita styrk 

úr sjóðnum fyrr en höfuðstóllinn hefur náð þeirri upphæð, að hálfir ársvextir 

hans nema 100 krónum, og má styrkur úr sjóðnum aldrei vera lægri en 100 krónur 

í hvern stað. Nú er af einhverjum ástæðum ekki úthlutað styrk úr sjóðnum 

fyrir eitt ár eða fleiri og má þá við næstu úthlutun einnig útbluta hálfum vöxtum árs- 

ins eða áranna á undan. Þegar sjóðurinn er orðinn 50000.00 — fimmtíu þúsund 

„2 krónur má úthluta úr honum %o hlutum ársvaxtanna, en jafnan skal %o hluti árs- 

vaxtanna lagður við höfuðstól 

4. gr. 

Hreppsnefnd Auðkúluhrepps í Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur á hendi stjórn sjóðs- 

ins og annast oddviti hreppsnefndarinnar reikningshald sjóðsins. Skal ávaxta sjóð- 

inn í Söfnunarsjóði Íslands eða veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands eða í verð- 

bréfum, er kunna að koma í stað veðdeildarbréfanna, ef veðdeildinni kynni að verða 

breytt. Þó skulu það aðeins vera 1. veðréttar bréf, tryggð í fasteignum. 

5. gr. 

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

skrána, fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og 

ástæður fyrir þeim og allt annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðstjórn- 

inni ber enn fremur að færa sérstaka bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld 

og færa í hana ársreikninga sjóðsins. 

6. gr. 

teikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skulu reikningar sjóðsins 

verðir eigi síðar en síðast í marzmánuði ár hvert. Skal ársreikningur sjóðsins lagður 

fyrir sýéslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu til endurskoðunar og samþykktar. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari. 

8. gr. 

Skipulagsskráin óskast birt í B-deild Stjórnartíðindanna.
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REGLUGERÐ 

um grenjaleitir og eyðing refa í Austur-Húnavatnssýslu. 

I. gr. 
Hreppsnefnd eða sá, er hún hefur falið eyðing refa, skal á hverju vori skipa öllum búendum hreppsins að leita vandlega í heimalöndum sínum að tóugrenjum og hvort lagt hafi verið í þau. Skal Sera tvær leitir, þá fyrri 3 til 6 vikur af sumri og hina síðari 8 til 11 vikur af sumri, eftir tíðarfari. 
Á tímabilinu 6 til 11 vikur af sumri skal hreppsnefndin láta að minnsta kosti eina rækilega grenjaleit fara fram á afréttarlöndum hreppsins. Vanræki nokkur grenjaleit, er hreppsnefnd skylt að láta leita grenjanna á hans kostnað og kæra hann til sekta. Slíkan kostnað má taka lögtaki. Heimilt er hreppsnefndum að láta framkvæma grenjaleitir á kostnað sveitarsjóðs eða fjallskilasjóðs, ef hún telur það betur henta. 

2. gr. 
Hreppsnefnd skiptir hreppnum í leitarsvæði og skipar leitarstjóra á hverju þeirra. Leitarstjóri ábyrgist að leitir séu fulltryggar. Skal hann gæta þess að aldrei leiti færri en tveir menn á hverju greni. Hver búandi, sem hefur land til umráða, er skyldur að leggja til hverrar leitar Þar til hæfan mann. Enginn leitarmaður má hafa hund í för með sér. 
Vanræki nokkur að leggja menn til grenjaleitar, þar og þá er hreppsnefnd fyrirskipar, kærir hún það til sekta. 

3. gr. 
Þess skal vandlega gætt, er greni finnst, sem lófur hafa lagt í, hvort sem er af reglulegum leitarmönnum eða öðrum, að hafa bar sem minnsta viðdvöl. Enginn må spilla tóugrenjum eða róta við þeim á nokkurn hátt, hvort sem dýr liggur í Þeim eða ekki. 

4. gr. 
Hver. sem finnur gren, sem dýr liggur í, milli leita eða eftir þær, er skyldur 

að tilkynna það tafarlaust hlutaðeigandi hreppsnefnd, er veitir honum hæfilega 
þóknun fyrir ómak hans. 

ð. gr. 
Nú hefur hreppsnefnd fengið vitneskju um að dýr hafi lagt í greni og skal 

hún þá tafarlaust aðvara skyttu þá og vökumann, er henni ber að hafa ráðið til 
grenjavinnslu. 

6. gr. 
Hreppsnefnd ræður skotmann og vökumann fyrir sanngjarna borgun, miðað við 

kaupgjald í sveitinni. 
Auk daglauna fær skotmaður: 

a. fyrir fullorðna dýrið, er hann vinnur 20.10.0000... e.kr. 6.00 
b. fyrir hið Síðara ..............0. - 14.00 
c. fyrir hvern yrðling, er hann drepur á greni ll - 2.00 

Skyttan leggur til skotfæri og Önnur veiðiáhöld án sérstakrar borgunar, en 

7. gr. 
i skyttan hvorugt fullorðna dýrið þrjú fyrstu dægrin (2 nætur, 1 dag), er 

jgur á greni og heyrir eigi til yrðlinga. skal hún eigi skyld að bíða þar lengur,
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en sjáist annaðhvort eða bæði dýrin eða heyrist til yrdlinga, skal hún dvelja þar 
full fimm dægur, ef eigi verður fyrri fullunnið, en lengur er hún ekki skyld að 
bíða, þó ekkert vinnist. Yfirgefi hún grenið fyrr en hér segir án lögmætra orsaka 
og liggi þó dýr þar, skal hún enga borgun fá og varðar það einnig sektum. 

8. gr. 

Nú fær hreppsnefnd tilkynningu um nýfundið gren, er dýr hafi lagt í, í landar- 
cign annarra hreppa, skal hún þá tafarlaust senda til oddvita þess hrepps, er þá ann- 
ast um vinnslu þess og greiðir kostnað þann, er af sendiförinni leiðir. Vanræki oddviti 
bå skyldu sína, skal hreppsnefndin í hreppi þeim, er finnandi á heima í, annast um 
að grenið sé þegar unnið á kostnað sveitarsjóðs þess hrepps, er grenið heyrir til, 
og kæra slíkt hirðuleysi fyrir sýslumanni til sekta og fullra skaðabóta. 

9. gr. 

Nú vill maður gera refaboga á annars manns landi eða gera þar refagildrur 
eða skothús, skal hann þá tilkynna það ábúanda, sem er skyldur að leggja á sam- 
þykki sitt, nema hann kjósi heldur að eyða á þennan hátt refum í landi sínu, en 
ef hann synjar leyfis en vinnur þó ekkert að eyðingu refa og óvilhallir menn meta 
svo, að hann geti eigi beðið neinn skaða af refaveiði þeirri, er til var stofnað, er 
hann skyldur að þola, að hinn geri umgetnar veiðivélar og varðar það sektum. 

10. gr. 

Fyrir hvert dýr, sem unnið er á öðrum tímum árs en grenjavinnsla stendur 
vfir, skal greiða vinnanda kr. 15.00 og að auki verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu. 
Sýsltunefndinni er heimilt með fundarsamþykkt að lækka gjald þetta í kr. 10.00. 

Verði dyrbíts vart í sveitinni, skal hreppsnefnd gera iítrustu tilraun til að láta 
vinna þau dýr, er því valda og ákveður hún í hvert sinn borgun til skotmanna. 

12. gr. 

Hreppsnefnd skal árlega útvega nægilegt refaeitur til að eitra agn fyrir refi. 
Til agnsins skal hún útvega það æti, er henni þykir hentast og láta bera það út á 
hæfilega mörgum stöðum. Eitrunin skal framkvæmt í nærliggjandi afréttum og 
heimalöndum fyrir áramót og síðar að velrinum, ef hreppsnefnd telur þörf. Enn 
fremur skal eitra á vorin á grenjum þeim, sem ekki vinnast að fullu. 

Hreppsnefnd skal árlega gefa skýrslu um eitrunina og árangur hennar. Skýrslan 
skal fylgja reikningum sveitarsjóðs eða fjallskilasjóðs. 

13. gr. 
Í hvert sinn, sem borið er út agn fyrir refi í byggð eða nálægt henni, ber 

hverjum þeim er það gerir að auglýsa það fyrirfram í sveitinni, svo öllum verði 
það kunnugt og hafa eigendur hunda þá engan rétt til bóta, þó hundar, sem í 

agn fara, drepist af því. 
Rjúpur, sem eitraðar eru, skulu auðkenndar þannig, að stýft sé af öðrum 

vængnum. Hirða skal að vori leyfar þess, sem eitrað hefur verið, og grafa eða urða. 

14. gr. 
Hreppsnefnd hver skal hafa refaveiðabók, er í skal rita: 

a. skrá yfir öll gren hreppsins og afréttar þeirrar, er hann hefur umsjón með. 
svo og skýrslu um einkenning grenjanna; 
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b. árlegar skýrslur frá refaskyttum um í hvaða gren refir hafi lagt, hve mörg 
dýr hafi unnizt á hverju greni og tölu yrðlinga, sem ætlaðir eru til uppeldis; 

c. hverjir unnið hafi hlaupadýr og hve mörg. Skýrslurnar séu gefnar undir 
drengskaparorði. 

15. gr. 
Hreppsnefndir þeirra hreppa, er næst liggja afréttar- og fjallalöndum, skulu 55) 51. 

hafa á hendi alla framkvæmd við refavinnslu á þeim. 

16. gr. 
Kostnað við grenjaleitir í heimalöndum þeirra jarða, sem ábúð fylgir, beri um- 

ráðamenn heimalandarna. En annar refaveiðakostnaður greiðist úr sveitarsjóði. 
Þó endurgreiðir sýslusjóður helming kostnaðar, samkv. 10. sr. og helming andvirðis 
eilurs og agns samkv. 12. gr. 

Séu fleiri hreppar í sama upprekstrarfélagi eða noti afréttarlönd saman, skipt- 
ist kostnaðurinn á sveitarsjóði hreppanna í réttu hlutfalli við fjárfjölda. Þó skal 
refaeyðingarkostnaður í löndum Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar allur greið- 
ast úr Áfréttarsjóði Evvindarstaðaheiðar. 

17. gr. 
Brot mót reglugerð þessari varða 20 til 500 króna sektum, er renna Í sýslusjóð. 

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

lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húna /alnssýslu hefur samið og sam- 
þvkkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 108 11. ágúst 1933, til þess að öðl- 
ast gildi 1. ágúst 1943 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um sama efni, nr. 65 15. júní 1921. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. júlí 1943. 

F. h.r. 

Vigfús Einarsson. 0 

Páll Pálmason. 

SKRÁ 

yfir þær vörur, sem eru undanþegnar farmgjaldahækkun þeirri, sem var heim- 
iluð fyrir vörur frá Ameríku, sem komu hingað eftir 8. maí 1943. 

Tollskrá 
Kafli Nr. 

Baunir 2... 7 11 
Kaffi, óbrennt .....,...00.0.. 0. 9 1 
— brennt eða brennt og malað .............0...00..... — 2 
Hveiti 00... 10 1 
Rúgur 200... — 2 
Rís með hýði eða án ytra hýðis .........0..0.00000000. — 3 
Bygg .....0....... 0 - 4 
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Kafli 

Hafrar sst - 

MAÍS ......0.000 00 = 

Annað ómalað korn .......0.000000 0000 

Mjöl úr hveiti ......0.00.0000. 000. nn 1 

— Ur rigi ........0.02.00 00. — 

PS 0... — 

— byggi .........0.00 000. 

— —— håfrum 0... 0000 — 

EET REE EEEEEEEEEE 

— annað, åt. A. 200... 

Grjón úr hveiti ......0.000..0 II 

— Ur byggi ........00.00 0... 

— höfrum #2... 0. 

Sr PS ss 

-— Onnur, åt. A. 2.20.0ssr - 

Mjöl úr baunum og ertum .......0000 0000 nn - 

-— úr öðrum belgávöxtum .......020000 000. 

Kartöflumjöl ........02.0. ene 

SagÓgrjÓN ........0002. 00 — 

Sagómjöl .........000. 000 = 

Klíð .........0000 0000 - 

Glútin 2... - 

Nautatólg (........0..0000 00 15 

Oleo-olia (oleomargarine) .......020000 0000 -- 

Hvalfeiti, hert ..............0 0000 

Kókosfeiti ..... Br 

Pálmakjarnaolía ............000. 0. ens 

Jarðhnetuolía .........0..2 0000 

Soyuolia ..........0000 0 

Babasso-o0lía ......00000 rn — 

Strásykur .........0.000000 00 17 

Molasykur .........000000 0. — 

Flórsykur ..........0.0000 0. 

Þúðursykur .........202. 00. 
Kandis ...........0.0. 0 
Toppasykur .......0.022.2 000 

Síróp, Ól. a. 22.00.0000 

Glykose ...........00. 00 

Melasse ........000 0. 

Vaniljusykur ........0..2.000 00 - 

Fóðurkex .........0.0.0 00 19 

Fóðurmjöl úr kjöti, einnig þótt í því séu jurtaefni ...... 23 

- úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því séu jurtaefni 

Olíukökur og mjöl úr þeim: 
úr hörfræi ..........00. 0 

- — baðmullarfræi ..... II 

- jarðhnetum .......00...0000 000. - 

- —- kokoshnetum ...........0000 0. 00 

— — pálmakjörnum „.......00%00 000 

rapsfræjum 2. — 

1943 

Nr. 142 
5 9. juni 
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142 Kafli Nr. 
9, júní — — soyabaunum ses eeren - 9 

— ANNAÐ suser eee - 10 
Melassefóður (.......0.0.000... — 11 
Blöndur úr korntegundum og öðrum efnum, ót. a., sem ein- 

söngu verða notaðar sem skepnufóður ....... FIRIR 12 
Úrgangsefni frá matvælaframleiðslu sem skepnufóður, ót. a — 13 
Chilesaltpétur 2... 35 1 
Kalksaltpétur 22... - 2 
Kalkammonsaltpétur 2... = é 
Kalíábúrður „20... — 4 
Superfosfat 0... — 5 
Nitróphoska susende - 6 
Trollamjål 2... - 7 
Thomasfosfat .........0.0 eee eee - 8 
Áburður, sem vegur minna en 5 kg, með söluumbúðum - 9 
Annar áburður, åt, a. 220... - 10 

Fjármálaráðuneytið, 9. júní 1943. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 

143 AUGLÝSING 
10. júní 

Fa um staðfesting dómsmálaráðuneytisins á samþykkt um breyting á 
lögreglusamþvkkt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað, nr. 80 17. des. 1928. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglu- 
samþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eftirrituð samþykkt um breyting 
á lögreglusamþykkt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað: 

1. gr. 
Þar til öðruvísi verður ákveðið mega börn yngri en 14 ára ekki vera á almanna- 

færi seinna en kl. 8 á kvöldin á tímabilinu 1. sept. til 15. maí og ekki seinna en kl. 10 
frá 15. maí til 31. ágúst, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

(3 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

g: 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 10. júní 1948. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson.



Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Verðandi: Framkvæmda- og inenn- 
ingarsjóður Þingeyrarhrepps“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 11. júní 1943. 
Skipulagsskråm er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Verðandi: Framkvæmda- og menningarsjóður Þingeyrarhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Verðandi: Framkvæmda- og menningarsjóður Þingeyrarhrepps. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru ábyrgðarmenn vátryggingarfélagsins Verðandi, er starf- 

i að eldsvoðatryggingu í Þingeyrarhreppi í Vestur-Ísafjarðarsýslu árin 1904— 
34 eða þar til almenn try ggingarsky Ida hjá Brunabótafélagi Íslands var í lög leidd. 

  

aði 

Q“ kJ 

ide 

“ 
3. gr. 

Stofnféð er varasjóður félagsins, eins og hann var í árslok 1942, kr. 39811. 13 
þrjátíu og tvö þúsund átta hundruð og ellefu og "5400 krónur —- og geymt er i 

vel trvggðum veðlánum, innlánsskirteinum, banka- og sparisjóðsinnstæðum. 

á. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: 
Í. að styr kja verklegar framkvæmdir í Þingeyrarhreppi, bæði á sjó og landi. Þar 

til telst: allar tegundir jarðræktar (tún-, garð-, korn- og skógrækt), iðnaður, 
rafvirkjanir, umbætur í húsagerð, samgöngur, hverju nafni sem nefnast. og 

sjávarútvegsmál; 

2. að styðja og efla andlega menningu hreppsbúa. Má þar til nefna: 
a. úthlutun á styrkjum og verðlaunum til unglinga, er sýnt hafa ótvíræða 

námshæfileika og lofsverðan dugnað, hvort heldur við sjálfsnám eða skóla- 
söngu; 

bh. stuðning við skólastofnanir og skólahald, heimilisiðnað og heimilismenn- 

ingu; 

c. hverja þá: aðra menningarstarfsemi, er sjóðstjórnin telur þess verða að 
veita fjárhagslega aðstoð. 

5, gr. 

Starfsvið sjóðsins er Pingeyrarhreppur, eins og hann er nú. 

6. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða, en vaxtatekjum ska! verja sankvæmt 4. gr. 
Heimilt er að láta sjóðinn taka til starfa árið 1944. Eigi má verja til fram- 

kvæmda nema % ársvaxtanna, þar til þeir nema kr. 4000 — fjögur þúsund krónum 
á ári. Eftir það má úthluta % hlutum árlega. 
Hinn hluti vaxtanna, svo og aðrar tekjur, sem sjóðnum kann að áskotnast, 

skal leggjast árlega við höfuðstólinn. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þriggja manna nefnd. Skulu þeir allir vera búsettir í 

Þingeyrarhreppi. 
35 
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Hreppstjóri og oddviti (eða varaoddviti) hreppsins á hverjum tíma skulu vera 
vjálfkjörnir í stjórnarnefndina, en sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu kýs þriðja 
nefndarmanninn til fjögurra ára í senn. 

Nefndarmenn skipta með sér störfum þannig, að einn er formaður, annar rit- 
art og hinn þriðji féhirðir. 

Verksvið sljórnarinnar er að hafa umsjón með fjárreiðum sjóðsins, ákveða 
og sjá um úthlutun styrkja eða verðlauna, og annast reikningshald og vörzlu sjóðs- 

ins að öllu lexti. 

9. gr. 

Skylt er stjórn sjóðsins að halda gerðabók fyrir sjóðinn. Í hana skal færa 

skipulagsskrá þessa, aðalefnið úr erindum eða styrkbeiðnum, er stjórninni berast, 
svör hennar við þeim, svo og annað, sem varðar hag sjóðsins. 

Einnig skal stjórnarnefndin halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og 

sjöld, sundurliðaða skrá yfir veðbréf og önnur verðbréf, ásamt ársreikningi og 
efnahagsreikningi við hver áramót, og bera allir stjórnarnefndarmenn, einn fyrir 

alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir 

hirðuleysi. 

10. Si. 

Keikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerdir í síðasta 

lági fyrir lok marzmánaðar næst á eftir. Rita allir stjórnarnefndarmenn undir þá, 

og síðan skulu reikningarnir sendir oddvita sýslunefndar, er leggur þá fyrir sýslu- 

fund til endurskoðunar og úrskurðar. 

  
  

li, gr. 

Allar umsóknir um fé úr sjóðnum skulu stilaðar til sjóðstjórnarinnar og send- 

ast formanni hennar. Þeim skulu fylgja skilríki, er stjórnin kann að krefjast hvert 

sinn. svo og aðrar upplýsingar varðandi hag umsækjenda. 
Heimilt er stjórninni að veita sama manni eða fyrirtæki fjárframlag oftar en 

ell år í senn, ef henni þvkja ástæður mæla með því, enda séu ekki aðrir verðugri, 
sem um sækja. ' 

12. gr. 
Ny kemur fyrir eitt eða fleiri år, sem engu fé er úthlutað úr sjóðnum og skal 

bå sá hluti ársvaxtanna, sem ekki leggst við höfuðstól og veita á samkvæmt 6. gr., 
lekinn frá eigi að síður, þau árin sem hin, og leggjast í sérstaka viðskiptabók við 
spar:sióð eða banka. Síðar er svo heimilt að ráðstafa þessu fé, að einhverju eða 

ojlu leyti, ef ástæður mæla með að áliti sjóðstjórnar, ti viðbótar vaxtahluta 

þess árs, sem ætlaður er til úthlutunar. 

13. gr. 

Þegar stjórn sjóðsins þykir henta, má hún verja nokkrum hluta stofnfjárins 

til. kaupa á ríkisskuldabréfum, veðdeildarbréfum, bankavaxtabréfun eða öðrum 

jafnlryggum verðbréfum. Annað af höfuðstólnum skal ávaxta í banka, sparisjóði 

Dingeyrarhrepps eða á öðrum stöðum, er telja má fulltrygga. 

14. gr. 
Heunilt er að breyta skipulagsskrá þessari, er stundir líða fram, én þá verða 

allir stjórnarnefndarmenn að vera sammála um breytinguna, og sýslunefnd að 

samþykkja hana. 
En aldrei má breyta þeim meginatriðum skipulagsskrár þessarar: 

a. að auka og bæta gróður jarðar; 

 



b. að tryggja fjårhagsafkomu og lífsskilyrði almennings; 
c. að styrkja fólk til menningar og mennta, og 

d. að viðhalda heilbrigðu, menningarlegu þjóðlífi kauptúns- og sveitarbúa. 

15. gr. 
Leitað skal opinberrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Ólafsfjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnsettur 1. janúar 1914 og heitir Sparisjóður Ólafsfjarðar, 

og skal heimili hans og varnarþing vera í Ólafsfirði. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til að geyma og ávaxta peninga og greiða fyrir viðskipt- 

um, sérstaklega fyrir íbúa Ólafsfjarðar. Stjórnendur sjóðsins skulu eiga heimili í 
Ólafsfirði og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert. 

3. gr. 

Sjóðurinn er eign Ólafsfjarðarhrepps og ber hann, auk varasjóðs, ábyrgð á 
alit að kr. 10000.00 — tíu þúsund krónum — til tryggingar innstæðum viðskiptamanna 
við sjóðinn. Hreppsnefnd Ólafsfjarðar kýs 12 manna yfirstjórn, sem gæta skal 
hagsmuna sjóðsins. Stjórnarnefnd þessi skal kosin til fjögurra ára, að þeim tíma liðn- 

um ganga 6 menn úr stjórninni, eftir hlutkesti, og eftir næstu fjögur ár hinn helm- 

ingur stjórnarinnar á sama hátt, o. s. frv. 

Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í fjögur ár 
samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. 

Devi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af hreppsnefnd, eða verði á lögmætan hátt 
óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að hreppsnefndin 
kjósi annan í hans stað. 

Yfirstjórn þessi kýs starfrækslustjórn sjóðsins, og gerir að öðru leyti á hinum 
árlega aðalfundi ályktanir um nauðsynleg málefni sparisjóðsins. 

4. gr. 

Starfrækslustjórn sjóðsins skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur, 
skulu þeir kjörnir á aðalfundi. Auk þeirra skal kjósa tvo varamenn, er koma í stað 
hinna í forföllum þeirra. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra at- 
vinnu, er komið geti í bág við hagsmuni sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 
ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 
eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum skylt að bæta skað- 
ann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu eins og lög standa til um sýslunar- 
menn hins opinbera. 
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júní Stjórnendur og starfsmenn sjóðsins mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

iuega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr . gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust hverjir kosnir eru i stjórn sjóðsins. 

Í. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðn- 
um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, 
og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins, hvor um sig. Þó má fébirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, 
en på skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sjóðsins. Sömuleiðis selur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu 
ekki viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögnum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í 
senn, og er SLjorninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrir- 
varalaust, ef henni virðist nægar sakir til. Skal formaður þá alla saman fund 
vfirstjórnarinnar þegar i stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnarráðið 

ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum lillögum sparisjóðsstjórnar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagbókina og 
aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnan rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun á víxli skal einnig tafarlaust 
skráð á víxilinn. 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar, og allar fjárhæðir þannig 
tilaðar, að enginn vafi geti á því leikið hver upphæðin er. Sé einhverri tölu Þreytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega gelið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir minnst Lvisvar á ári, og ákveður stjórnin hvernig 
skuli hagað daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í marzmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann allri vfirstjórninni 6 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikn- 
ingar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með alhugasemdum endurskoðenda og 
svörum stjórnar, og leggur fundurinn úrskurð á þá. 

Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 
> stjórnarmenn æskja þess. Fundur er lögmætur þegar 2% yfirstjórnarinnar eru 
mættir. Mæti eigi > stjórnarinnar, skal boða fund á nv á sama hátt, og er hann 
þá lögmætur hversu fáir sem mæla. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 

 



277 1943 

gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema að >5 hlutar fundarmanna á lög- 145 

mætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. i senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók, og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók, með sömu 

vfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á Þókina skal letrað, 

að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 

hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, 

ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins þegar hann 

leggur inn í hana í fyrsta skipti. . 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn 

eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en 

þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. i 

ce. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa meiri inn- 

stæðu en 25 þúsund krónur. 

f. Um eigur manna Í sparisjóðnum verður ekki sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðssljórnin á hverjum líma Í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókina skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 

sið höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuði þrítugnættum, og gjald- 

ast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Sparisjóðnum er eigi skylt að greiða vexti af upphæðum, sem eigi standa fulla 

2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eflir hver áramól, skulu vextirnir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að viðbættum 

vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

atæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

þá er hún finnst. 

15. gr. 

Af fé því. sem sparsjóðurinn ávaxlar með sparisjóðskjórum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests. þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 100 krónum til 500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp. og 

upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. 

Án tveggja mánaða frests er eigi skyli að borga meira en 500 krónur á mánuði 

hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gerl, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

11. júní
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Ef sparisjóðurinn tekur vid innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina, að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 
sert næst þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur setið 
á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
hurð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 
svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í sjaldgengri mynt eða seðlum og 

til færist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. 
Greiðist innstæða að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds, 

og glatast viðskiptabók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja ekki sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskor- 
un í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum 
orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal annað 

hvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. Eftir gjald- 
daga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir, og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 
samanlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs getur stjórnarráðið samþykkt, 
eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 
fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum, auðseldum verðbréfum, eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af /arasjóði svo fyrir, en 
að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og bad var í árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur.



III. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

bh. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 60% af virðingarverði því er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 

árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 

lokið innan 10 ára frá lánveitingunni: 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr 23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti 

um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

fe
e 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðurinn skal, til þess að tryggt sé að hann geti fullnægt skyldum sín- 

um um greiðslu á innlánsfé, eiga i sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið ábyrgist, og 

í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóður og banka- 

innslæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár, 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því i samt lag aftur. Sé það ekki gert innan lv eggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn til- 

kynna sparisjóðseftirlitinu það, sem i samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

lála nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 

eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveð- 

ið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan sé í vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins einnig lHóslega bera með sér hvar bréfin séu sevmd og hver þau séu. 

26. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa úl handhafaávísun á sjálfan sig 
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IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

avallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok febrúarmánaðar 
ár hvert. 

i 28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu, og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins: 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem sleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóð- 
urinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 
hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrirfram af vöxt- 
um, og eins af hverjum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxla- 
réttar hafi verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántak- 
anda, svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 
yhr skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu til eins árs í senn. 
Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga þeir 
í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

Tilkynna skal sparisjóðaeftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 
sjóðsins.
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33. gr. 145 

Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 11. júní 

einu sinni á ári, og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. Endurskoð- 

endur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum skjölum og 

verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort heldur eru 

háðir í einu eða hvor um sig. 

åd. gr. 

andurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu, og að gætt sé allra fyrirmæla, 

er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóðinn 

og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á ef eitthvað 

er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Årsreikning sparisjodsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. 

Rita þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

Aeikningurinn með athugasemdum endurskoðenda, skal lagður fyrir aðalfund til 

úrskurðar. 
36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu hans snertir, og þeir koma sér eigi 

saman, skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 

ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 

urn sparisjóði, svo og reglugerð þessa og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn sjóðs- 

ins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 11. júní 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 146 
19. júní 

um skömmtun á hjólbörðum og slöngum til bifreiða. ven! 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 37, 12. júní 1939, og lögum nr. 59 7. mai 1940, um 

breyting á þeim lögum, um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmislegra ráðstafana 

vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu, er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 

Enginn má selja bifreiðagúmmí (hjólbarða eða slöngur) nema þeir, er við- 

skiptaráð hefur löggilt til þess. 
36
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19. júní 
2. gr. 

Bannað er að selja bifreiðagúmmií, nema kaupandi skili innkaupsleyfi frá bif- 
reiðaeftirlitsmönnum. 

Engum verður þó afhent á þessu ári meira en hér segir: 
Fyrir hverja vörubifreið, sérleyfisbifreið eða leigubifreið til mannflutninga: 

4 hjólbarðar og 3 slöngur. 
Fyrir hverja einkabifreið: 2 hjólbarðar og Í slanga. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins í Reykjavík getur gefið undanþágu, ef sérstakar 

ástæður eru fyrir hendi. 

3. gr. 
Så, sem vill fá keypt nytt bifreiðagúmmií, skal snúa sér til bifreidaeftirlitsmanns 

í því umdæmi, sem bifreið hans er skrásett i, með beiðni um það. Í beiðninni skal 
vera drengskaparyfirlýsing um það, að leyfisbeiðandi eigi ekki nægilegt nothæft 
hifreiðagúmmi, og að hjólbarðar þeir og slöngur, sem endurnýjunar er beiðst á, sé 
ónothæft. Bifreiðaeftirlitsmaður, eða umboðsmaður hans, skal fullvissa sig um það 
með skoðun, að rétt sé skýrt frá. Enn fremur skal tekið tillit til fyrri innkaupa bif- 
reiðareiganda. 

Bifreiðaeftirlitsmenn skulu neita leytisbeiðni um ny Þifreiðagúmmí á þær bif- 
reiðir, sem þeir telja að fyrir aldurs sakir, eða aðrar, séu svo úr sér gengnar, að 
þær fullnægi ekki þeim kröfum, sem gerðar eru um ástand bifreiða, eða ef ekki eru 
uppfyllt þau skilyrði, sem eftirlitsmaður setur um aðgerð á bifreiðinni. 

4. gr. 
Í innkaupsleyfi skal tilgreina tegund og stærð bifreiðagúnnnis og að því fengnu 

snýr leyfishafi sér til löggilts bifreiðagúmmísala og fær gegn afhendingu leyfisins 
bad bifreiðagúmmií, er leyfið hljóðar um. 

Sala Þifreiðagúmmiísins er enn fremur bundin því skilyrði, að kaupandi skili 
hinum löggilta bifreiðagúmmiísala hinu ónothæfa bifreiðagúmmiíi, er hann fær endur- 
nýjað. 

Hinn löggilti gúmmísali skal geyma hin ónothæfu gúmmíi endurgjaldslaust og 
afhenda þau samkvæmt fyrirmælum viðskiptamálaráðuneytisins. 

5. gr. 
Innkaupsleyfi skal miðað við ákveðið ökutæki og umdæmisnúmer þess tilgreint 

i leyfinu. Skömmtunarskrifstofa rikisins heldur spjaldskrá um öll þau ökutæki, sem 
fengið hafa bifreiðagúmmií. og skulu þar skráð öll Þau gummi, sem eigandi ökutækis- 
ins fær afhent til þeirra. - 

6. gr. 
Allar beidnir, sem teknar eru til greina, skulu bifreidaeftirlitsmenn senda 

skömmtunarskrifstofu ríkisins, sem hefur eftirlit með åthlutuninni. Einnig skulu 
löggiltir gúmmísalar senda skömmtunarskrifstofu ríkisins um hver mánaðamót þau 
innkaupsleyfi, sem afgreidd hafa verið, ásamt skýrslu um birgðir, innkaup og sölu 
i mánuðinum. i 

7. gr. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins sér um framkvæmd á reglugerð þessari og setur 

hún hvenær sem er, án dómsúrskurðar, látið rannsaka birgðir löggiltra gúmmísala 
af vörum þeim, sem ákvæði 1. gr. reglugerðar þessarar taka til. 

8. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum allt að 10000 krónum 

og skal farið með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 
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9. gr 146 . gr. i 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð um skömmtun á hjólbörðum 19. júní 

og slöngum til bifreiða frá 10. marz 1943. 

10. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. juli 1943. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 19. júní 1943. 

Björn Ólafsson. a 
Torfi Jóhannsson. 

m 

AUGLÝSING 147 
23. júní 

um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað, 

nr. 148 28. ágúst 1940. 

1. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 

Verð á rafmagni til almenningsnota í Siglufjarðarkaupstað er sem hér segir: 

Til ljósa 100 aur. fyrir kwst. 
Til suðu 30 aur. fyrir kwst. 
Til orku 50 aur. fyrir kwst. 

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

eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. júní 1943. 

Björn Þórðarson. nn 
Vigfús Einarsson. 

148 
23. júni FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Barðastrandarsýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskila. 

1. gr. 

Yfirstjórn allra fjallskila hefur sýslunefnd á hendi, samkvæmt sveitarstjórnar- 

lögum. en hreppsnefnd alla umsjón á framkvæmd þeirra, hver á sínu fjallskilasvæði. 

2. gr. 

Hver hreppur sýslunnar skal vera sérstakt fjallskilasvæði. Þó skal land Rakna- 

dals í Rauðasandshreppi tilheyra Patreksfjallskilasvæði. 

Í Patreksfjallskilasvæði skal 5 manna nefnd, kosin af hreppsnefndunæim, hafa 

stjórn fjallskilamálanna á hendi og skal hreppsnefnd RBauðasandshrepps kjósa einn 

þeirra. 
3. gr. 

Hreppsnefndir (fjallskilanefnd á Patreksfjallskilasvæði) geta gert nánari 

ákvarðanir um fjallskil í einstökum atriðum, hver á sinu fjallskilasvæði. Þó má
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148 eigi bar med raska reglugerd hessari, og skulu nefndirnar gæta þess, að farið sé eftir 
23. júní ákvæðum hennar. 

HH. KAFLI 

Um fjármörk og markaskrár. 

d. gr. 
Sérhver fjáreigandi skal skyldur Hl að hafa glöggt evrnamark á fé sínu. En að- 

fengið fé skal bví aðeins marka upp að engin aukaben verði eftir. Svo er það og 
skylda hvers fjáreiganda, að hafa hreppsbrennimark á vinstra horni hvrnds fjár. 

Hreppsbrennimörk skulu vera þessi: 

Barðastrandarhreppur ........ M 
Rauðasandshreppur .......... V 
Patrekshreppur .............. V 
Tálknafjarðarhreppur ........ V B 4 
Ketildalahreppur ...........…. V 
Sudurfjardabreppur .......... V 

ð. gr. 
Fé skal draga eftir mörkum. Markið helgar markeiganda kind, nema sönnun 

komi fyrir að annar eigi. Kind, sem ekki ber rétt mark manns, er honum óheimilt 
að draga sér, þótt lítið vanti á fullt mark. Ef kind er með brennimarki eða horna- 
marki annars en þess, sem eyrnamarkið á, skal sá talinn eigandi, sem á brenni- 
markið eða hornamarkið, og skal hann þá, ef eigandi eyrnamarks krefst, gera grein 
fyrir, hvernig hann er að henni kominn. Kind, sem hefur eyrnnmark eins, brenni- 
mark annars og hornamark hins þriðja, skal talin eign þess er brennimarkið á, 
bó skal hann, ef krafizt er, gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kindina. 
Óheimilt er að nota annars mark, nema með leyfi markeiganda. 

Nú er kind, önnur en lömb, ómörkuð eða afeyrð, eða á henni er óglöggt mark 
eða vafasamt, en maður vill eigna sér hana af líkum, og getur hann borið málið upp 
við hreppstjóra Skal þá hreppstjóri, ásamt tveim óvilhöllum mönnum, er hann til- 
kveður, meta ástæður þær, er hlutaðeigandi hefur til stuðnings máli sínu. Ef þeim 
öllum kemur saman um, að miklar líkur séu til að hann eigi kindina, má hann hirða 
hana sem sína eign, ella telst hún með óskilafé. Sé hann óánægður með úrskurðinn, 
er honum frjálst að leita réttar síns með málssókn. 

6. gr. 
Mikil særingamörk má ekki upp taka né heldur Þau mörk, sem vandhæfi er á 

að marka svo, að eigi valdi villu eða vafa. Enginn má nota afeyrt sem mark, and- 
fjaðrað, blaðrifað, bragð, geirstúfrifað, geirsýlt, hvathamrað, hvatsýlt, helming- 
rifað, netnál, sýlt í blaðstýft, sýlt í hálft af, sýlt í stúf, tvístigað, þrírifað, þristúf- 
vifað. Eigi má hafa fleiri en eitt undirben á sama jaðri á eyra ef yfirmark er á 
eyranu. 

7. gr. 
Mörk ganga að erfåum. Skipta skal marki sem öðrum arfi, ef fleiri standa til. 

Gefa má mörk, svo og selja. 
Það er skylda markeiganda að tilkynna mörk sín til prentunar í markaskrá sýsl- 

unnar. 
Mark, sem hvorki er notað né prentað í gildandi markaskrá sýslunnar, skal talið 

niðurfallið og skal þá öðrum heimilt upp að taka.



8. gr. 

Syslunefnd skal låta prenta markaskrå fyrir alla sysluna 5. hvert år, er årtalid 

stendur á heilum eða hálfum tug, og skal bar með fylgja fjallskilareglugerð sýsl- 

unnar þegar sýslunefnd telur prentunar þörf. Skal hver markeigandi koma marki 

sínu í hana, og borga fyrir það sem sýslunefnd ákveður, en hvert heimili fær 

ókeypis eitt eintak af markaskránni, er fylgja skal jörðinni við ábúandaskipti. 

Zinnig skal sýslunefnd sjá um, að nægilega mörg eintök af markaskránni verði 

sand ókeypis, til allra hreppa utan sýslunnar, er fjársamgöngur geta komið fyrir Í. 

Áður en mörkum er safnað til prentunar, skal sýslunefnd ákveða gjald fyrir 

mörkin, til lúkningar kostnaði við söfnun þeirra, skráningu og prentun, svo og 

umsjón með upptöku marka. Ef gjaldið nemur meira en kostnaði, rennur afgangur- 

inn í sýslusjóð, en hrökkvi eigi gjaldið, greiðist það sem á vantar úr sýslusjóði. 

9. gr. 

Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa umsjón 

með upptöku marka. Kosning hans gildir í fimm ár í senn. Kaup hans. að meðtöldum 

öllum kostnaði við starf hans, er 10% af markagjaldi sýslunnar, nema öðruvísi 

sé um samið. 
Rétt er, að markaumsjónarmaður geri sér far um, að koma samræmi og festu 

á nöfn marka. Í markaskrá skal raða mörkum eftir stafrófsröð, en þó framan fyrr 

en aftan. Mörk eru flokkuð eftir formarki á hægra eyra. Innan flokks ræður hægra 

eyra röðinni, en vinstra eyra þegar sama mark er hægra. Í fyrsta flokki teljast þau 

mörk, sem hægra eyra er heilt, og fremst í hverjum flokki þau, sem vinstra eyra er 

marklaust. Í markaauglýsingu er fyrst greint yfirmark, þá undirbenjar framan og 

aftan, síðast undirmark á miðju eyra. 

10. gr. 

Hreppsnefndir skulu, hver í sínum hreppi, kjósa mann lil að safna mörkum í 

hreppnum og innheimta gjald fyrir þau. Í ómakslaun ber honum 10% af markagjaldi 

hreppsins. Kosningu hans skal oddviti tilkynna markaumsjónarmanni fyrir septem- 

berlok það ár, sem mörkum er safnað. 

Markasöfnun fer fram í októbermánuði árið áður en markaskrá ber að prenta. 

Skal henni haga svo, að hvert mark sé ritað á sérstakan seðil, með fullu nafni og 

heimili markeiganda. Öll afbrigði frá öðrum mörkum, hversu litin sem munar. 

teljast sérstök mörk, og má ekki taka bau til greina, nema fullt gjald komi fyrir. 

Markaseðlar skulu tilbúnar fyrir hausthreppaskil, og skal þá hver húsráðandi 

afhenda safnanda alla seðla frá sínu heimili, ásamt gjaldi fyrir mörkin. Jafnskjótt 

og safnandi hefur veitt seðlum móttöku, skal hann vandlega athuga mörkin, með 

samanburði við gildandi markaskrá, og hlutast til um leiðréttingu á þeim, sem 

misrituð kunna að vera, og breytingu á þeim, sem koma í bága við ákvæði reglu- 

serðar um upptöku marka. Síðan skal hann merkja seðlana með framhaldandi tölu- 

líðum í réttri röð, og senda þau markaumsjónarmanni fyrir nóvemberlok. Skal þar 

með fylgja markagjald hreppsins, að frádregnum ómakslaunum safnanda. Þá er 

umsjónarmaður hefur prófað, að gjaldið sé rétt talið, afgreiðir hann það til odd- 

vita sýslunefndar. 
Jafnframt markaseðlum skal safnandi hvers hrepps senda markaumsjónar- 

manni nákvæma skýrslu um öll nýupptekin mörk í hreppnum og sömuleiðis þau 

mörk, þótt gömul séu, sem eigi hafa staðið í síðustu markaskrá. Hafi markið verið 

notað áður, skal þess getið í skýrslunni, hvern rétt hlutaðeigandi hafi til marksins, 
og hvenær það var síðast prentað. Með nýuppteknum mörkum teljast afbrigði frá 

eldri mörkum, þótt litlu muni.
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148 Eftir að markaskrá er prentuð, skal safnandi vandlega athuga bana, að því er 
25. júní snertir öll mörk í hreppnum. Finni hann villur, er valdið geta misdrætti, skal hann 

í samráði við markeigendur semja leiðréttingar og senda þær markaumsjónarmanni 
fyrir árslok. Leiðréttingarnar skulu prentaðar á kostnað sýslusjóðs. 

11. gr. 
bå er umsjónarmanni hafa borizt markasedlar og skyrslur um nyupptekin 

mörk úr öllum hreppum sýslunnar, skal hann bera hverja skýrslu saman við marka- 
seðla úr hreppnum, síðan allar skýrslurnar saman sín á milli, og loks hverja skýrslu 
saman við gildandi markaskrá innan sýslu og utan, þar sem fjársamgöngur geta 
átt sér stað. Skal hann fella niður þau nyupptekin mörk, er teljast of lík eldri mörk- 
um, svo og ný mörk er líkjast of mjög hvert öðru og enn fremur mörk, sem ekki 
má upp taka samkvæmt ákvæðum reglugerðar. Þau mörk, sem niður eru felld af 
umsjónarmanni, má ekki prenta í markaskrá sýslunnar. Nú hefur verið fellt niður 
mark og skal þá umsjónarmaður tilkynna það marktakanda bréflega, og jafnframt 
benda honum á mark, er hann geti fengið, sem líkast því er hann hefði kosið. Hafi 
hann eigi svarað bréfi umsjónarmanns fyrir febrúarlok, má líta svo á, að hann taki 
upp markið, og skal það prentað í markaskránni. 

Ef einhver vill taka upp mark milli þess sem markaskrá er prentuð, skal hann 
leita samþykkis umsjónarmanns. Að því fengnu, skal hann tilkynna markið öllum 
hreppsnefndum sýslunnar. 

12. gr. 
Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá sýslunnar, í. d. þeir, 

sem flutzt hafa úr öðrum sýslum, skulu þeir lýsa mörkum sínum á vorhreppaskilum 
fyrir hreppsnefndinni, þar sem þeir eru búsettir. Mörk Þessi skal hreppsnefnd skrifa 
upp og senda, áður en 10 vikur eru af sumri, til hreppsnefnda í nálægum hreppum 
innan sýslu og utan, þar sem helzt eru fjársamgöngur. Þeir. sem vanrækja þetta, 
eða hirða eigi um að láta prenta mörk sín í markaskrá sýslunnar, mega búast við, 
að farið sé með fé þeirra sem óskilafé, og sæti þeir að auki sektum. 

13. gr. 
Enginn má marka kind í lögréttum nema réttarstjóri samþykki. 

ll. KAFLI 

Um fjársmalanir á vorum. 

14. gr. 
Allir þeir, sem jörð hafa til ábúðar eða afnota, eru skyldir að smala heimalönd 

sin og fjalllönd á vorum. 
Skal fjáreigendum skylt að taka þátt í vorsmalamennskum eftir sömu reglum 

sem gilda um haustsimalamennskur. 

15. gr. 
Hreppsnefndum (fjallskilanefnd) skal skylt að skipa fyrir um smölun sauð- 

fjár til rúnings á vorum í heimalöndum og fjalllöndum. 

16. gr. 
Nú finnst fé, er sloppið hefur úr landi eiganda, eða kemur fyrir fjarri eigend- 

um, þegar rúningstími yfirstendur eða er afstaðinn, hvort heldur eru geldar kindur 
eða lambær, er þá finnandi, ef honum er unnt, skyldur að hirða og rýja kindur 
þessar, og einnig að marka ómörkuð lömb, ef hann álítur að ekki geti ruglingi 

4
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valdið. Skal hann gera eiganda advart um ullina og greina frá marki, og öðrum 
einkennum á hverri kind, sem hann hefur rúið eða markað. Í ómakslaun ber finn- 
anda 60 aurar fyrir að rýja kind og 40 aurar fyrir að marka lamb. 

IV. KAFLI 

Um sauðfjárrekstur á fjall. 

17. gr. 
Allir fjáreigendur skulu skyldir að reka á fjall að vorinu allt sauðfé sitt. nema 

kvíaær, á eigið land, ef til er, annars þar sem upprekstrarland er aflögu. 

18. gr. 
Hreppsnefnd kveður á um, hverjar jarðir í hreppnum hafa upprekstrarland 

aflögu, og hvað mörgu fé það nægir. 

19. gr. 
Hreppsbúar ganga fyrir utansveitarmönnum um afnot upprekstrarlands í 

hreppi sínum. 

20. gr. 

Enginn má kefla lömb. 

21. gr. 
Í upprekstrartoll greiðist 50 aurar fyrir hverja veturgamla kind eða eldri, og 

30 aurar fyrir hvert lamb, alls þess fjár, er á fjall er rekið, og skal tollurinn greiðdur 
hlutaðeigandi ábúanda eða landeiganda innan loka októbermánaðar. 

V. KAFLI 

Um fjallskilaskyldu. 

29. gr. 
Hver sá, er býr á jord eða jarðarhluta, sem metinn er til dýrleika, svo og hver 

heimilisfaðir, skal skyldur til að gera fjallskil fyrir allt það fé, er hann sjálfur 
og heimafólk hans áttu á fóðrum á heimili hans eða annars staðar undangenginn 
vetur eða hefur keypt um vorið, enda hafi því verið sleppi í hans fjallskilasvæði 
að vori. Auk þess skal mönnum skylt að gera fjallskil fyrir allt það fé, er þeir hafa 

tekið til hagagöngu á því ári, frá mönnum úr öðrum fjallskilasvæðum. 
Þeir, sem ekki eiga svo margt fé, að fjallskil fyrir það nemi einu dagsverki, 

greiði tilsvarandi fjárhæð og skal fjallskilanefnd og hreppsnefnd verja gjöldum 
beirra til að kaupa menn til fjallskila fyrir þá í sameiningu, eftir fjártölu. Fjall- 

skilagjöld má taka lögtaki. Gjalddagi er viku fyrir fyrstu leitir. 

23. gr. 
Fjallskilaskyldan er í því fólgin, að senda menn í göngur, sækja fé í réttir, utan 

hrepps sem innan, eða greiða fjallskilagjald, allt eftir því. sem fjallskilanefnd og 

hreppsnefndir skipa fyrir um í fjallskilaseðli hverju sinni. 

24. gr. 
Niðurjöfnun þessari skulu hreppsnefndir og fjallskilanefnd hafa lokið hálfum 

mánuði fyrir fyrstu leitir, og skal við niðurjöfnun fara eftir skýrslu forðagæzlu- 
manna hvað fjártölu snertir, sbr. þó 22. gr. 

Þykist einhver verða hart úti í ráðstöfun hreppsnefndar eða fjallskilanefndar, 
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setur hann borið sig upp fyrir henni, og fært ástæður fyrir málstað sínum, ekki 
síðar en fjórum dögum fyrir fyrsta leitardag, og skal þá hreppsnefnd (fjallaskila- 
nefnd) skylt að taka umkvart tanir bans til athugunar og leggja úrskurð á málið, 
og skal skylt að hlíta honum, þótt málinu sé áfrýjað til sýslunefndar. 

25. gr. 
Hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal hafa rétt til að leggja fjallskil á búendur og 

umráðamenn þeirra jarða, þar sem framfleytt er litlum eða engum afréttarpeningi. 

26. gr. 
anginn er undanþeginn almennri fjallskilaskyldu, þótt hann hafi sleppt fé 

sínu í heimalönd en ekki í afrétt. 

27. gr. 

Ef einhver hefur ekki sjålfur nægilegan mannafla til fjallskila, sankvæmt fyrir- 
mælum hreppsnefndar (fjallskilanefndar), skal honum skylt að gera henni aðvart 
um það með viku fyrirvara, og skal henni skylt, ef mögulegt er, að útvega menn 
á hans kostnað, til að inna fjallskilin af hendi. 

28. gr. 
Láti einhver farast fyrir að senda mann í göngur eða gera þau fjallskil, sem 

hann er kvaddur til í gangnaboði, skal hann auk borgunar fyrir fjallskilin, greiða 
aukagjald, er nemi af matsverði þeirra. 

Ef einhver sendir mann í göngur, sem gangnaforingi og helmingur gangna- 
manna í hans flokki telur óhæfan sökum ágalla eða ills útbúnaðar, má vísa honum 

heim aftur, og er þá fjáreiganda skylt að borga gangnaskilin, eins og hann hefði 

engan sent. 

Sannist það, að gangnamaður eða einhver annar, sem fjallskil á að inna af 

hendi, vanræki skyldustörf sín, getur hreppsnefnd (fjallskiianefnd) krafizt upp- 
hótar frá honum eða þeim er hann sendi, eftir því sem hæfa þykir. Vilji hann eigi 
hlíta úrskurði nefndarinnar, getur hann skotið máli sínu til sýslunefndar. 

Gjaldi fyrir gangnasvik eða vanrækslu á fjallskilum má verja til að kaupa mann 
til fjallskilanna, ella renni það í fjallskilasjóð eða sveitarsjóð þess hrepps eða þeirra 
hreppa, sem hlut eiga að máli. 

29. gr. 
Nú alheimtir einhver fjáreigandi fé sitt í fyrstu leit, og skal hann þrátt fyrir það 

sera fjallskil alla hina ákveðnu fjallskiladaga, eftir því sem hreppsnefnd (fjall- 

skilanefnd) hefur fyrirskipað. 

30. gr. 

Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) skulu í fjallskilaseðlinum, taka skýrt og 
greinilega fram, hvernig leitum skuli hagað, skal, þar sem því verður við komið, leit 
byrjuð á öðrum eða báðum endum leitarsvæðisins. 

31. gr. 
Hlutaðeigandi hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal í fjallskilaseðlinum kveðja 

svo marga menn, sem henni þykir nauðsynlegt, til að vera leitarforingja. Skulu þeir 
stýra göngum leitarmanna bæði í heimalöndum og afréttum á leitarsvæði því, sem 
þeim er falið, og skipa þeir svo fyrir, að allt annað fé en kvíaær komi einu sinni 
fil réttar (sbr. þó 33. gr.). Þeir tilkynna hreppsnefnd, ef einhver vanrækir að gera 

fyrirskipuð fjallskil eða óhlýðnast fyrirskipunum þeirra, eða hefur sent óliðgengan 
mann í leitirnar. Þeir skulu annast um að allt fari vel og skipulega, er að fjall-
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söngum lýtur, sér í lagi hvað meðferð á fjallfé snertir. Óhlýðni við leitarforingja 

varðar sektum. Sektum varðar og ef leitarforingi vanrækir stöðu sína eða mis- 

heitir henni. 

VI. KAFLI 

Um fjallskil á haustum og réttarhöld. 

32. gr. 

Þrennar skulu vera fjallaleitir á hausti í öllum hreppum sýslufélagsins. Fyrsti 

leitardagur skal vera mánudagur í 22. viku sumars og skal samdægurs rétta í öllum 

skilaréttum. 
Skilaréttir skulu vera á þeim stöðum er hér segir: 

Barðastrandarhreppi að Haga, 
Rauðasandshreppi að Vestur-Botni, 

Patrekshreppi að Geirseyri, 
Tálknafjarðarhreppi að Norður-Botni, 

Ketildalahreppi að Austmannsdal, 

Suðurfjarðahreppi að Dufansdal. 

Annar leitardagur skal vera mánudagur næsti á eftir fyrsta leitardegi og 

skal þá rétta samdægurs í öllum skilaréttum. 

Þriðji og síðasti leitardagur skal vera miðvikudagur í 25. viku sumars og skal 

þá rétta samdægurs í öllum skilaréttum. 
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33. gr. 

Aukaréttir skulu vera í hverjum hreppi svo sem hér segir: 
Í Barðastrandarhreppi: Að Fossá, Brjánslæk og Haukabergi. 

Í Rauðasandshreppi: Að Saurbæ og Breiðuvík. 
Í Tálknafjarðarhreppi: Að Kvígyndisfelli og i- Smælingjadal. 
Ketildalahreppi: Að Húsum í Selárdal. 
Suðurfjarðahreppi: Á Litlu-Eyri, í 'Trostansfirði og Langa-Botni. 

öllum leitum skal rétta á gangnadaginn í öllum aukaréttum, nema i Brjáns- 

lækjarrétt skal rétta á miðvikudag í fyrstu leit, á þriðjudag í annarri leit og á fimmtu- 

dag í þriðju leit, og í Haukabergsrétt á þriðjudag í fyrstu leit, allt miðað við sömu 

viku og göngur fara fram í. 
Eftir tillögum meiri hluta fjáreigenda í hreppnum og með samþykki sýslunefndar, 

má hreppsnefnd gera breytingar á réltarstöðum og réltarsóknum. Enn fremur 

hefur hreppsnefnd heimild til að leyfa einstökum bæjum úrdrátt á fé sínu. Setur 

hreppsnefnd reglur fyrir úrdrættinum. er komi ekki í bága við reglugerð þessa. 
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34. gr. 

Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) geta jafnað niður kostnaði við byggingu og 

viðhald rétta, eftir fjáreign þeirra, er þangað eiga rétt að sækja. 
Á þeim bæjum, þar sem sundurdráttur er leyfður, sbr. 33. gr., skulu þeir bændur, 

sem mega draga fé sitt úr, viðhalda á sjálfs sín kostnað, nægilega stórri rétt, til 

að taka allt fé sem þangað verður að reka, svo og dilkum eftir þörfum fyrir fé 

sitt og það fé, sem dregið verður úr til rekstrar að skilarétt. 

Skylda þessi hvílir á bændum auk þeirrar skyldu, sem um ræðir í Í. mgr. þess- 

árar greinar. 

35. gr. 

Við hverja rétt skulu allir í réttarsókninni hafa nægilegt dilkrúm, hver fyrir 

sig eða fleiri í sameiningu. Enn fremur skulu vera þar sérstakir dilkar, einn eða 
37 
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fleiri, fyrir fé úr öðrum fjallskilasvæðum og öðrum réttarsóknum innan fjall- 
skilasvæðisins, er hlutaðeigandi fjallskilasvæði og réttarsóknir viðhalda á sinn 
kostnað, nema svo sé um samið, að réttarsóknin kosti byggingu þeirra og viðhald, 
móti því, að njóta sömu hlunninda af viðkomendum. 

36. gr. 
Valdi bygging lögrétta grasnámi eða jarðraski, skal, ef þess verður krafizt, 

koma fullt endurgjald af sveitarsjóði hlutaðeigandi hrepps, eftir mati óvilhallra 
manna, sem sýslumaður nefnir til. 

37. gr. 
Heimilt er hreppsnefnd að veita hlutaðeigandi réttarbændum allt kr. 20.09 

þóknun úr sveitarsjóði hreppsins vegna átroðnings við réttahöld. 

38. gr. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) skulu sjá um, að réttir séu andlega byggðar 

og vel viðhaldið, einnig að dilkar við þær séu í gildu standi kvöldið áður en réttað 
er. — Vanræki einhver að vinna að réttar- eða dilksbvggingu. má hreppsnefnd út- 
vega mann til þess á hans kostnað. 

39. ær. 
Hreppsnefndir (fjallskilanefnd) skulu skipa duglega réttarstjóra, einn eða 

fleiri, við hverja rétt, svo og menn til eftirlits þar sem sundurdráttur er leyfður. 
Réttarstjóri skal vera kominn til réttar í tæka tíð hvern réttardag. Skipar hann 

fyrir, hvernig fjárdrætti skal haga, og heldur mönnum ti! starfa. Hann bannar 
stranglega allt slark og óreglu, er valdið geti hindrun við réttarstörfin. Sýni nokkur 
i réttinni óhlýðni gegn skipunum hans, varðar það sektum. Sektum varðar og et 
réttarstjóri vanrækir stöðu sína eða misbeitir henni. Enginn er skyldur til að vera 
réttarstjóri nema eitt ár í senn. 

40. gr. 
Enginn má hleypa út úr dilki fyrr en réttarstjóri leyfir, og búið er að kanna 

féd í dilknum. Að þeim starfa eru allir skyldir að vinna, þeir sem réttarstjóri til 
þess nefnir. 

11. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um það, að allt markað óskilafé og utansveitarfé, sem 

ekki er sótt á lögrétt, verði rekið á skilarétt. 
Nú hefur hreppsnefnd eigi sett sérstaka menn til að annast rekstur fjár milli 

rétta innan fjallskilasvæðisins, skal þá réttarstjóri annast um, að had verði rekið 
hæ frá bæ til eigenda. beim að kostnaðarlausu, eftir sömu reglum sem gilda um 
fjárrekstra eftir leitir. 

Á sama hátt skal þá hagað rekstri fjár til skilaréttar. 

VIL KAFLI 

Um fjárhirðing í útréttum. 

42. gr. 
Hreppsnefnd (fjallskilanefnd) skal skipa hæfa menn, einn eða fleiri, eftir þörf- 

vm. til að fara í réttir annarra sveita, þar sem helzt eru fjársamgöngur, til að hirða 
þar sauðfé hreppsbúa sinna. Hafi sá, sem gert er að skyldu að leggja til téðan 
starfa, engan hæfan mann til að inna hann af hendi, hefur hreppsnefnd (fjallskila-
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nefnd) vald til að kveðja til þess hvern þann, sem hæfastur er í hreppnum, annað- 
hvort í mannaskiptum eða gegn fullu endurgjaldi frá þeim, er skilin áttu að gera. 

43. gr. 
Sá maður, sem sendur er til að hirða fé í réttum annarra sveita, má eigi Íara 

þaðan áður en búið er að skoða úrtíning vandlega eftir markaskrám, og selja, þar 
sem sala fer fram. Sannist það, að hann láti verða þar eftir fé sveitunga sinna, 
sem er með glöggu, skrásettu marki, eða týni því, varðar það sektum og skaða- 

bótum, nema málsbætur séu. 
Skylt er sendimanni að reka féð heim í hreppinn. og skal það síðan ganga 

rétta leið í bæjarrekstrum, nema gerðar séu aðrar ráðstafanir. Sé einhver skepna 
svo fötluð, að ekki verði rekin með öðru fé, skal hann koma henni í gæzlu og gera 

eiganda aðvart, er þá ber að vitja hennar á sinn kostnað. 

VII. KAFLI 

Um heimasmölun eftir haustgöngur. 

44. gr. 
Hver fjáreigandi er skyldur að smala heimaland þar sem fé hans gengur á haust- 

um eftir göngur, allt til veturnótia, svo oft sem hreppsnefnd (fjallskilanefnd) fyrir- 
skipar. Vanræki einhver þessa skyldu, skal hreppsnefnd (fjallskilanefnd) sjá um, 
að löndin séu smöluð á kostnað viðkomanda, eftir mati hreppsnefndar. 

Rekstrar skulu þá ganga eftir töfludrætti bæ frá bæ. 

IX. KAFLI 

Um fjárrekstra bæja milli. 

45. gr. 
Skyldur er hver búandi eða landráðandi að hirða fé það, er finnst í heima- 

landi hans, eftir að fjallgöngum er lokið, og reka til næsta bæjar þá leið, sem 
had á að ganga. Hreppsnefnd skal ákveða rekstrarleiðir innan hrepps. Ef fé er 
rekið afleiðis í bæjarrekstrum eða sleppt úr fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, 

varðar það sektum og skaðabótum, nema málsbætur séu. 

46. gr. 
Ef enginn rekstrarfær maður er heima, begar rekstur kemur á bæ, skal rekstrar- 

maður skilja úr fé það, er eftir á að vera, og reka svo reksturinn áfram til næsta 
rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, að greiða rekstrar- 
manni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

X. KAFLI 

Um eftirlit einstakra manna og fé í ógöngum. 

47. gr. 

Nú fer einhver í eftirleit ótilkvaddur af sveitarstjórn, að liðinni síðustu leit, 
og finnur fé á fjalli eða afrétt, skal hann þá fá fundarlaun 40—4 af verði kindar- 
innar. Fundarlaunin greiðast úr sveitarsjóði (fjallskilasjóði), þar sem féð finnst, 

. 
gegn endurgreidslu frå eigendum. Fyrir fé, sem fyrir kemur i smalamennsku. eda
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kemur í fé manna, á hvaða tíma sem er, skal engra fundarlauna vera hægt að 
Krefjast. 

Um mat á fundarlaunum fer sem um getur í 48. gr. 

48. gr. 
Verði einhver þess var, að fé sé í svelti eða komið í aðrar ófærur, skal honum 

skylt, á hverjum tíma árs sem er, að sjá um, að því sé bjargað, ef unnt er, að öðrum 
kosti gera hreppsnefnd aðvart, svo framarlega, sem hann ekki gelur gert eiganda 
aðvart. Nú hrekkur hálft andvirði hins bjargaða ekki fyrir kostnaði, skal þá það 
er til vantar greiðast úr hlutaðeigandi sveitarsjóði. Sama er og ef björgun reynist 
árangurslaus. 

Ef samkomulag næst eigi um björgunarlaun, skulu þau fara eftir mati hrepp- 
stjóra og eins manns, er hreppsnefnd tilnefnir. Geti þeir ekki komið sér saman 
um björgunarlaunin, skal oddviti sýslunefndar tilnefna einn mann í gerðina og 
ræður hans atkvæði, nema hinir verði þá sammála. 

XI. KAFLI 

Um meðferð óskilafjár. 

49. gr. 
Réttarstjórar skulu annast um að allir ómerkingar séu dregnir í einn dilk, 

jafnóðum og þeir finnast, og skal leitast við, áður en téttarhaldinu er lokið, að láta 
lambsmæður helga sér dilka sína. Ómerkingar, markkalið og myétið fé, sem enginn 
setur helgað sér, sé selt af hreppstjóra eða umboðsmanni hans við uppboð á rétt- 
inni, nema honum virðist réttara að fresta sölunni. Andvirði þess rennur í sveitar- 
sjóð. Enginn má marka ómerking marki sinu um eða eftir leitir, nema hann leiði 
vaælinkunna menn. sem volta að því, að hann eða þeir séu hans eign. 

50. gr. 
Óskilafé úr fyrstu leit skal vandlega geymt til 2. leitar, hjá þeim bónda, sem 

hreppsnefnd ákveður, gegn 25 aura borg un fyrir hverja sauðkind um sólarhring- 
inn. Eigendum fjárins er skylt að greiða geymslug gjaldid vid afhendingu bess. Sannist 
það, að fjárgevmslumaðurinn hafi ótilhlýðilega meðferð á fénu, hefur hann fyrirgert 
tilkalli til geymslulaunanna og bakað sér sektir samkv. Z. gr. í reglugerð þessari. 

Oddviti tilkynni oddvitum annarra hreppa sýslunnar mörk og einkenni óskila- 
fjár, sem fyrir hefur komið í 1. leit. 

öl. gr. 
Í 2. leit skal allt óskilafé úr 1. leit og frá skilarétt í 2. leit, selt á skilarétt 

hreppsins af hreppstjóra eða umboðsmanni hans. 

Óskilafé af útréttum í 2. leit, og það óskilafé, sem síðar kemur fram, skal selt 
að viku liðinni á beim stað, er hreppstjóri ákveður í augiýsingu. 

52. gr. 

Nú koma utanhreppskindur fyrir í einhverjum hreppi, að afstöðnum öllum 

söngum, og þekkja menn eigendur að þeim, skulu þær þá á kostnað eigenda 
geymdar í vörzlum hreppsnefndarinnar (fjallskilanefndar), sem annast um, að eig- 
endum verði við fyrsta tækifæri gert viðvart um það. Hafi eigendur eigi leitt sig 
að kindum þessum innan hálfsmánaðar, má selja þær við opinbert uppboð, sem 
áður sé auglýst almenningi í hreppnum.
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53. gr. 148 
Sé manni dregin kind med hans marki, sem ekki er hans eign, er honum 23. júní 

óheimilt að halda henni hjá sér, í því skyni, að auglýsa markið sjálfur og semja 

við eiganda. Ber honum að koma kindinni til hreppstjóra, svo að farið verði með 

hana sem annað óskilafé. 

bd. gr. 

Nú koma fyrir að afstöðnum síðustu göngum, kindur, sem finnandi þekkir 

ekki eigendur að. Skal hann þá tilkynna það hreppsnefnd (fjallskilanefnd), sem 

annast um það, að þær verði seldar við opinbert uppboð, sem sé birt á löglegan 

hátt í hreppnum og nágrannasveitum. 

20. gr. 

Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur eða gjaldfrestur. Þó skulu 

hrútar, sem eftir áliti hreppstjóra og söluvotta eru hæfir ti! kynbóta, svo og aug- 

ljósar forystukindur. seldar með fjögurra vikna innlausnarfresti eftir söludag, og 

iafn löngum gjaldfresti, og eru þeir ekki í ábyrgð kaupanda fyrr en að innlausnar- 

fresti liðnum. 

56. gr. 

Fyrir nóvembermánaðarlok skal hver hreppstjóri senda oddvita sýslunefndar 

skýrslu um allt vafafé, er selt hefur verið í hreppi hans, og greiði auglýsingar- 

gjald eftir reikningi. Oddviti sýslunefndar skal svo sjá um, að skýrsla um vafafé 

sé birt í Lögbirtingablaðinu. 

57. gr. 

Fram til 1. október næsta ár eftir, geta menn sannað eignarétt sinn að and- 

virði vafafjár, að frádregnum kostnaði. Sanni enginn eignarrétt sinn, rennur and- 

virðið í hlutaðeigandi sveitarsjóð. 

NIL KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

58. gr. 

Enginn má låla óskeytta hrúta ganga úti á tímabilinu frá 1. nóvember til 30. 

apríl. Ef vanræksla veldur því að skaði verði að, sé eigandi hrútsins skyldur að svar: 

fullum skaðabótum, ef krafizt er. Náist ekki samkomulag um skaðabæturnar, skulu 

þær ákveðnar samkvæmt 3. mgr. 48. gr. 

59. gr. 

Nú er einhver bóndi eða búendur, sem telja sér brýna þörf á að ná í fé sitt eða 

nokkuð af því til slátrunar fyrir fyrstu leitir, skal það því aðeins heimilast að við- 

komendur hafi gert hlutaðeigandi hreppsnefnd (fjallskilanefnd) aðvart um það áður 

og hún sett mann eða menn til eftirlits við smölun og sundurdrátt. 

Engum skal heimilt að fara í annarra land til slíkra smalana, nema leyfi við- 

komandi landeigenda og hreppsnefndar (fjallskilanefndar) komi til. 

60. gr. 

Það er stranglega bannað, að svelta fénað frekara en minnst verður hjá komizt, 

hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárréttir, í 

rekstrum og gæzlu, fjallgöngum eða heimalandssmölun. Brot gegn þessu varða skaða- 

bótum og hegningu að lögum.
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61. gr. 
Sýslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda (fjallskilanefndar) út 

af fjallskilamálum. Sömuleiðis heyra undir úrskurð hennar allar kærur og kröfur á 
hendur hreppsnefndum og hreppstjórum, snertandi fjallskilamál. Enn fremur geta 
einstakir menn komið sér saman um, að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð 
sýslunefndar. 

62. gr. 
Öl brot gegn reglugerð Þessari skulu kærð fyrir hlutaðeigandi sýslumanni og 

varða þau 5--500 kr. sektum, eftir stærð og eðli brotanna, nema því aðeins, að þyngri 
hegning liggi við lögum samkvæmt. Sektirnar renna að hálfu til uppljóstrarmanns, 
og að hálfu í sjóð bess hrepps, bar sem brotið er framið. Verði ágreiningur um Í 
hvaða hreppi brotið er framið, skal sektin falla til þess eða þeirra hreppa, þar sem 
hinir seku eiga heimili, að tiltölu réttindi. Með mál út af brotunum skal fara sem 
almenn lögreglumál. 

63. gr. 
Með reglugerð þessari er numin úr gildi fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Barða- 

strandarsýslu, nr. 63 frá 16. júní 1930. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu hefur samið og 
samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 12 31. 
maí 1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. júní 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálrnason. 

AUGLÝSING 
um breyting á reglugerð fyrir Vestur-Ísafjarðarsýslu um fjallskil o. fl, 

nr. 121 24. júlí 1940. 

Við 2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar. Í stað orðanna „4 kindur“ í setningunni 
„jafnt auratal lagt á hvert hross sem 4 kindur“, komi: 5 kindur. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna til þess 
að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. júní 1943. 

Vilhjálmur Þór. Í 
Páll Pálmason.
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staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Árna Á. Þorkels- 76. Jún! 

sonar og Hildar S. Sveinsdóttur“ frá Geitaskarði, útgefin á venjulegan hátt ad man- 

datum af dómsmálaráðherra 26. júní 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir Minningarsjóð Árna Á. Þorkelssonar og Hildar S. Sveinsdóttur 

frá Geitaskarði. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Árna Á. Þorkelssonar og Hildar S. Sveins- 

dóttur og er stofnaður af börnum og tengdabörnum þeirra. 

9 ør 2. gr. 

Siofnfé sjóðsins er innstæða hjá Kaupfélagi Húnvetninga á Blönduósi, að upp- 

hæð 1. janúar 1942 kr. 5139.25 finm þúsund eitt hundrað þrjátíu og níu 25/100 

krónur. 
3. gr. 

Sjóðurinn er ávaxtaður í Kaupfélagi Húnvetninga á Blönduósi og má stjórn 

sjóðsins ávaxta hann þar áfram meðan henni virðist það hagkvæmt, en skylt skal 

sjóðstjórninni að annast um að fé sjóðsins sé ávallt ávaxtað á sem tryggasta og hag- 

kvæmastan bátt. 

i. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla ad búnaðarframförum í Engihlíðarhreppi, eink- 

um á sviði jarðræktar, búfjárræktar og búnaðarhátta. Í þessu skyni veitir sjóðurinn 

einstökum mönnum innan hreppsins styrki eða verðlaun og skulu þeir, sem örðuga 

aðstöðu hafa til slíkra framkvæmda, ganga fyrir um fjárstuðning eða verðlaun, enda 

sýni þeir fnila viðleitni í búskapnum. 

Sjóðsljórnin ákveður hverjir skuli njóta fjárveitingar frá sjóðnum og ræður afi 

atkvæða á fundum stjórnarinnar. 

d. gr. 

Þar til höfuðstóll sjóðsins er orðinn 10000 tíu þúsund krónur má sjóð- 

stjórnin annað hvort ár úthluta samkv. 4. gr. eins árs vöxtum af fé sjóðsins, og fari 

fyrsta utblufun fram árið 1943. 

Eftir ad höfuðstóllinn hefur náð 10000 kr. má árlega úthluta 5; tveimur þriðju 

vaxtanna unz hann er orðinn 20000 kr. Úr því bætist ávallt %o einn tíundi 

vaxtanna við höfuðstólinn, en höfuðstólinn má aldrei skerða. 

6. gr. 

Hreppsnefnd Engihlíðarhrepps hefur á hendi stjórn sjóðsins og er oddviti for- 

maður sjóðstjórnarinnar, skal hún starfa kauplaust. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda bók vfir eignir hans, árlegar tekjur og gjöld og færa 

inn í hana ársreikning sjóðsins, en reikningsárið er almanaksárið. 

Enn fremur haldi stjórnin gerðabók fyrir sjóðinn og færi í hana skipulagsskrána, 

fundarsamþykktir, styrk og verðlaunaveitingar, ástæður fyrir þeim og annað, sem 

varðar hag og starfrækslu sjóðsins.
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150 8, gr. 
26. júni Endurskoðun ársreikninga sjóðsins skal framkvæmd af sýslunefnd Austur-Húna- 

vatnssýslu og reikningurinn fram lagður á aðalfundi nefndarinnar til úrskurðar. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún birt í B-deild Stjórnar- 

tíðindanna. 

151 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð til hjálparstöðvar í 
28. júni Reykjavík fyrir konur drykkjumanna“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 28. júní 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð til hjálparstöðvar í Reykjavík fyrir konur drykkjumanna. 

Í. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með kr. 1000.00 minningargjöf frá konu í Reykjavík á 

afmælisdegi móður hennar 16. marz. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að því, að komið verði á fót og starfrækt hið 

alira fyrsta hjálparstöð í Reykjavík fyrir konur drykkjumanna. Er stöðinni ætlað 
að hafa eftirlit með líðan slíkra kvenna og barna þeirra, og vita þeim leiðbeiningar 
cg holl ráð í þrengingum þeirra og raunum. Sams konar hjálp skal og veita drykk- 
feildum mæðrum, eftir því sem við verður komið. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir af höfuðstól, svo og hvers konar gjafir og áheit, er 

honum kunna að berast. Er þess sérstaklega vænst, að menn styrki sjóðinn með 
minningargjöfum um mæður sínar, sem þrátt fyrir bág og erfið kjör hafa gefið 
mörgum syni og dóttur dýrmætar gjafir, sem ekki ætti að gleymast að þakka. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn: dómprófasturinn í Reykjavik, sem er sjálf- 

kjörinn formaður stjórnarinnar, fjórar konur, kosnar af sóknarnefndunum i 
Reykjavík til fjögra ára í senn. Tilnefnir sóknarnefnd dómkirkjusafnaðarins eina, 
sóknarnefnd Hallgrímssafnaðar eina, sóknarnefnd Nessóknar eina, og sóknarnefnd 
Laugarnessóknar eina. 

ð. gr. 
Sjóðsstjórnin skal vinna að því eftir mætti og á hvern þann hátt, er henni 

sýnist bezt henta, að koma hjálparstöð þessari á fót og hafa yfirumsjón með starf- 
rækslu hennar. Er henni heimilt að verja til þess vöxtum sjóðsins, svo og árlegum 
lekjum hans, eftir að höfuðstóllinn er orðinn fullar 25 þúsund krónur. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal stjórnin árlega senda biskupi 

Íslands ársreikninginn til endurskoðunar, svo og skýrslu um starfsemina á árinu. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari.



AUGLYSING 152 
28. juni 

um breyting å hafnarreglugerd fyrir Flateyrarkauptún, nr. 145 27. ágúst 1943. 

Öll gjöld samkvæmt VIII. kafla hafnarreglugerðarinnar skulu frá og með 

1. júlí 1943 innheimtast með 100% hækkun. 

Lágmarksgjald samkv. e-lið 25. gr. skal vera kr. 5.00. 

Reglugerdarbreyting pessi stadfestist hér med samkvæmt lögum nr. 76 14. nóv. 

1917, til þess að öðlast gildi 1. júlí 1948 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlu! eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júní 1943. 

Vilhjálmur Þór. NNV 
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 153 
30. júní 

um breyting á tímaákvörðunum og kærufrestum, er ræðir um í IV. kafla laga ran! 

nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum frå 10. maí 1943, um breyting á lögum 

nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að tíma- 

ákvarðanir samkv. 36. og 37. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935 skuli breytast svo sem hér 

segir við álagningu tekju- og eignarskatts árið 1943. 

Í Reykjavík: 

Skattskrá skal lögð fram fyrir 1. júlí þ. á. og liggja frammi til 13. júlí þ. á. á 

lögákveðnum stað. 
Kærufrestur til skattstjóra skal vera til 13. júlí þ. á. 

Úrskurðir skattstjóra um kærur skulu felldir fyrir 26. júlí þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 30. júní 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. a 

Einar Bjarnason. 

REGLUR 154 

, Fw: . . - … 30. júní 

um greiðslur úr ríkissjóði vegna verdfellingar á mjólk. ] 

Í. gr. 

Mjólkurbúum verður greidd uppbót á hvert kg. innveginnar mjólkur. 

2. gr. 

Þeim framleiðendum á verðlagssvæðum mjólkurbúa, er hafa fengið undanþágu 

til beinnar sölu, verður greidd verðuppbótin eftir sömu reglum og þeir greiða 

verðjöfnunargjald til verðjöfnunarsjóðs. 
38



1943 

154 
30. júní 

155 

30. júní 

298 

Mjólkursamsalan í Reykjavík annast greiðslu verðuppbótanna á sölusvæði 
Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. 

3. gr. 
Á þeim stöðum, þar sem einn eða fleiri mjólkurkaupmenn kaupa mjólk af 

framleiðendum til sölu, skal verðuppbótin greidd á innvegna mjólk. 

4. gr. i 
Þeir mjólkurframleiðendur, er selja mjólk beint til neytenda í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, utan verðlagssvæða mjólkurbúanna, fá verðuppbætur sam- kvæmt framlögðum söluskýrslum, þar sem tilgreint er hverjum mjólkin sé seld og hve mikið, ásamt viðurkenningu kaupanda. Skýrslur þessar skulu trúnaðar- 

menn staðfesta. 

ð. gr. 
Skipaðir verða eftirlitsmenn í þeim kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, 

þar sem mjólkursala er og verðið hefur verið bærra en kr. 1.40 pr. ltr. Skulu þeir hafa eftirlit með því, að framfylgt sé ákvæðum reglna þessara, Ber eftir- ltsmönnum að afla sér upplýsinga um mjólkurkúaeign manna á þeim svæðum, 
er eftirlit þeirra nær til. Þeir taka við reikningum mjólkurframleiðenda yfir verð- bætur samkvæmt 3. og 4. gr. og senda þá áfram til landbúnaðarráðuneytisins. 

Kostnaður sá, sem af þessum ákvæðum leiðir, skal greiddur år ríkissjóði. 

Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 42 14. april 1948, um dýrtíðarráðstafanir og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. júni 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Vigfús Einarsson. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Evjafjarðarsýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 
Ákvæði, er taka til bæði kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um velsæmi og hegðun. 

Í. gr. 
Á almannafæri mega uppþol og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 

svæði, sem almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 
velli, torg, bryggjur, bólvirki, svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h. 
Um kvikmyndahús og önnur samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir, gilda 
ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því sem við á.
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2. gr. 158 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, 30. júní 

sölubúða, leikhúsa eða annarra samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenn- 

ingur kemur saman, skulu menn haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan 

setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, blístra, syngja hátt, eða hafa i frammi 

annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjarreglu eða 

ónáðar vegfarendur eða þá. sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast að. að óþörfu, nokkuð það, sem raskar næturró manna, 

og enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dvrabjöllum eða að- 

hafast neitt það, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

i D. gr. 

Å fjolfornum gåtum og vegum eda har, sem hætta getur stafað af, má ekki 

hafa leiki um hönd, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum, eða 

kafa um hönd skemmtanir aðrar, er hindra umferðina. Sömuleiðis er bannað að 

hanga utan á vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um gåtur eða vegi, 

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

6. gr. 

Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skot- 

vopnum á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi né heldur kveikja í púðri, olíu, ben- 

síni eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, 

slerbrotum, snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægind- 

um þeim, er um fara. — Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri 

má aðeins gera með leyfi lögreglustjóra, og skal ætið, begar sótt er um leyfi til 

slíks, tilgreina hver framkvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið 

er unnið fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sé gæti. Sprengiefni og önnur slík efni 

má hvorki geyma í íbúðarhúsum né annars staðar, þar sem hætta stafar af. 

7. gr. 

Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið að eða á 

grimudansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi, sem misbýður velsæmi eða 

raskar almennri reglu. Einnig er bannað að hafa i frammi hneykslanlegt athæfi 

á almannafæri, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta 

sig klæðum eða gera þarfir sínar á hnevkslanlegan hått. 

8. gr. 

Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á almanna- 

færi, skal ráðstafa á trvggilegan hátt, þar til þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. 

Þeim mönnum. sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt athæfi eða 

látbragð á almannafæri skal ráðstafa á sama hátt, þar til þeir kora til sjálfs sín 

aftur, og skulu þeir þá enn fremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun 

á allsherjarfriði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum 

og ólátum.
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9. gr. 
Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða í sund- 

laugum fyrir almenning, við bryggjur kauptúna eða annars staðar svo nærri landi 
eða skipum á höfnum, að hneyksli valdi. 

10. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri. er skyldur til að segja til nafns sins 

og heimilis ef lögreglan krefst þess. 

ll. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 

her til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem 
viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu, eða óspektum á almannafæri, en heimt- 
ingu eiga slíkir menn á fullum bótum úr hreppssjóði hlutaðeigandi hrepps fyrir 
tjón, er þeir kunna að bíða fyrir það á fatnaði eða limum, en hreppssjóður á að- 
gang að hinum seka. 

II. KAFLI 
Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 
Enginn maður má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á göluljóskerum kaup- 

túnanna eða snerta á brunaboðum, nema hann þurfi að gera vart við eldsvoða. 

13. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur 

eða reka aðra atvinnu. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almanna- 
færi. 

14, gr. 
ánginn má, án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða né fara inn í hús 
manna i óleyfi. 

15. gr. 
Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum kauptúnanna. Byssu skal ávallt 

bera þannig, að opið viti upp. Gaddhrífur, ljái og aðra slíka hluti, sem tjón getur 
hlotizt af, má ekki flytja eftir götum eða vegum kauptúnanna, nema svo sé um 
búið, að engin hætta stafi af. 

16. gr. 
Á alfaravegi má ekki leggja eða setja neitl Það, er tálmar umferðina, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutninga og skal þess ætið gætt, að það geri sem 
minnstan farartálma. Að flutningi loknum skal vandl sa hreinsa svæðið, sem notað 
var, Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á sölum eða vegum 
lengur en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gang- 
stéttum. Hreppsnefnd ákveður, í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða 
torgum vagnar eða bifreiðar megi standa, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

17. gr. 
Á alfaravegi má ekki vinna neina vinnu, sem tálmar umferð manna, eða gerir 

hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því 
um líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til.
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18. gr. 

Ekkert må hafa í opnum gluggum, sem niður getur fallið á vegi eða gåtur 

og valdið skaða á þeim, er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það 
upp á hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og bera 
umráðamenn og eigendur húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi 

beirra í þessu efni. 

19. gr. 
Enginn má gera skurði í götur eða torg kauptúnanna eða alfaravegi, hvar sem 

er, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi sljórnarvalds. Fáist slíkt leyfi, skal 
verkið unnið þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætið skal gæta þess, að 
vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, 
frá því fer að skyggja að kvöldi og bar til albjart er orðið að morgni. Að öðru 
leyti gerir hlutaðeigandi stjórn narvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þurfa 
þykir til þess, að afstýra hættum fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi 
fram, getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði í sameiningu, 
látið ljúka verkinu og sett götur, torg eða vegi í samt lag aftur á kostnað þess, er 
verkið átti að framkvæma. 

90. 

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

og setur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið, og lagt fyrir eigandann að rifa 
það, eða endurbæta það svo sem þörf gerist, til þess að afstýra hættu, innan til- 
tekins tíma. Enn fremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans, gert aðrar ráð- 

stafanir, sem hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur 
og aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess þegar steinvegg, trévegg eða annarri girð- 
ingu liggur við falli eða hruni. 

Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt, að hætta getur 
stafað af því fyrir þá, sem um fara, t. d. þegar göt eru á pöllunum eða mannvirki 
fúin, og getur þá lögreglustjóri krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir 

gangi svo frá þeim, að hættulaust sé. 

21. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraves, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 

þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við hús- 
veggi eða önnur mannvirki við alfaravegi eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæð- 
um þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð 
þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð 

eiganda eða umráðamanns. 

22. gr. 

Hvarvetna þar, sem girðingarhlið eru á vegum, götum eða stigum, er liggja 
heim að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema 
svo sé hátt undir, að öruggt sé að ríðandi maður eða yvfirbyggðar bifreiðar reki sig 
ekki upp undir. Er það á ábyrgð landseta, að þessa sé gætt. Um girðingahlið á ves- 
um skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. 

1943 

155 
30. júní



1943 302 

IU. KAFLI 

Umferð um vegi. 

23. gr. 
Allir, sem fara um vegi, hvort heldur eru gangandi, ríðandi, í vagni, í bifreið, 

á hjólum eða öðrum farartækjum, skulu, þá er þeir mæta einhverjum eða einhver 
vill komast fram fyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helm- 
ingi akbrautarinnar eingöngu og svo nærri vegarbrún eða sangstéttarbrún, sem 
auðið er. Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal vikja til hægri handar, 
þó ekki meira en nauðsyn krefur. Við vegamót skal, ef þörf gerist. sá bíða, sem 
hefur farartæki á vinstri hönd. Þeir, sem fara um gangstéttir, skulu jafnan víkja 
til vinstri handar, en eru þó ekki skyldir til að víkja út á akbraut sé hún til vinstri 
handar. 

24. gr. 
Þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu gæta allrar varúðar. Vagnar eða 

sleðar með hesti mega aldrei standa á almannafæri, nema ökumaður eða annar 
vel hæfur maður gæti hestsins. Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er far- 
angur flytja, er skylt að víkja úr vegi, og jafnvel út af götum eða vegum fyrir 
vögnum, er þeir mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. 

95 ør 25. gr. 
Það er öllum bannað að ríða, beita fyrir vagn eða flytja farangur á håltum 

eða meiddum hestum, horuðum eða sem af öðrum ástæðum eru svo illa á sig 
komnir, að ekki hafa fullan þrótt, t. d. eru illa járnaðir. 

26. gr. 
Það er bannað að ríða eða aka móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

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

27. gr. 
Slökkvilið eru undanþegin ákvæðum þessarar samþykktar um vagna. Allir eru 

skyldir til að víkja úr vegi fyrir þeim svo fljótt, sem auðið er. Sama gildir um sjúkra- 
vagna. 

IV. KAFLI 

Um bifreiðar og reiðhjól. 

28. gr. 
Bifreið nefnist í þessari samþykkt hvert það ökutæki, sem knúð er áfram af 

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

29. gr. 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og einstök- 

un götum, ef slík umferð álitzt hættuleg eða til sérstakra óþæginda fyrir umferð 
og á vorin, meðan klaka leysir úr jörðu. 

30. gr. 
Um gerð bifreiða fer eftir lógum þeim, er þar um gilda. 
Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum þegar skyggja tekur, og ávallt hafa þau
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tendruð, er þær eru á ferð, frá því birtu bregður á kvöldi og þangað til albjart er 
orðið að morgni. 

Lögreglustjóri ákveður nánar um ljósanotkun bifreiða, ef þurfa þykir. 

31. gr. 

Ef bifreið mætir vögnum á stað, þar sem hvorugir komast fram hjá öðrum, skal 
bifreiðin aka til baka og nema staðar þar til hinir komast fram hjá henni. 

32. gr. 
Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, þegar hætt er 

við árekstri, og ávallt áður en farið er fyrir götuhorn eða yfir gatnamót, og er hann 
ekur bifreiðinni aftur á bak. Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræð- 
ast eða verða órólegir, og ekki má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer 
fram hjá hestum. Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að gera 
eigi hávaða um nauðsyn fram með hljóðmerkjum. Þeir bera ábyrgð á því, að far- 
þegar í vögnum þeirra hafi ekki um hönd söng eða hávaða, er raski næturró manna. 

33. gr. 
Ef bifreiðarstjóri verður þess var, að laus hross eða annar bupeningur eru á vegi 

þeim, er hann ekur um, skal hann hægja á bifreiðinni og eigi aka hraðar en á 15 
km hraða, þar til hann er kominn fram hjá. Ef gripirnir hlaupa á undan bifreið- 
inni eftir veginum, má bifreiðin ekki aka á eftir þeim með meiri hraða en 10 km 
cg eigi lengri leið en hálfan km í einu. 

34. gr. 
Þegar bifreið mætir fjårrekstri á vegi, skal bifreidarstjori stöðva bifreiðina, 

meðan reksturinn er rekinn fram hjá. Komi bifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal bit- 
reiðarstjóri gera fjárrekstrarmönnum aðvart um að hann óski að komast fram hjá 
rekstrinum, og er rekstrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á veginum, 
svo bifreiðin geti komizt fram hjá. Ef rekstur kemst eigi fram hjá bifreið vegna 
þrengsla, skal bifreiðin aka til baka, þangað til nægilegt svigrúm fæst. 

35. gr. 
Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreidalaganna og reglugerðum þeim, 

sem settar eru eða verða settar samkvæmt þeim lögum um notkun Þifreiða. 

36. gr. 
Á hverju reiðhjóli, sem notað er, skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, og skulu 

hjólreiðarmenn láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri og ætíð áður en þeir fara 
fyrir húsdyr, horn eða gatnamót. 

Skylt er hjólreiðamönnum að hafa ljósker, er snúi fram á reiðhjólunum og lýsi 
fram undan sér, og hafa þau tendruð, er þeir eru á ferð, frá því skyggja tekur að 
kvöldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Þar, sem gæta þarf sérstakrar varúðar, má aldrei aka hraðar en svo, að stöðva 
megi hjólin þegar í stað. Sé for eða bleyla á götunni, skal aka svo, að ekki slettist 
á aðra vegfarendur. Á hjóli mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru gerð fyrir. 
Skylt er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur fælist eða 
gerist órór. Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla. 
skal hjólreiðamaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess 
er krafizt, og hjálpa þeim. sem slasazt hefur, ef þörf gerist. Hjólreiðamaður skal 
nema staðar þegar, er lögreglan gefur honum merki um það. Eigandi hjóla ber ábyrgð 
á brotum á sambykkt þessari, ef hann lánar beim, sem yngri er en 14 ára. 
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KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

37. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Evjafjarðarsvslu, eins og þau nú eru eða síðar kunna að 
verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir til að gæta svo sauðfénaðar síns, geitpenings, 
hrossa og annarra gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum, 
engjum, túnum, ökrum og matjurtagörðum annarra. Bæti eigandi eða umráðamaður 
penings skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir þvi sem eignar- eða leigupeningur 
hefur valdið honum. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati úttektarmanna, 
sema öðruvísi sé ákveðið í fjallskilareglugerðinni eða lögum. 

Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur úti um hagann, eru réttdræpir hvar 
sem þeir sjást úti. Flækningshunda og ketti, sem ekki eru í eigu eða umsjá neins 

manns, getur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram innan þriggja 
sólarhringa og borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum eða köttum, ef eng- 

inn vill hirða þá. 

Skylt er mönnum að sjá um, að hundar fylgi ekki til kirkju né til heimila, þar 
sem jarðarfararathöfn fer fram. 

VI. KAFLI 

Um friðun almenningseigna og fleira. 

38. gr. 
inginn má skemina, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almenningseignum, 

hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, rafáhöld, rafþræðir, 
ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunartæki eða annað, sem 
ætlað er til almenningsþarfa. Sama gildir um víðvarpsbúnað einstakra manna. 

39. gr. 
Enginn má rita, rispa, tjarga né mála á hús manna eða girðingar neitt það, sem 

hneyksli getur valdið, skennndum eða ópryði. Enginn má heldur skemma girdingal 

bær, er standa um afgirta garða, reiti, tún, eða önnur mannvirki. Það er bannað að 
klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða umráðamanns. 
Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eigum sýslubúa. Komi slíkt 
fyrir, skal sá, er veldur, bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

40. gr. 

Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

engjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða ógirt. Ekki 

má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum eða saurga 

þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið, sem lokað 

verður 

41. gr. 

Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tileinka sér neinar nytjar, svo 
sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landeiganda. 

42. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þriflega um áningarstaði sína og tjaldstaði, eða 
bar, sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. 
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Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, 155 

bréfum og matarleifum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja 30. júní 
ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burt. 

Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri með 

lyngi eða hrísrifi eða á annan hátt. 

VII. KAFLI 

Um uppfestar auglýsingar. 

43. gr. 
Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frå yfirvöldum og öðr- 

um stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 
svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leyft 
er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlut- 
aðeigandi húsráðanda. 

44. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sinum. Löglega uppfestar auglysingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa 
á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VIII. KAFLI 

Um veitingastaða, samkomuhús og skemmtanir. 

45. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 
gislistaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal låg- 
reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veit- 
ingarnar 

Á öllum gístihúsum skal halda nákvæma gestaskrá. 

46. gr. 
Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð fari fram í húsi hans, sem 
kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

47. gr. 
Á veilingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra osæiilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

48. gr. 
Allir ebnennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 1124 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
larið út ekki síðar en % stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða 

á hvaða tíma sem er. — Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og 

örar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef ekki 

laka þált í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup og 
samsæti einstakra, tillekinna manna. 

39
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49. gr. 
Við hvert veitingahús eða almenn samkomuhús skal eigandinn láta gera salerni, 

sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða húsráðandi sjá um, að 

því sé ávallt haldið vel hreinu. 

90. gr. 
Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv., er almenningi sé boðið til eða 
seldur aðgangur að, eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita leyfis 
lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slíkt leyfi. Þó getur hann falið hreppstjórum að 

veita slík leyfi, hverjum í sinum hreppi. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 
þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar um ræsting og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það ávallt 

nýræst, er samkoma byrjar. 
Lögreglustjóri eða hreppstjóri getur krafizt þess að þeir, er fá leyfi til að halda 

samkomur, hafi á sinn kostnað tryggt sér menn, er hafi eftirlit með samkomum allan 

tímann. 
Fari nokkuð það fram, er brýtur í bág við reglur og velsæmi, er lögregluvaldinu 

heimilt að láta slíta samkomunni. 
Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti sem því 

verður við komið. 

ól. gr. 

Sérhverjum, er sjúkling hefur á heimili sínu, er heimilt að fá bannað, að almenn- 

ar samkomur, sem hárevsti geta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans, að hætta 
geti stafað af ónæði. 

52. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeigandi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað og loft- 
rými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli greiða 

í sveitarsjóð fyrir leyfið, annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. — Lögreglu- 
stjóri getur veitt leyfi til einstakra sýninga og ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

53. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru sidspillandi, hvort sem 
það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 
Barnaverndarnefnd getur bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa á 
myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 

IX. KAFLI 

Samgöngur við skip. 

ðd. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi velsæmi 

og góðri reglu, að banna samgöngur við erlend skip. 
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X. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

55. gr. 
Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neyzluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum eða i þróm eða brunnum. 
Vatnsból skulu vera vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, að 

skólpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að þeim. 
Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 

um að nokkur hætta sé á, að neyzluvatn saurgist af. 

56. gr. 
Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút eða slori eða því um 

líku, má ekki láta standa á almannafæri, né hafa nokkuð rusl í ílátum, sem ódaun 

leggur af eða óþrifnaði veldur. 
Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo vel 

umgirtar, að engin hætta geti stafað af fyrir menn eða skepnur. 
Skylt er að hafa salerni við hvert íbúðarhús innan kauptúns og á hverju byli í 

sveitum, enn fremur skal skylt að hafa þvaghús við hvert samkomuhús. 

57. gr. 
Bannað er að hella skólpi á götu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar eða 

skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 
For, slor og annað þvílíkt, skal jafnan flytja í heldum ílátum eða vögnum um 

götur og alfaravegi, og skal sá, er á, eða sá, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á göt- 
una fer. 

58. gr. 
Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur sjái 
ekki blóðvöllinn, og hann sé hreinsaður strax að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
gegn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

59. gr. 
Við hvert sláturhús skulu vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þönnig 

fyrir komið, að öruggt sé, að hundar nái ekki til að éta úr þeim. Við hennaslátrun 

skal hafa á blóðvellinum ílát með loki undir sullu og innanmein. Að lokinni hverri 
slátrun skal annaðhvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst fullan 
metra niður í jörðu. Annars skulu sláturhússtjórar og aðrir, sem við slátrun fást, 

fara eftir fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir kunna að setja um 
þessi efni. 

60. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa hver í sínum hreppi eftirlit með öllu því, sem að almenn- 

um þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem nú gilda 
fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþvykktum, er síðar kunna að 
verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 
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ANNAR ÞÁTTUR 

Viðaukaákvæði. er taka til Ólafsfjarðar-, Dalvíkur. og Hríseyjarkauptúns. 

XI. KAFLI 

Sérákvæði um umferðina innan kauptúnanna. 

61. gi 
Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki 

skyldir til að víkja af gangstétt á akbraut, þó hún sé til vinstri. Við krossgötur skal, 

ef þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar. 

62. gr. 
Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappirsrusli 

eða öðru þess konar á almannafæri eða í opin göluræsi, né heldur skvetta þar skólpi 
eða öðru, er valdið getur hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Bannað er að 
Þrista gólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað til þerris á götu, 
torg eða almannafæri. 

63. gr. 

Þegar hús eru byggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða 

öllu leyti, skal e igandanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur 
fer um, skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir hon- 
um heimild sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lög- 
reglustjóri setur til að afstýra hættu, farartálmunum eða óþægindum fyrir vegfar- 
endur. Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lög- 
reglustjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar 
af verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, þegar 

húsgerðinni er svo langt komið eða verki því, sem unnið er að, að því verði við komið. 
Nú brennur hús eða mannvirk i, eða það er flutt í burtu, án þess að annað sé gert 

í staðinn, þá er eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo. frá rústunum, 
að ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. 

64. gr. 

alla, stoðir og annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur mannvirki, eða við- 

gerðir á þeim, skal gera hægi a (raust. Heimilt er lögreglunni að gera ráðstafanir 

hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við aðgerðir á húsum, málun, glugga- 

þvott eða þess konar, skulu vera nægilega traustir. 

65. gr. 

Nú gengur kjallaragangrið út að stétt eða gölu og lengra fram en húshlið, og 
skal þá vera traust handrið beggja megin við það. Auk þess getur lögreglustjóri kraf- 

izt, að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera, frá því að dimmir að kvöldi og 

þar til birtir að morgni. Í kringum birtugrófir við stétt eða götu, skal setja handrið 
úr járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stéttinni 
eða götunni. Handrið samkv. þessari grein mega ekki vera lægri en 60 em. 

66. gr 
Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust úti, og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt ekki fjúki öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spýtna- 
rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fykur. 
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67. gr. 155 
Båta eða aðra slíka hluti, sem tálmað seta umferðinni, má aldrei setja á vegi, 30. júní 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og getur hreppsnefnd og lögreglustjóri, eða hvort um sig, látið færa 
slíka muni burtu á kostnað umráðamanns, ef hann ekki gerir það sjálfur, eftir að 
hafa verið aðvaraður. 

68. gr. 

Í fjöru má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu, grjóli eða neinu öðru, er tjóni 

selur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað umferð. 

XII. KAFLI 

Um umferð á götum kauptúnanna. 

69. 
Það er stranglega bannað að ríða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnanna. 

70. gr. 
Lausa hesta skal jafnan reka hægt og gætilega um götur kauptúnanna, og aldrei 

má siga hundum á skepnur nærri götu. 

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

íaka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 

Hestar í kauptínunum, er þeir eru þar staddir, skulu ávallt hýstir um nætur á 

velrum. 

71. gr. 
Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegarbrún eða gangstétt til vinstri 

handar, sem auðið er. Um götuhorn skal ekið í kröppum boga. ef snúið er til vinstri 
handar, en í löngum boga, ef snúið er til hægri handar. Á gåtuhornum og gatnamót- 
um er bannað að aka fram fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. Sömuleiðis er 
bannað að nema staðar með hest eða vagn á gatnamótum eða fast við þau, eða 
nema staðar þar, sem hestur eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti, hinum 

megin á gölunni. 

Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Lá nokkur hest standa fyrir hlöðnum sleða, vagni eða undir klyfjum, 

lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og undan 

klyfjum. og komið þeim til varðveizlu á kostnað þess, er flutningnum stýrir. 
Hest má aldrei binda úti við í kauplúnunum, né láta þá standa í réttum í köldu 

veðri, eða óhæfilega lengi, að dómi lögreglunnar, þó að gott veður sé. Gelur lög- 

reglan tekið slíka hesta lil varðveizlu á kostnað umráðamanns. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl bafa í kauptúnum, skulu tafarlaust koma 
hestum sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til 

að gevma þá á túnlóðum einstakra manna. 

XII. KAFLI 

Um skepnuhöld o. fl. í kauptúnunum. 

73. gr. 
Hænsni eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu í tryggilega afgirtu svæði 

á tímabilinu 10. maí til 30. september, svo að þeir ekki geti gert öðrum óskunda.
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74. gr. 
Ef búpeningur smýgur eða stekkur fullgildar girðingar, skal sá, er fyrir tjóni 

verður, aðvara eiganda eða umráðamann slíks ágangspenings um að gæta hans. 
Ef ágangspeningur gengur þannig til skemmda á girt land oftar en tvisvar, þrátt 
fyrir aðvaranir til umráðamanns peningsins, má selja búpeninginn á opinberu upp- 
boði og greiðist af uppboðsandvirðinu allur kostnaður og bætur fyrir tjóni, sem 
af ágangi hefur hlotizt, samkvæmt reikningi landráðanda, en verði ágreiningur um 
hann, skulu úttektarmenn meta tjónið. 

Gildar skulu þær girðingar teljast, sem eru styrkhæfar samkvæmt reglum Bún- 
aðarfélags Íslands að öllum frágangi. Ef ágreiningur rís um það, hvort girðing sé 
fullgild, skulu úttektarmenn viðkomandi hrepps meta hvort svo sé. 

7ð. gr. 
Enginn má láta hesta sína ganga lausa um götur kauptúnanna. Lausa hesta á 

flækingi um göturnar ber lögreglunni að handsama og ráðstafa á kostnað eiganda. 

76. 
Naut, sem farið er með um göturnar, Skutu ætið leidd í nægilega traustu bandi, 

og minnsta kosti tveir menn fylgja hverju nauti, ársgömlu eða eldra. Ekki mega 
naut standa úti á götu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs eða eldri mega alls ekki 
ganga saman við kýr kauptúnsins. 

= 
US
 

77. gr. 
Enginn maður má siga hundum á annan mann eða láta fyrirfarast að aftra 

því, ef hann verður var við, að hundur ræðst á mann, ef honum er það unnt, án þess 
að stofna sér í háska. Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur eru réttdræpir. 
Hundar mega ekki vera lausir um nætur svo nokkru ónæði valdi íbúum kauptún- 
anna. Flækningshunda, sem ekki eru i eign eða umsjá neins manns, getur lögreglan 
látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram innan þriggja sólarhringa og 
borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum, ef enginn vill taka þá að sér. Í 
Hríseyjarkauptúni er hundahald bannað. 

78. gr 
Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagbeit í landi kaup- 

túnanna, bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöld- 
um er lögtaksréttur. 

79. gr. 
Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnanna til útflutn- 

ings eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir sem nauðsynlegar 
bykja til að afstýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 

XIV. KAFLI 

Um eftirlit með börnum í kauptúnunum. 

80. gr. 
Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt 

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

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri siðar en kl. 8 á kvöldin á 
tímabilinu frá 1. okt. til 1. marz, ekki seinna en kl. 9 frá 1. marz til 30. apríl og ekki 
seinna en kl. 10 frá 1. maí til 30. september, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 
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Lögreglan getur bannað börnum, sem ekki ganga þar til vinnu né eiga erindi, 

að vera á bryggjum kauptúnanna. 

Á dansleikjum mega börn innan 14 ára ekki vera lengur en til kl. 12 að kvöldi. 

Barnaverndarnefndum er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um 

að ákvæðum þessum sé hlýtt. 

XV. KAFLI 

Um almennt hreinlæti í kauptúnunum. 

81. gr. 

Á almannafæri má ekki kasta hræjum, slógi, ósku, sorpi, skólpi eða öðrum 

óhreinindum. Allt slíkt, svo sem innyfli úr skepnum, sem eigi eru notuð, skal láta 

i gryfjur þær, sem mykja og annar áburður er látinn í. 

Skyldur er hver húsráðandi, við götur bæjarins, að sjá um, að haldið sé hrein- 

um portum og annarri óbyggðri lóð kringum hús hans. Enginn má fleygja sorpi 

eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, eða orsaka að slíkt berist á lóðina. 

Hey, mó eða áburð eða annað þess konar, sem slæðist eða hrynur af flutningi 

á göturnar, skal sá, er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa samdægurs. 

Nú eru settar gryfjur eða safnkassar á Ýmsum stöðum i kauptúnunum, og eru 

menn þá skyldir til, ef hreppsnefnd ákveður svo, að setja slor eða annan fiskúrgang 

í safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

82. gr. 

Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um göturnar i lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá svo, að úr þeir hrynji, meðan á flutn- 

ingi stendur. 

83. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt, má ekki hafa í nánd 

við gölur, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, nema i gryfjum nægileg: 

byrgðum, og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

Sd. gr. 

Á húshliðum eða göflum, sem vita að götu, strætum eða torgum, má ekki 

hengja á nagla eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng eða annað, sem óþrifn- 

aður er að eða óþefur, og ekki má heldur hafa fisktrönur á almannafæri. 

85. gr. 

Í opin ræsi má ekki kasta neinu því. sem óhollustu getur valdið eða stiflað 

rennurnar. 
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XVI. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

86. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Eyjafjarðarsýslu. Þó gilda ákvæði 

IE. þáttur aðeins um Ólafsfjarðar-, Dalvíkur- og Hrísevjarkauptún. 

87. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á að fyrirmælum sam- 

þykktar þessarar sé hlýtt, og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. 
Komist hreppstjóri að því, að brot sé framið, skal hann jafnskjótt kynna sér 

málavöxtu og senda lögreglustjóra skýrslu um málið án tafar. 

XVII. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

88, gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

89. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki liggur 

við þyngri refsing að lögum. 
Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft að broti sínu og enginn ein- 

stakur maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna, auk sekta, í sveitarsjóð þess 
hrepps. þar sem brotið er framið. Nú hefur maður drýgt brot í fleirum en einum 
hreppi, sem refsað er fyrir í sama máli, og rennur þá sekt hans og upptækur hagn- 
aður Í sýslusjóð. 

90. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmi samþykkt þessari 

cða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, selur lögreglustjóri látið fram- 
kvæni það. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem 
lögreglustjóri gerir, eða lætur gera til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir 
sveltarsjóður þess hrepps, þar sem ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn 
seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

91. gr. 
Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari, og ekki verður krafizt af einstök- 

un mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefur verið kostað. 
Leiði kostnað af ráðstöfun, er varða lögsagnarumdæmið í heild. greiðist hann 

úr sýslusjóði. 

gg er 92. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi numin lögreglusamþykkt fyrir Ólafsfjarðar- 

kauptún.
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Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 109 frá 8. mai 

1985, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar í 

stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 30. júní 1943. 

Einar Arnórsson. 

Gústav ÁA. Jónasson. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Norður-Múlasýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 

Ákvæði, er taka til bæði kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um velsæmi og hegðun. 

gr. 1. g 
Á almannafæri mega uppbot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn safn- 

ast saman á almannafæri, svo að til táhma sé fyrir umferðina. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, 

sem almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leikvelli, torg, 

bryggjur, bólvirki, svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h. Um sam- 

komuhús, brýr. skeiðvelli og fjárréttir, gilda ákvæði samþykktar þessarar um al- 

inannafæri, eftir því sem við á. 

2 gr 2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölu- 

búða, samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenningur kemur saman, skulu 
menn haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða 

reglu. 

3. gr i . gr. . i 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, blistra, syngja hátt, eða hafa í frammi 

neinn hávaða eða ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjarreglu eða ónáð- 

ar vegfarendur, eða þá, sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast að, að óþörfu, nokkuð það, sem raskar næturró manna, 

og enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða að- 
hafast neitt það, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

ð. gr. 
Á fjölförnum götum og vegum eða þar, sem hætta getur stafað af, má ekki hafa 

leiki um hönd, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum, eða hafa um 

hönd, aðrar skemmtanir, sem hindra umferðina. Sömuleiðis er bannað að hanga utan 
í vögnum, sleðum, reiðhjólum eða bifreiðum, sem eru á ferð um götur eða vegi, eða 

festa við þá sleða, handvagna eða annað, sem til óþæginda getur orðið. 
40 
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6. gr. 
Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skotvopnum 

á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi né heldur kveikja í púðri, olíu, benzíni eða öðr- 
um eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, glerbrotum, 
snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum þeim, er um 
fara. 

Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri má aðeins sera með 
eyfi lögreglustjóra, og skal ætíð, þegar sótt er um leyfi til slíks, tilgreina hver fram- 
kvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á að 
allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni má hvorki geyma Í 
íbúðarhúsum né annarsstaðar, þar sem hætta stafar af. 

7. gr. 
inginn må ganga dulklæddur á almannafæri nema hann sé á leið af eða á grimu- 

dansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi sem misbýður velsæmi eða raskar al- 
mennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almannafæri 
með ósæmilegum orðum eða látbragði. 

8. gr. 
Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á almanna- 

færi, skal ráðstafa á tryggilegan hátt þar til þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. Þeim 
mönnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt athæfi eða látbragð 
á almannafæri skal ráðstafa á sama hátt, þar til þeir koma til sjálfs sin aftur, og skulu 
þeir þá enn fremur sæta sektum eftir samþykkt þessari fyrir röskun á allsherjar 
friði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuskap sínum og ólátum. Ölv- 
aðir menn mega ekki draga fé í réttum. 

9. gr 
Enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða í sundlaug- 

um fyrir almenning, við bryggjur kauptúna eða annars staðar svo nærri landi eða 
skipum á höfnum, að hneyksli valdi. 

10. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur til að segja til nafns síns og 

heimilis ef lögreglan krefst þess. 

ll. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn ber 

til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem við- 
staddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga 
slíkir menn á fullum bótum úr hreppssjóði hlutaðeigandi hrepps fyrir tjón, er þeir 
kunna að bíða fyrir það á fatnaði eða limum, en hreppssjóður á aðgang að hinum 
seka. 

Il. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til að selja vörur 

eða reka aðra atvinnu. 

13. gr. 
Enginn má, án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða né fara inn í hús 
nanna i óleyfi. 
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Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum. Byssu skal ávallt bera þannig, 30. júní 

að hlaupið viti upp. Gaddhrífur, ljái og aðra slíka hluti, sem tjón getur hlotizt af, má 

ekki flytja eftir götum eða vegum nema svo sé um búið, að engin hætta geti stafað af. 

15. gr. 

Å alfaraveg må ekki leggja eda setja neitt það, er tålmar umferðina, frekar en 

nauðsynlegt er vegna vöruflutninga og skal þess ætið gætt, að það geri sem minnstan 

tarartálma. Að flutningi loknum, skal vandlega hreinsa svæðið, sem notað var. Bif- 

veiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum lengur en 

nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gangstéttum. 

Hreppsnefnd ákveður, í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum vagnar 

eða bifreiðar megi standa, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

16. gr. 

Á alfaravegi má ekki vinna neina vinnu, sem tálmar umferð manna, eða gerir 

hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því 

um líkt. nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

17. gr. 

Ekkert má hafa í opnum gluggum, sem niður getur fallið á vegi eða götur og 

valdið skaða á þeim, er um fara, og ekki má heldur leggja eða hengja neitt það upp á 

hús eða hafa laust á húsum uppi, er skaða getur valdið vegfarendum, og bera um- 

ráðamenn og eigendur húsanna ábyrgð á þeim skaða, er stafar af hirðuleysi þeirra i 

þessu efni. 

18. gr. 

Enginn má gera skurði i götur eða torg kauplúnanna eða alfaravegi, hvar sem 

er, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeigandi stjórnarvalds. Fáist slíkt leyfi, skal 

verkið unnið þannig, að sem minnstur farartálmi sé að, og ætið skal sæta þess, að 

vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, frá 

því að fer að skyggja að kvöldi og þar til albjart er orðið að morgni. Að öðru leyti 

gerir hlutaðeigandi stjórnarvald og lögreglustjóri þær ráðstafanir, er þurfa þykir til 

þess, að afstýra hættum fyrir vegfarendur. Ef slík verk dragast úr hófi fram, getur 

hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði í sameiningu, látið ljúka 

verkinu og sett götur, torg eða vegi i samt lag aftur á kostnað þess. er verkið átti 

að framkvæma. 

19. gr. 

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

getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigandann að rífa það eða 

endurbæta það svo sem þörf gerist til þess að afstýra hættu, innan tiltekins tíma. 

Enn fremur getur lögreglustjóri á kostnað eigandans, gert aðrar ráðstafanir, sem 

hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði 

betta nær einnig til þess þegar steinvegg, trévegg eða annarri girðingu liggur við falli 

eða hruni. 

Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt, að hætta getur af 

bvi stafað fyrir þá, sem um fara, t. d. þegar göt eru á pöllum eða mannvirki fúin, og 

setur þá lögreglustjóri krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir gangi svo 

frá þeim, að hættulaust sé. Tryggilega skal gengið frá öllum mannvirkjum bæði ein- 

staklinga og opinberum þannig að mönnum og skepnum stafi eigi hætta af. Skurði 

og gryfjur, sem ekki eru nauðsynlegar að verki loknu, skal fylla og jafna yfir.
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. 20. gr. 
Áhöld, sem notuð eru lil að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við brygsj- 

ur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem þau nota, 
skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við húsveggi eða önnur 
mannvirki við alfaravegi eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð þess, sein verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanna. 

21. gr. 
Hvarvetna, þar sem girðingahlið eru á vegum, gölum eða stigum, er liggja heim 

að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema svo sé hátt 
undir, að öruggt sé að ríðandi maður eða yfirbyggðar bifreiðar reki sig ekki upp undir. 
Er það á ábyrgð landseta, að þessa sé sætt. Um girðingarhlið á vegum. og girðingar 
meðfram þeim skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. = 

li. KAFLI 

Umferð um vegi. 

22. gr. 
Allir, sem fara um vegi, hvort heldur eru gangandi, ríðandi, á vagni, í bifreið, á 

hjólum eða öðrum farkosti, skulu. þá er þeir mæta einhverjum eða einhver vill komast 
fram fyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helmingi akbrautar- 
innar eingöngu og svo nærri vegarbrún eða sangstétlarbrún, sem auðið er. Sá, sem 
vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó ekki meira en 
nauðsyn krefur. Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefur farartæki á 
vinstri hönd. Þeir, sem fara um gangstéttir, skulu jafnan víkja Hl vinstri handar. 
en eru þó ekki skyldir til að víkja út á akbraut sé hún til vinstri handar. 

23. gr. 
Þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu gæla allrar varúðar. Vagnar eða 

sleðar með hesti fyrir mega aldrei standa á almannafæri, nema ökumaður eða annar 
vel hæfur maður gæti hestsins. BRíðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er farangur 
Flylja, er skylt að víkja úr vegi og jafnvel åt af sölum eða vegum fyrir vögnum, er þeir 
mæla, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Þó á sá vegfarandi ætið 
umferðarréttinn á brú eða uppfyllingu þar sem ekki er unnt að komast fram hjá, sem 
fyrr er kominn út á og skal hinn bíða á þeim stað, þar sem greiðlega verður komizt 
fram hjá. 

24. gr. 
Það er með öllu bannað að ríða, beita fyrir vagn eða flytja farangur á höltum eða 

meiddum hestum, horuðum eða, sem af öðrum ástæðum eru svo illa á sig komnir, að 
ekki hafa fullan þrótt, t. d. eru illa járnaðir. Hesta eða aðra gripi má ekki slá með 
öðru en þar til gerðum keyrum eða Ólarsvipum. Vírsvipur eða annað, sem sakað setur 
hestana. má ekki nota. Aldrei má slá hesta í höfuð. fætur eða nára. 

25. gr. 
Það er bannað að ríða eða aka móti skrúðgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

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

26. gr. 
Slökkvilið eru undanskilin ákvæðum Þessarar samþykktar um vagna. Allir eru 

skyldir til að víkja úr vegi fyrir þeim svo fljótt, sem auðið er. Sama gildir um sjúkra- 
vagna.
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IV. KAFLI 

Um bifreiðar og reiðhjól. 

27. gr. 

Bifreið nefnist í þessari samþykkt hvert það ökutæki, seim knúð er áfram af aflvél 
í ökutækinu sjálfu og ætlað er til þess að flytja fólk eða varning. Samþykktin nær þó 

ekki til vagna, sem renna á spori, eða ökutækja, sem notuð eru eingöngu af slökkvi- 

liði. 

28. gr. 

Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og einstök- 

um götur ef slík umferð álízt hættuleg eða þegar vegir eru svo á sig komnir að þeir 

þola ekki umferð, einkum á vorin meðan klaka leysir úr jörðu. 

29. gr. 

Un gerð bifreiða fer eftir lögum um notkun bifreiða, nr. 23 16. júní 1941, reglu- 

serð nr. 132 28. des. 1936 og reglugerð frá 24. júní 1987 eða þeim lögun og reglugerð- 

um, er síðar kunna að verða settar þar að lútandi. 

Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum þegar skyggja tekur, og ávallt hafa þau tendr- 

ud, er þær eru á ferð, frá því birtu bregður að kvöldi og þangað til albjart er orðið 

að morgni. 
Lögreglustjóri ákveður nánar um ljósanotkun bifreiða ef þurfa þykir. 

30. gr. 

Ef bifreið mætir vögnum á stað, þar sem hvorugir komast fram hjá öðrum, skal 

bifreiðin aka til baka og nema staðar þar til hinir komast fram hjá henni. 

31. gr. 
Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tið, þegar hætt er við 

árekstri, og ávallt áður en farið er fyrir götuhorn eða yfir gatnamót, og er hann ekur 

hifreiðinni aftur á bak. Hætta skal hann að gefa hljóðmerki ef hestar hræðast eða 

verða órólegir, og ekki má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá 

hestum. Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að gera eigi hávaða 
um nauðsyn fram, með hljóðmerkjum. Þeir bera ábyrgð á þvi, að farþegar í vögnum 

þeirra hafi ekki um hönd söng eða hávaða, er raski næturró manna. 

32. gr. 
Ef bifreiðarstjóri verður þess var, að laus hross eða annar búpeningur eru á vegi 

þeim, er hann ekur um, skal hann hægja á bifreiðinni og eigi aka hraðar en á 20 km 
hraða, þar til hann er kominn fram hjá. Ef gripirnir hlaupa á undan Þifreiðinni eftir 

veginum, má bifreiðin ekki aka á eftir þeim með meiri hraða en 15 km og eigi lengri 

leið en hálfan km í einu. 

33. gr. 
Þegar bifreið mætir fjárrekstri á vegi, skal bifreiðarstjóri stóðva bifreiðina, 

meðan reksturinn er rekinn fram hjá. Komi bifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal bif- 

reiðarstjóri gera fjárrekstrarmönnum aðvart um að hann óski að komast fram hjá 
rekstrinum, og er rekstrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á veginum, 
svo bifreiðin geti komizt fram hjá. Ef rekstur kemst eigi fram hjá bifreið vegna 
þrengsla, skal bifreiðin aka til baka, þangað til nægilegt svigrúm fæst. Aldrei má Þbif- 
reið valda því, að fjárrekstur fari út af vegi á hættulegum og erfiðum stöðum, svo sem 
Elungrum, skriðum og þröngum giljum þar sem erfitt er að koma fénu á veginn aftur. 
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34. gr 34. gr. 
Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreidarlaganna og reglugerðum þeim, sem 

seltar eru eða settar verða samkvæmt þeim lögum um notkun bifreiða. 

35. gr. 
Á hverju reiðhjóli, sem notað er, skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, og skulu 

hjólreiðamenn láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri og ætið áður en þeir fara 
fyrir husdyr, horn eða gatnamót. 

Skylt er hjólreiðamönnum að hafa ljósker, er snúi fram á reiðhjólunum og lýsi 
fram undan sér, og hafa þau tendruð, er þeir eru á ferð, frá því skvggja tekur að 
kvöldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Þar, sem gæta þarf sérstakrar varúðar, má aldrei aka hraðar en svo, að stöðva 
megi hjólin þegar í stað. Sé for eða bleyta á götunni, skal aka svo að ekki slettist á 
aðra vegfarendur. Á hjóli mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru gerð fyrir. Skylt 
er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur fælist eða gerist 
órór. Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal hjól- 
reiðarmaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, ef þess er kraf- 
izt, og hjálpa þeim, sem slasazt hefur ef þörf gerist. Hjólreiðarmaður skal nema staðar 
þegar, er lögreglan gefur honum merki um það. Eigandi hjóla ber ábyrgð á brotum á 
samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sem vngri er en 15 ára. 

V. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

36. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Norður-Múlasýslu nr. 48 1934, eins og þau nú eru eða síðar 
kunna að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo búpenings sins og alifugla, að ekki 
sangi og valdi skemmdum á girtum varplöndum, engjum, túnum, ökrum og matjurta- 
sörðum annarra. Ef búpeningur skríður eða stekkur fullgildar girðingar skal sá, er 
fyrir tjóni verður, aðvara eiganda eða umráðamann slíks ágangspenings um að gæta 
hans. Ef ágangspeningur gengur þannig til skemmda á girt land oftar en tvisvar, 
þrátt fyrir aðvaranir til umráðamanns penings, má selja peninginn á opinberu upp- 
boði og greiðist af uppboðsandvirðinu allur kostnaður og bætur fyrir tjón, sem af 
ágangi hefur hlotizt, samkvæmt reikningi landráðanda, en verði ágreiningur um 
hann skulu úttektarmenn meta tjónið. 

Gildar skulu þær girðingar teljast, sem eru styrkhæfar samkvæmt reglum 
Búnaðarfélags Íslands að öllum frágangi. Ef ágreiningur rís um það, hvort girðing 
sé fullgild, skulu úttektarmenn meta hvort hún sé það. 

Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur úti um hagann, eru réttdræpir 
hvar sem þeir sjást úti. Flækningshunda og ketti, sem ekki eru í eign eða umsjá 
neins manns, getur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram 
innan þriggja sólarhringa og borgi áfallinn kostnað, skal lóga slíkum hundum og 
köttum, ef enginn vill hirða þá. i 

Skylt er mönnum að sjá um, að hundar fylgi ekki til kirkju, á samkomur né 
til heimila, þar sem jarðarfararathöfn fer fram. 
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VI. KAFLI 

Um friðun almenningseigna og fleira. 

37. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almennings 

eignum, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, raf- 

áhöld. rafþræðir, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunar- 

tæki eða annað, sem ætlað er til almenningsnota. Sama gildir um víðvarpsútbún- 

að einstakra manna. 

38. gr. 

iInginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt það, 

sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma girð- 

ingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún, eða önnur mannvirki. Það er bann- 

að að klifra yfir þær eða fara í gegn um þær, nema með leyfi eiganda eða umráða- 

manns. Enginn má á nokkurn hátt vísvitandi spilla nokkrum eigum sýslubúa. Komi 

slíkt fyrir, skal sá, er veldur, bæta fullum bótum þann skaða, sem hann gerir. 

39. gr. 
Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum, 

engjum, matjurtagörðum, skóglendi eða skrúðgörðum manna, hvort sem girt er eða 
ógirt. Ekki má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu í grafreitum 
eða saurga þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið, sem 

lokað verður. 

go
 

40. gr. 
Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tileinka sér neinar nytjar, svo 

sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað, án leyfis landeiganda. 
Þó mega ferðamenn hagnýta sér hagabeit utan túns og engja og berjatöku til 

beyglu á staðnum um stundarsakir, meðan á áning eða hvíld stendur. 

41. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, eða 
þar sem Þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. 

Ber að ræsta vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, 

bréfum og matarleifum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja 
ruslið í gröf eða gjótu eða flytja það burtu. 

Bannað er að eyða eða spilla gróðri með lyng- og hrísrifi eða á annan hátt. Einn- 
ig er bannað að kveikja í sínu nema leyfi lögreglustjóra eða hreppstjóra komi til. 

VII. KAFLI 

Um uppfestar auglýsingar. 

42. gr. 

Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðrum 

stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, svo 

mörg sem þurfa þykir. 
Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leyft 

er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlut- 
aðeigandi húsráðanda. 
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43, gr. 
Upptestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa full- 

nægt tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða 
skrifa neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera Ólæsilegar á annan hátt. 

VII KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

44. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar 

og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal 
lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 
veitingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal halda nákvæma gestaskrá. 

45. gr. 
Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, en skylt að gera 

allt, sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, 
sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

46. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð. hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun. 

47. gr. 
Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11,30 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
farið út ekki síðar en % stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða 
á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og aðrar 
skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef ekki taka 
þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup og sam- 
sæti einstakra tiltekinna manna. 

48. gr. 
Við hvert veitingahús eða almenn samkomuhús skal eigandinn láta sera sal- 

erni, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitingamaður eða húsráðandi sjá 
um, að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

49. gr. 
Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv., er almenningi sé boðið til eða 
seldur aðgangur að, eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita 
leyfis lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slík leyfi. Þó getur hann falið hrepp- 
stjórum að veita leyfin, hverjum í sínum hreppi. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 
þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar um ræsting og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það ávallt 
nýræst, er samkoma byrjar. 

Lögrglustjóri eða hreppstjóri getur krafizt þess, að þeir, er fá leyfi til að halda 
samkomur, hafi á sinn kostnað tryggt sér menn, er hreppstjóra geti verið til að- 
stoðar við eftirlit allan samkomutímann. 

Fari nokkuð það fram, er brýtur í bág við reglur og velsæmi, er lögregluvald- 
inu heimilt að láta slíta samkomunni.
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Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti sem því 

verður við komið. 

50. gr. 

Í samkomuhúsum sé jafnan sætt fyllsta öryggis gagnvart eldhættu. Ef enginn 

býr í húsinu skulu forstöðumenn fullvissa sig um, áður en skilið er við húsið, að 

ekki sé neinsstaðar óslökktur eldur. Einkum sé þess gætt, að ákveðnum mönnum 

sé falið eftirlit með eldhættu á barnasamkomum, þar sem jólatré eru höfð. Í öllum 

samkomuhúsum skal vera greiður aðgangur til útidyra og hurðir falla út. 

ðl. gr. 

Sérhverjum, sem sjúkling hefur á heimili sínu, er heimilt að fá bannað að al- 

mennar samkomur, sem háreysti seta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans, að 

hætta geti stafað af ónæði. 

52. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeig- 

andi hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað 

og loftrými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli 

greiða í sveitarsjóð fyrir leyfið, annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lög- 

reglustjóri getur veitt leyfi ll einstakra sýninga og ákveður hann þá gjaldið í 

sveitarsjóð. 

53. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru sidspillandi, hvort sem 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 

Barnaverndarnefnd getur og bannað ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa 

á myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 

IX. KAFLI 

Samgöngur við skip. 

54. gr 

Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi vel- 

sæmi og góðri reglu, að banna samgöngur við erlend skip. 

X, KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

35. gr. 
Enginn må saurga eða á nokkurn hátt spilla neyzluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum í þróm eða brunnum. 
Vatnsból skulu vera vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, 

að skólpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi hellt þann veg, að runnið geti að 
beim. 

*ataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 
um að nokkur hætta sé á, að nevzluvatn saurgist af. 

AR yr 56. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút eða slori eða því um 
líku, má ekki láta standa á almannafæri, né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem 

ódaunn leggur af eða óþrifnaði veldur. 
41 
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Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo engan ódaun leggi af þeim og svo 
vel umgirtar, að engin hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

Skylt er að hafa salerni við hvert íbúðarhús innan kauptúna og á hverju 
býli í sveitum, enn fremur skal skylt að hafa þvaghús við hvert samkomuhús. 

57. gr. 
Bannað er að hella skólpi á götu eða almannafæri, ekki má heldur hella þar 

cða skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 

For, slor, og annað þvílíkt, skal jafnan flytja í heldum ílátum eða vögnum um 
götur og alfaravegi. og skal sá er á, eða sá, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á göt- 
una fer 

öð. gr. 

Skepnum må ekki slåtra å eda vid gåtu eda å almannafæri yfirleitt, heldur skal 
bad gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur 
sjái ekki blóðvóllinn, og hann sé hreinsaður strax að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blóðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
segn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

59. gr. 
Við hvert sláturhús skulu nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig fyrir- 

komið, að öruggt sé, að hundar nái ekki til að éta úr þeim. Við heimaslátrun skal 
hafa á Þblóðvellinum ílát með loki undir sullu og innanmein. Að lokinni hverri 
siåtrun skal annaðhvort brenna þessi sollnu líffæri eða grafa þau, minnst fullan 
metra niður í jörðu. Annars skulu sláturhússtjórar og aðrir, sem við slátrun fást, 
fara eftir fyrirskipunum héraðslækna og reglum þeim, er þeir kunna að setja um 
þessi efni. 

60. gr. 
Heilbrigðisnefndir hafa hver í sínum hreppi eftirlit með öllu því, sem að al- 

mennum þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir þeim heilbrigðissamþykktum, sem 
nú gilda fyrir einstaka hreppa sýslunnar, eða þeim heilbrigðissamþykktum, er síð- 
ar kunna að verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 

ANNAR ÞÁTTUK 

Viðaukaákvæði, er taka til kauptúnanna á Vopnafirði, Bakkagerði og þorpanna 

á Hánefsstaðaeyrum og Bakkafirði. 

NI. KAFLI 

Umferðarákvæði. 

61. gr. 
Stéttir meðfram gölum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki 
skyldir til að víkja af gangstétt á akbraut, þó hún sé til vinstri. Við krossgötur skal. 
ef þörf gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar. 

62. gr. 

Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi; ávaxtahýði, pappírsrusli eða 

öðru þess konar á almannafæri eða í opin göturæsi, né heldur skvetta þar skólpi 
eða öðru, er valdið getur hættu eða óþæsindum fyrir vegfarendur. Bannað er að hrista
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sólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað til þerris á götu, eða fast 
við götu, torg eða almannafæri. 

63. 
Þegar hús eru bvggð að nýju, eða eldri hús rifin og byggð upp að nokkru eða öllu 

leyti, skal eig andanum, ef húsið liggur við götu eða svæði, sem almenningur fer um, 

skylt að skýra lögreglustjóra frá, áður en verkið byrjar, og sanna fyrir honum heim- 
íid sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri 

setur til að afstýra hættu, farar tálmum eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verkfæri 
og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglustjóri leyfir, 

og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af verkefni og 
annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burt, þegar húsagerðinni er 
svo langt komið eða verki því, sem unnið er að, að því verði við komið. — Nú brennur 
hús eða mannvirki, eða það er flutt í burtu, án þess að annað sé gert í staðinn, þá er 
eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo frá rústunum, að ekki stafi hætta, 

óþrifnaður eða óprýði af. 

64. gr. 
Palla, stoðir og annan útbúnað við húsasmíðar eða önnur mannvirki, eða við- 

serðir á þeim, skal gera nægilega traust. Heimilt er lögreglunni að gera ráðstafanir 

hér að lútandi. Lausir stigar, sem notaðir eru við aðgerðir á húsum, málun, glugga- 
þveatt eða þess konar, skulu vera nægilega traustir. 

65. gr. 

Nú gengur kjallaragangrid út að stétt eða götu og lengra fram en húshlið. og 
kal þá vera traust h: andrið beggja megin við það. Auk þess getur lögreglustjóri kraf- 

it, að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera, frá því að dimmir að kvöldi og þar 
til birtir að morgni. Í kringum birtugråfir við stétt eða götu, skal setja handrið úr 
járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stéttinni eða 

sölunni. Handrið samkvæmt þessari grein mega ekki vera lægri en 60 em. 

66. gr. 
Bannað er að hafa þakjárn, eða parta af þakjárni, laust úti, og hafa eigendur 

ábyrgð á, að slíkt ekki fjúki öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spýtna- 
rusl og annað þess háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fykur. 

67. gr. 
Báta eða aðra slíka hluti, sem tálmað geta umferðinni, má aldrei setja á vegi, 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og getur hreppsnefnd og lögreglustjóri, eða hvort um sig, látið færa 

slíka muni burtu á kostnað umráðamanns, ef hann ekki gerir það sjálfur, eftir að 
hafa verið aðvaraður. 

68. gr. 
Í fjöru má ekki skilja eftir eða kasta seglfestu, grjóli eða neinu öðru, er tjóni 

setur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað umferð. 

69. gr. 
Það er stranglega bannað að ríða hraðar en hægt brokk á gölum kauptúnanna. 

70. gr. 
Lausa hesta skal jafnan reka hægt og gætilega um götur kauptúnanna, og aldrei 

má siga hundum á skepnur nærri götu. 

Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en nauðsynlegt er til 
að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 
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Hestar i kauptúnunum, ef þeir eru þar staddir, skulu ávallt hýstir um nætur á 
velrum. 

71. gr. 
Með vagna og hesta skal fara svo nærri vegarbrún eða gangstétt til vinstri hand- 

ar, sem auðið er. Um götuhorn skal ekið í kröppum boga ef snúið er til vinstri hand- 
ar, en Í nu boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bann- 

að að aka fram fyrir vagn eða hest, sem á undan fer. Sömuleiðis er bannað að nema 
staðar Með hest eða vagn á gatnamótum eða fast við þau, eða nema staðar þar, sem 
hestur eða vagn heldur kyrru fyrir beint á móti, hinum megin á götunni. 

72. gr. 
Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Láti nokkur hest standa fyrir hlöðnum sleða, vagni eða undir klyfjum, 
lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og undan 
klyfjum, og komið þeim til varðveizlu á kostnað þess, er flutningnum stýrir. 

Hesta má aldrei binda úti við í kauptúnunum, né láta þá standa í réttum í köldu 
veðri, eða óhæfilega lengi, að dómi lögreglunnar, þó að gott veður sé. Getur lögregl- 
an tekið slíka hesta til varðveizlu á kostnað umráðamanns. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúnum, skulu tafarlaust koma 

hestum sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til að 
sevma þá á túnlóðum einstakra manna. 

KI. KAFLI 

Um skepnuhöld o. fl. í kauptúnunum. 

73. gr. 

Hænsni eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu i tryggilega afgirlu svæði á 
tímabilinu 10. maí til 30. september, svo að þeir geti ekki gert öðrum óskunda. 

74. gr. 
Það er á ábyrgð eiganda, að sauðfé, geitfé eða aðrir gripir þeirra geri engan 

óskunda eða skaða í kauptúnunum eða grennd þeirra, hvorki skennni neitt eða fari 

inn í löggirt svæði, tún, matjurt agarða, skrúðgarða eða trufli svefnfrið manna með 
hávaða, enda getur sá, sem fyrir ágangi verður, handsamað slíka gripi til bráðabirgða, 
en þá skal hann undir eins skýra lögreglustjóra frá því og öðrum málavöxtum. Sér- 
slaklega ber að hafa strangt eftirlit með þessu frá 20. maí til 20. sept. árlega. Á þeim 
tíma má búfénaður ekki ganga laus í kauptúnunum eða um þan, neina maður fylgi 
til að gæta hans eða hann sé í öruggri vörzlu. 

Eftir almennan rúningstíma að vorinu má ekki láta sauðfé eða hross sanga laus 

innan takmarka verzlunarlóða kauptúnanna. Ef út af þessu er brugðið, varðar það 
eigandann sektum, og enn fremur ber honum að greiða allan kostnað við handsömun 

og varðveizlu fénaðarins. Selja má fénaðinn til lúkningar þessum kostnaði, ef eigand- 
inn greiðir hann ekki. Frá þessu ákvæði geta þó hreppsnefndir veitt undanþágu. 

E
S
 

75. gr. 
Enginn má láta hesta sína ganga lausa um götur kauptúnanna. Lausa hesta á 

flækingi um göturnar ber lögreglunni að handsama og ráðstafa á kostnað eiganda. 

76. gr. 

Naut, sem farið er með um gölurnar, skulu ætíð leidd í nægilega traustu bandi, 
og minnsta kosti tveir menn fylgi hverju nauti, ársgömlu eða eldra. Ekki mega naut 
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standa úti á gölu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs eða eldri mega alls ekki gang: 

saman við kýr kauplúnanna. 

71. gr. 

Skyll er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefnd: ir um hagbeit í landi kauptún- 

anna, bæði hvernig hagbeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum gjöldum 

er lögtaksréttur. 

78. gr. 

Skylt er eigendum girðinga, er liggja meðfram vegum, að hafa þær í lögmætu 

standi. Skal lögreglustjóri eða hreppsnefnd hafa eftirlit með því að ákvæði þessu sé 

hlýtt og láta gera að á kostnað eiganda ef hann vanrækir aðgerð eftir að honum hefur 

verið gert aðvarl. 

79. 

Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnanna til útflutnings 

eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir sem nauðsynlegar þykja til að 

afstýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegf: trendur. 

XIII. KAFLI 

Um mannvirki og lóðir. 

80. gr. 

Enginn má í löndum kauptúnanna rista torf eða strengi, stinga hnausa, rífa lyng 

eða hrís. nytja slægjur eða taka grjót, sand eða möl án leyfis og tilvísan landeiganda, 

enda samþykki hreppsnefnd. 

81. 

Skylt er hverjum, sem tekur mó Í löndun kauptúnanna, að ganga svo frá gröf- 

um og haga greftri svo, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka mó í löndum 

kaup tin: una nema með leyfi og eftir tilvísan landeiganda, enda samþykki hrepps- 

nefnd. 

XIV. KAFLI 

Um eftirlit með börnum í kauptúnunum. 

25 . 
82. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutadeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt eftir- 

it sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeirra vegum, þegar þau eru á almanna- 

færi. 

Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri síðar en kl. 8 á kvöldin á 

tímabilinu frá 1. okt. til 1. marg, ekki seinna en kl. 9 frá 1. marz til 30. apríl og ekki 

seinna en kl. 10 frá 1. mai til 30. sept., nema þau séu í fylgd með fullorðnum eða Í 

nauðsynjaerindum aðstandenda sinna. 

Lögreglan getur bannað börnum, sem ekki ganga þar til vinnu, né eiga erindi, 

að Á a á bryggjum kauptúnanna. 

Á { dansleikjum mega börn innan 14 ára ekki vera lengur en til kl. 12 að kvöldi. 

Barnaverndarnefndum er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um 

að ákvæðum þessum sé hlýtt. 

83. 

Børn yngri en 14 åra mega alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börnum 

S ára eða eldri heimilt að selja dagblöð, fréttablöð og aðgöngumiða að íþróttasýn- 

ingum, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 

1943 

156 
30. Júní



1943 

156 

30. júní 

326 

XV. KAFLI 

Um almennt hreinlæti í kauptúnunum. 

84. gr. 
Å almannafæri må ekki kasta hræjum, slógi, ösku, sorpi, skólpi eða öðrum 

óhreinindum. Allt slíkt, svo sem innyfli úr skepnum, sem eigi eru notuð, skal láta í 
gryfjur þær, sem mykja og annar áburður er látinn i. 

Skyldur er hver húsráðandi, við götur kauptúnsins, að sjá um, að haldið sé 
hreinum portum og annarri óbyggðri lóð kringum hús hans. Enginn má fleygja sorpi 
eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, eða orsaka að slíkt berist á lóðina. 

Hey, mó eða áburð eða annað þess konar, sem slæðist eða hrynur af flutningi á 
sölurnar, skal sá, er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa samdægurs. 

Nú eru settar safngryfjur eða safnkassar á ýmsum stöðum í kauptúnunum, og 
eru menn þá skyldir til, ef hreppsnefnd ákveður svo, að setja slor eða annan fiskúr- 
gang Í safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

35. gr. 
Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flylja um göturnar í lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá svo, að úr þeim hrynji, meðan á flutn- 
ingnum stendur. 

86. gr. 
Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt, má ekki hafa í nánd við 

götur, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, nema í gryfjum nægilega byrgðum, 
og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

87. gr. 
Á húshliðum eða göflum, sem vita að götu, strætum eða torgum, má ekki hengja 

á nagla eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng eða annað, sem óþrifnaður er að 
eða óþefur, og ekki má heldur hafa fisktrönur á almannafæri. 

88. gr. 
Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollustu getur valdið, eða stíflað renn- 

urnar. 

ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði. 

XVI. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

89. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Norður-Múlasýslu. Þó gilda á- 

kvæði II. þáttar aðeins um kauptúnin á Vopnafirði, Bakkagerði og þorpin á Hánefs- 
staðaeyrum og Bakkafirði. 

90. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa sætur á að fyrirmælum samþykkt- 

ar þessarar sé hlýtt, og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. 
Komist hreppstjóri að því, að brot sé framið, skal hann jafnskjótt kynna sér 

málavöxtu og senda lögreglustjóra skýrslu um málið án tafar.
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XVII. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

91. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 
92. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum ef ekki liggur við 

þvngri refsing að lögum. 

Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sinu og enginn einstakur 

maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna, auk sekta, i sveitarsjóð þess hrepps, 

þar sem brot er framið. Nú hefur maður drýgt brot í fleirum en einum hreppi, sem 

refsað er fyrir Í sama máli. og rennur þá sekt hans og upptækur hagnaður i sýslusjóð. 

93. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari eða 

fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið framkvæma 

það. Kostnað við þetta og kostnað sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri 

gerir, eða lætur gera til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir sveitarsjóður þess 

hrepps, þar sem ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn seki að endurgreiða 

kostnaðinn að fullu. 

94. gr. 

Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari, og ekki verður krafizt af einstökum 

mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefur verið kostað. 

Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild. greiðist hann 

ur sýslusjóði. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. mai 

1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 30. júní 1943. 

Einar Arnórsson. NH — 
Gústav A. Jónasson. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Rangárvallasýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 

Rangárvallasýsla er eitt fjallskilaumdæmi og hefur sýslunefnd yfirstjórn allra 

fjallskilamála samkv. gildandi sveitarstjórnarlögum, en hreppsnefndir annast stjórn 

og framkvæmd þeirra i hverjum hreppi, eða Í sameiningu, þar sem svo hagar til. 

2. gr. 

Hver hreppsnefnd getur valið einn mann til þess að hafa á hendi stjórn og 

umsjón fjallskilamála hreppsins og nefnist hann fjallskilastjóri. 
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3. gr. 
Hver hreppsnefnd, eða fjallskilastjóri fyrir hennar hönd, haldi sérstaka fjall- 

skilabók, staðfesta af oddvita sýslunefndar. Í hana skal rita allt sem við kemur 
fjallskilamálum hreppsins. 

1. KAFLI 

Um afrétti, upprekstur og heimalönd. 

4. gr. 
Alt land skiptist í öræfi, afrétti og heimalönd. Það skulu vera afréttir, sem 

áður hafa verið. Þó geta hreppsnefndir tekið upp nýja afrétti, breytt takmörkum 
afrétta og lagt til þeirra heimalönd eða landshluta einstakra jarða með samþykki 
landeiganda, umráðamanns og sýslunefndar. 

0. SF. 

Hver hreppsnefnd skal semja markalýsingu á afrétti eða afréttarlöndum hrepps- 
ins og skal rita hana í fjallskilabókina. 

Lýsingar þessar skulu sendar sýslunefnd. Sér hún um að þær séu innfærðar 
í afréttabók, er tilgreinir gangnasvæðin innan fjallskilaumdæmisins. 

6. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um að búfjárhögum í heimalöndum sé ekki ibyngt 

um skör fram á sumrum, eftir því sem við verður komið. Í þeim hreppum, sem 
afréttir tilheyra, skulu allir, sem sauðfé hafa til eignar eða umráða, skyldir að reka 
fe sitt á afrétt eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar, og gildir hið sama í þeim 
hreppum, þar sem hreppsnefndir hafa útvegað mönnum afrétt í annarri sveit. 

7. gr. 
Ef afréttur ber ekki allt það fé, sem á fjall ber að reka, ákveður hreppsnefnd 

hvernig með skuli fara. 

Hreppsnefnd getur samið skrá um ítölu hverrar jarðar í afrétti. 

8. gr. 
Enginn má lána utansveitarmanni ítölu sína i afrétti nema með leyfi hlutað- 

"igandi hreppsnefndar, enda sé afréttarland viðurkennt nægilegt. 
Enginn má heldur leyfa öðrum sumarbeit fyrir búfé í heimalandi sínu, þar 

sem hætta væri á að íþyngt yrði óréttilega öðrum samleitarmönnum eða nágrönn- 
um, án leyfis þeirra og hreppsnefndar, nema í sauðheldri girðingu. 

9. gr. 
Hreppsnefnd getur sett ákvæði um, á hvaða svæði í afrétti fjallféð skuli rekið 

g hversu margt megi reka á hvert svæði. Hún hefur heimild til að skipa eða sam- 
pykk ja foringja fyrir hverjum rekstri. Ber honum ad sjå um ad reglum sé hlytt, 
vel med féð farið og sérstaklega skal hann gæta þess að rekstrinum sé haganlega 
dreift og ær látnar taka lömb sín. 

10. gr. 
Nú þykir einhverjum hreppi ofsett í afrétt nágrannahrepps, og verður af þess- 

um ástæðum fyrir tilfinnanlegum ágangi af afréttarfé. Er þeim hreppi heimilt að 
krefjast þess að skipuð sé þriggja manna nefnd til þess að ákveða í afréttinn. 
Nefndin skipist þannig: Viðkomandi hreppsnefndir kjósa sinn manninn hvor og
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sýslumaður ulnefnir þriðja manninn. Ber afrétlareiganda að haga fjártöku i af- 

réttinn eftir mati slíkrar nefndar, enda náist ekki samkomulag um uslagjald. 

11. gr. 

Hreppsnefnd er skylt, þegar einstakir menn krefjast þess, að afstýra ágangi 

innsveitar- og utansveitarfénaðar og hrossa Í heimalandi eða löndum, sem ekkert 

leyfi eða heimild er fyrir, og hefur í því skyni vald til að fyrirskipa smölun á 

stærra eða minna svæði i sveitinni, þegar henni þykir þurfa, og reka til rétta. Það 

sauðfé, er fyrir kemur, má hreppsnefndin láta reka í afrétt hreppsins, og taka af 

ulansveitarfé, sem ekki er hirt, hagatoll, allt að kr. 1.00 af kind, ef fé þetta er rekið 

á afrétt fyrir miðjan ágústmánuð, og sér oddviti þess hrepps, þar sem eigendur 

ijárins eiga heima, — eftir að hafa fengið vottaðar markaskýrslur, — um inn- 

heimtuna á því gjaldi, og stendur skil á því. Sé afrétturinn, sem á er rekið, notaður 

af öðrum hreppi jafnhliða, getur hagatollurinn, að því er þann hrepp snertir, fallið 

niður, ef hann leggur jafnt til smölunar og upprekslurs og hreppur sá, sem fyrir 

ásanginum verður. Svo er hreppsnefndum í þeim hreppum, er engan afrétt eiga, 

heimilt að láta reka fé, sem þannig er smalað, til almenningsrétta í þeim hreppi, 

sem féð á heima i. 

Þegar hreppsnefnd fyrirskipar smölun slíka og þá, er hér um ræðir, skal henni 

„vil, áður en smölun fer fram, að birta þá ráðstöfun sína í nágrannahreppunum, 

svo að búendum þar gefist kostur á að hirða fé sitt. 

Skepnur, sem sérstaklega eru áleitnar i girðingar og i matjurtagarða, skal 

eigandi hirða, þegar tilsagðar eru, setja í örugga vörzlu eða farga þeim. Sýni hann 

hirðuleysi í því efni, ber honum að bæta allt það tjón, er skepna þessi eða skepnur 

hafa valdið eða valda. 

Ss 

12. gr 2. gr. 

Enginn má reka fénað sinn í lönd annarra án leyfis þeirra eða skilja þar eftir 

af rekstrum sínum. Annarra fé mega menn heldur eigi láta fara í rekstra sína til og 

frá afrétti og rétta með rekstrum sínum. 

13. gr. 

Telji einhver ábúandi jarðar sig verða fyrir óhæfilegum ágangi búfjár ná- 

granna síns, vegna þess að sá síðarnefndi hafi girt stærra eða minna svæði af beiti- 

landi sínu og verji það að meira eða minna leyti, með því að sleppa hlutfallslega 

af miklu af fénaði sínum utan girðingar í þann hluta landsins, sem liggur ógirt að 

landi eða löndum nágranna hans, getur sá, sem telur sig verða fyrir áganginum, kært 

málið til hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd er þá skylt að rannsaka málið. Þyki henni ástæða til, getur hún 

fyrirskipað þeim, sem hefur nokkuð af landi sínu afgirt, að hafa ákveðinn hluta 

búfjárins í hinu afgirta landi. 

Heimilt er hlutaðeigendum að skjóta úrskurði hreppsnefndar til sýslunefndar, 

sem fellir endanlegan úrskurð um slík mál, en skylt er hlutaðeigendum að hlýða úr- 

skurði hreppsnefndar, þótt málinu hafi verið vísað til sýslunefndar, unz hún hefur 

fellt úrskurð sinn. 
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UI. KAFLI 

Um fjallskil. 

14. gr. 
Skylt er hreppsnefnd að sjá um, að tvísmöluð séu afréttarlönd hreppsins á hverju hausti, og oftar ef þurfa þykir. 
Öllum Þeim, sem jörð hafa til ábúðar eða unnáða og öllum, sem hafa sauðfé 

undir höndum, er skylt að taka þátt í fjallskilum eftir því og á þann hátt, sem hreppsnefnd skipar fyrir um. — Er hver húsráðandi skyldur til að inna fjallskil 
af hendi fyrir heimamenn. 

15. gr. 
Hreppsnefnd reiknar út fjallskilakostnaðinn ár hvert með því að leggja í dags- 

verk og meta til verðs vinnu þá og annan kostnað, er til þess þarf, að afréttur sé 
fullsmalaður, og það annað innt af hendi, fjallskilum tilheyrandi, sem hún telur 
nauðsynlegt. Þessari heildarupphæð jafnar hún svo niður á hlutaðeigendur þannig. 
að 1% komi á ábúð jarða og eyðijarða, sem nota mætti til slægna eða beitar, og 2% á sauðfé, jafnt á hverja kind, velurgamla og eldri, samkvæmt fjártali á fjórðungs- 
skýrslum frá undanförnum vetri, eða framtali á vori til búnaðarskýrslna. 

Niðurjöfnun á ábúð jarða skal miðast við gildandi fasteignamat á landi hennar 
á hverjum tíma. Þó má undanskilja hlunnindi og sérstaka verðhækkun jarða vegna 
óvenjulegra atvika, t. d. lóðasölu. 

Hverjum hlutaðeiganda er skylt að inna af hendi fjallskil þau, er á hann hafa 
verið jöfnuð niður, á þeim tíma og með þeim hætti, sem hreppsnefndin hefur 
ákveðið, hvort sem um fjallferðir, vinnuf 'amlög eða peningasreiðslur er að ræða. 
En heimilt er honum að bera upp við hreppsnefndina aðfinningar um, hvernig 
fjallskilum er jafnað á aðra eða sjálfan hann eða einhverjum hafi verið ranglega 
steppt. Skal kæra sú koma til hreppsnefndarinnar bréflega áður fjórar vikur eru 
liðnar frá niðurjöfnun. Hreppsnefnd leggur síðan úrskurð á kæruna. Úrskurði 
hreppsnefndarinnar um fjallskilakæruna má skjóta til sýslunefndar og skal gera 
Það skriflega innan ársloka. Sýslunefnd leggur síðan á næsta fundi sínum fulln- 
aðarúrskurð á málið. 

Enginn sá, sem fjallskil eru lögð á, gelur komizt hjá því að inna þau af hendi, 
þótt hann hafi kært yfir þeim og lagt það mál undir úrskurði. 

Leysa má hreppsnefnd mann undan fjallskilum að meira eða minna leyti, ef 
hún telur mjög sett í afrétt hreppsins og maður þessi hefur útvegað sér og notfært 
upprekstur á annan afrétt. 

Við niðurjöfnun fjallskilakostnaðar er rétt að ætla nokkuð fyrir óvissum út- 
gjöldum og leggst það fé í sérstakan sjóð, er nefnist fjallskilasjóður. —— Um reikn- 
ingsskil hans gilda sömu reglur og um sveitarsjóðsreikninsa (sjá síðar, X. kafla). 

16. gr. 
Hreppsnefnd skal með fjallseðli, sem birtur sé opinberlega eða byrji að ganga 

um sveitina 2—3 vikur áður en fyrsta fjallleit skal hafin, boða fjallleit og hvað 
hverjum beri til fjallskilanna að leggja. Skulu fjallleitir gerðar svo snemma, að 
fjallsafni (fyrri leit) sé lokið og réttað verði: Í Landréttum og í Rangárvallarétt- 
um föstudaginn í 23. viku sumars, Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi fimmtudaginn 
í sömu viku og í öðrum hreppum sýslunnar næsta dag þar á undan. Smölun í 
Hekluhraunum má fresta þar til mánudaginn fyrir fyrstu byggðasafnsrétt. 

Þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur oddviti sýslunefndar leyft að 
fjallleitir séu færðar aftur eða fram um nokkr; daga.
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i 17. gr. 

Hreppsnefnd tilnefnir umsjónarmann — fjallkóng — einn eða fleiri í hvern 

einstakan afrétt, og getur enginn skorazt undan slíku trúnaðarstarfi, nema brýn 

nauðsyn beri til. Fjallkóngur skal fara eftir því, sem hreppsnefnd skipar fyrir um 

söfnun afréttarins, en i afréttinum hefur hann öll ráð og fyrirsögn á hendi. Hann 

skipar í leitir, hann ræður fyrir réttarhaldi, ef rétta þarf, og sérhverju öðru, er 

söfnun fjárins viðvíkur, allt þangað til að safnið er komið til almenningsrétta, og 

er safnmönnum skylt að hlýða honum meðan á þessu stendur. 

18. gr. 

Sérhver fjallsafnsmaður skal vera með fullri verkgreind og heilsu og vel út- 

húinn að hestum. mat, fötum, skóm, tjaldrúmi og öðru þvi, er nauðsynlegt má 

teljast til fjallferða og útilegu. 

Hæfan fjallsafnsmann skal álíta þann, er fjallkóngur og minnst helmingur 

leitarmanna taka gildan, þó aldrei yngri en 15 ára. 

Nú verður einhver fjallsafnsmaður sannur að óhlýðni eða hirðuleysi og má 

þá álíta sem sá maður, er slíkan mann sendir til fjalls, hafi engin fjallskil gert, og 

má láta hann borga fyrir fjallskil sín eftir mati hreppsnefndar, og hafi hreppsnefnd 

ráðið manninn, þá má láta hann verða af umsömdu kaupi. 

19. gr. 

Ef sá, sem senda skal mann til smölunar á afrétti, hefur engan hæfan mann 

til þess og getur ekki útvegað sér hann, skal hann tilkynna það hreppsnefnd — eða 

fjallskilastjóra — bréflega sex dögum áður en fjallleitir byrja. — Taki hrepps- 

nefnd —- eða fjallskilastjóri fyrir hennar hönd - undanfærslu hans og ástæður 

gildar, þá borgi maður þessi fjallskil sín sektarlaust, en þó með þeirri upphæð, 

sem kaupa verður mann í hans stað til leitarinnar, enda þótt greiðsla til hans verði 

að vera eitthvað hærri heldur en fjallskilin höfðu verið metin við niðurjöfnunina. 

20. gr. 

Nú vanrækir einhver að senda mann á fjall eða gera þau fjallskil, sem hann 

hefur verið kvaddur til, og hefur ei fram að bera gildar ástæður (sbr. 18. gr.) eða 

tilkynnir engar ástæður fyrir vanrækslu sinni eða tilkynnir þær svo seint, að ógern- 

ingur er að útvega mann í hans stað, þá skal hann, auk borgunar fyrir fjallskilin 

eins og þau voru metin við niðurjöfnun, greiða aukagjald, er nemi jafnhárri upp- 

hæð. Rennur gjald þetta í fjallskilasjóð. — Heimilt er hreppsnefnd að gefa eftir að 

einhverju leyti aukagjald þetta, þegar alveg sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

21. gr. 

Haga skal svo fjallgöngum, þar sem því verður við komið, að ekki verði mis- 

söngur afrétta á milli. Skulu hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, bera ráð 

sín saman um það. 

22. gr. 

Önnur leit í afréttum skal gerð svo fljótt eftir fjallsafnsréttir sem unnl er og 

veður og ástæður leyfa, og í því sambandi við byggðasöfnun, að sem minnstar 

misgångur eigi sér stað milli afrétta og heimalanda. Önnur leit í Hekluhraunum 

fari fram mánudaginn í 26. viku sumars. 

23. gr . gr. 

Fé því, sem finnst í annarri leit og eigandi leiðir sig ekki fyrr að, skal ávallt 

haldið til skila af leitarmönnum til næstu byggðasafnsréttar á eftir. 
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24. gr. 
Að loknum þeim fjallleitum, sem hreppsnefndin lætur gera, eru hreppsbúun 

heimilar eftirleitir í afrétti, en skylt skal þeim að fá til þess samþykki hlutaðeig- 
andi hreppsnefndar, ef þeir vilja eiga von um borgun fyrir fyrirhöfn sína. 

Finnist fé í þessum leitum skal eigandi borga þriðjung verðs fyrir heimt og óheimt fé. Heimilt er hreppsnefnd að hækka borgun þessa, en þá skal sú hækkun 
Sreiðast úr fjallskilasjóði. Hreppstjórar virði fé til þessarar borgunar. Úr heima- 
högum leyfist engum að selja nokkra skepnu eins og fundna í eftirleit að afloknum 
lögsöfnum. 

25. gr. 
Hver sá, sem var verður við að fé er komið i svelti í hömrum eða annars 

staðar Í landareign hans, eða þar í grennd, á hvaða tíma árs sem er. er skyldur að 
sjá um, ef eigi næst til eiganda, að fé þessu sé bjargað, ef unnt er, og ber honum 
borgun fyrir það af eiganda, eða af andvirði kindarinnar ef eigandi finnst ekki, eftir mati hreppsnefndar. Hver sá, sem verður var við meinakind í búfjárhögum 
sínum, tilkynni það eiganda sem fyrst. 

IV. KAFLI 
Um bygging og viðhald almenningsrétta og stjórn á réttahöldum. 

26. gr. 
Hreppsnefnd sér um að almenningsréttum hreppsins með tilheyrandi dilkum 

sé vel við haldið og að þær séu í góðu standi til notkunar. 
Við sérhverjar almenningsrétlir skulu vera nægir dilkar fyrir utansveitarfé og 

óskilafé, og nægilegt rúm í hverjum dilk, til þess að ekki þurti að hleypa út úr 
þeim, fyrr en réttum er lokið og réltarstjórinn leyfir. Er honum heimilt, ef hætt er 
við að á milli hafi hlaupið, eða ef honum Þurfa þykir, að láta rannsaka féð í dilk- 
unum af markglöggum mönnum, áður en hann veitir leyfi til þess að því sé hleypt út. 

Bygging og endurbygging almenningsrétta hvílir á fjáreigendum hreppsins og 
fer fram undir umsjón hreppsnefnda. 

Það viðhald réttanna, sem hreppsnefnd ber að greiða, má greiða úr fjallskila- 
sjóði. 

27. gr. 
Aðalréttir og aukaréttir skula vera þær sömu og nú eru. Þyki þörf á því að færa 

réltir þær úr stað, skal hlutaðeigandi hreppsnefnd leggja bad fyrir almennan sveit- 
arfund. og ræður meiri hluti bænda úrslitum. Sé um aðalrétt að ræða þarf sam- 
bykki sýslunefndarinnar til breytingarinnar. 

28. gr. 
Skyldur er hver að leggja til land undir almenningsfjárrétt og hleðsluefni í 

hana úr landi sínu, valdi það ekki skemmdum á yrktu landi. Sanngjarna þóknun 
úr fjallskilasjóði ber að greiða hlutaðeiganda fyrir jarðrask og átroðning eftir mati 
tveggja óvilhallra manna, er sýslumaður útnefnir, hafi samkomulag ekki náðst. 

29. gr. 
Hreppsnefnd skipar réttarstjóra er sér um innrekstur við réttahöld, kveður 

á um hvenær réttum sé lokið og gætir þess að allt fari fram i sem begtri röð og 
reglu. Óhlýðni og þrjózka gegn skipun réttarstjóra varðar sektum. -— Hlutaðeisandi 
hreppstjórar skulu vera til staðar við réttahöld og gæta almennrar reglu.
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V. KAFLI 

Um bvggðasöfn og byggdasafnsréttir. 

30. gr. 

Í hverjum hreppi skulu, auk fjallsafnsrétta, haldnar minnsta kosti þrjár 

byggðasafnsréttir og skulu þær haldnar þriðjudagana í 23. og 24. viku sumars og 

þr iðjudaginn í 2. viku vetrar, þó með þeim undantekningum, sem hér greinir. 

1. Í Rangárvalla-, Fljótshlíðar- og Vestur-Landeyjahreppum, skal halda fyrstu 

byggðasafnsrétt á miðvikudaginn í 23. viku sumars. 

2, Í Hvolhreppi og Austur-Landeyjahreppi skal halda aðeins fyrstu byggðasafns- 

rétt á þriðjudaginn í 23. viku sumars, hinar aðrar byggðasafnsréttir í þeim 

hreppum séu haldnar á mánudögum. 

Hreppsnefnd er heimilt að færa 2. byggðasafnsrétt aftur um viku þyki henni 

það hentara, en skylt er að tilkynna að áður í nærliggjandi hreppa. Nær ákvæði 

þetta aðeins til hreppanna vestan Ytri-Rangár 

31. gr. 

Bvggðasöfnun (smölun heimalanda) skal fram fara næsta dag á undan hverri 

byg ;gdasafnsrætt nema i Austur-Landeyjahreppi að því er snertir 2., 3. og 4. rétt. 

Fer þar smölun fram sama dag og rétlað er. Í Hvolhreppi séu heimalönd jafnan 

smöluð sama dag og réttað er. 
Við byggðasöfnun skal hver og einn skyldur til að smala allt heimaland sitt, 

og hlýðnast þeim fyrirskipunum hreppsnefndar, sem miða því til tryggingar að 

vel sé smalað, og að almenningur sé samtaka í smöluninni bæði innbyrðis og sveita 

á milli. Skal síðan varðveita vel allt óskilafé og reka það til almenningsrétta í tækan 

tíma næsta dag. 
Heimilt er hreppsnefnd, þar sem því verður við komið, að fyrirskipa þeim, er 

búa næst afrétti, að smala sérstaklega heimaland sitt í sambandi við fjallsöfn og 

koma því óskilafé, er þeir finna, í fjallsafnið. 

Sérhver hreppsnefnd hefur og heimild til að fyrirskipa byggðasmölun og réttir 
lengur fram á vetur en tilgreinir í 29. gr. ef henni þykir þurfa, einkum ef veður 
falla vel, svo hætt sé við miklum samgöngum af fé. 

32, gr. 

Vid niðurjöfnun fjallskilanna gæti hreppsnefnd þess i hvert sinn, að ákveða 
hverjir skuli, sveitar sinnar vegna, vera sendir í byggðasafnsréttir nágranna- 
sveita, til þess að hirða það óskilafé úr sinni sveit, sem þar kynni að koma fyrir. 
Mega aldrei vera færri en tveir saman slíkra erinda í fyrstu bvggðasafnsréttum. 

Telst þetta til fjallskila. 

Þurfi að greiða ferjutoll fyrir fé, sem sótt er í réttir, borgast hann af fjall- 
skilasjóði þess hrepps, sem rekstrarmenn eru úr, en sá hreppur hafi endurgjalds- 

kröfu tl þeirra hreppa, sem féð eiga. 

33. gr. 
Hreppsnefnd Rangårvallahrepps skal låta hirda i byggdasafnsréttum i Holtum 

og á Landi allt óskilafé úr öllum hreppum sýslunnar fyrir austan Eystri-Rangå, 
og sjá um að það komizt í fyrstu byggðasafnsrétt Rangárvallahrepps daginn eftir. 

Hreppsnefnd Vestur-Eyjafjallahrepps hefur hins sama að gæta í byggðasafns- 
rétt Austur-Evjafjallahrepps með óskilafé úr þeim hreppum sýslunnar, sem liggja 

fyrir ulan Markarfljót, -— og sömuleiðis í bvegðasafnsréttum í Austur-Landeyjum 
um óskilafé úr Austur-Evjafjallahreppi.
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Hreppsnefnd Hvolhrepps skal hirða í byggðasafnsréttum á Rangárvöllum fé úr 
Eyjafjallahreppum og Landevjahreppum, en hreppsnefnd V.-Landeyjahrepps láti 
hirda fé þeita í Hvolsréttum. 

Óskilafé úr sömu hreppum, sem fyrir kemur í byggðasafnsrétt í Vestur-Land- 
eyjahreppi, skai hreppsnefndin í Austur-I Landeyjahreppi hirða láta. Enn fremur 
skal hin sama tre ppsnefnd hafa hinnar sömu skyldu að sæta í Vestur-Evjafjalla- 
hreppi um óskilafé úr hreppum sýslunnar utan og ofan Affalls. 

Hreppsnefnd Fljótshlíðarhrepps skal síðan hirða allt fé úr hreppum ofan og 
utan Þverár, sem fyrir kemur í Austur- Landeyjaréttum. 

Þeir hreppar, sem engan afrétt eiga, mega leggja tveir saman er þeir senda í 
hvggðasafnsréttir. 

Bakkabæingar veiti Vestur-Landey Jahreppi tækifæri til að hirða sitt fé á einum 
stað, eftir hverja lögsöfnun áður en þeir reka óskilafé til sinnar lögréttar. 

Landmenn og Holtamenn láti hirða fé sitt í fjallrétt á Rangárvöllum og gagn- 
kvæmt 

Sé um innrekstrar fé að ræða ur einum hreppi í afrétt annars hrepps er eigandi 
skyldur að láta hirða það í réttum. 

34. gr. 
Skilarétt á hrossum skal haldin í hverjum hreppi þriðjudaginn í 25. viku sum- 

ars og þriðjudaginn í 4. viku vetrar. eftir að fram hefur farið smölun á þeim, er 
bríendur skulu leysa vel af hendi. 

Hver einstakur eigandi ber ábyrgð á að hross hans séu hirt í skilarétt. 

35. gr. 
Komi tökufénaður Hl rétta, hefur så ábyrgð á, sem tekið hefur. 

VI. KAFLI 

Um óskilafé. 

36. gr. 
Kalineyrt og eyrnalaust fé og ómerkinga, sem lambsmæður ekki helga sér í 

heimaréttum, skal reka til almenningsrétta, bæði í fjallsöfnum og byggðasöfnum, og 
skal hreppsnefndin sjá um að slíkt fé sé dregið í dilk sér. Síðan skal leiða ær að 
dilkum og leyfa mönnum með því eða öðru móti að reyna að sanna eignarrétt sinn. 
Fjárbragð eitt sker þó ei úr um eignarrétt. Ómer kinga þá, er enginn helgar sér í lok 
hverrar réttar, skal selja hlutaðeigandi fjallskilasjóði til inntektar. 

37. gr. 
Allar óskilakindur aðrar, sem ekki tekst að finna eiganda að, eða enginn hirðir 

um, skulu og seldar í lok hverrar ny88 3ðasafnsréttar, svo og þær óskilakindur er 
fyrir kynnu að koma siðar á hausti eða vetri. Skulu hreppstjórar, að loknum öllum 
haustréttum, senda í hvern hrepp sýslunnar skýrslu yfir allt hið selda fé, og mega 
eigendur þess leiða sig að andvirðinu er tveir mánuðir eru liðnir frá söludegi, til 
septemberloka árið eftir, að frádregnum öllum kostnaði. 

Sölu á Óskilahrossum skal areppstjóri Jafnan auglýsa innanhrepps, nema 
þegar um lögskipaða hrossarétt er að ræða; þá skal hann senda skýrslu í hvern 
hrepp, eins og um annan óskilafénað. 

Ómer 'kinga og kalineyrt má selja í fjallrétt. 

38. gr. 
Til þess að geta sannað eignarrétt sinn á sauðfé, hlýtur eigandi að hafa lög- 

heimilt og „auglýst mark.
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Gefi tveir eða fleiri sig fram sem eigendur að sama marki, er hreppsnefndinni 157 

ekki skylt að svara andvirði hinnar seldu kindar fyrr en einhver þeirra hefur form- 6. júlí 
lega sannað forgangsrétt sinn. 

39. gr. 
Hross, sem eigandi þekkist ekki að eða eigandi er utanhrepps og á engan þann 

að, er hirða vill gripinn eða gripina fyrir hans hönd, skulu jafnan talin í óskilum 
á hvaða tíma árs sem er. Vakta skal þau í viku og fara síðan með sem annað óskila- 
fé (sbr. 11 og 36. gr). Óskilahross má selja strax í réttarlok. Þó skal eigandi hross, 
sem selt hefur verið, hafa innlausnarrétt á því þrjá mánuði frá söludegi, enda ber 
hann þann tíma ábyrgð á því, nema það farist fyrir alveg sérstaka handvönm 

kaupanda. 

Borga skal eigandi allan áfallinn kostnað, svo sem uppboðs-, fóður- og beitar- 
kostnað. Andvirðis geta eigendur vitjað innan árs frá söludegi, en að öðrum 
kosti færist það hlutaðeigandi fjallskilasjóði til tekna. 

40. gr. 

Nú kemur fyrir kind eða hross með réttu marki ákveðins manns, en sá hinn 

sumi veit sig ekki eiganda að, skal þá með fara sem óskilafé. 

41. gr. 
Fyrir lok janúarmánaðar næstu ár, skulu hreppstjórar senda manni, sem sýslu- 

nefndin kýs til þess, greinilegar lýsingar á öllum þeim óskilafénaði, sem seldur 
hefur verið og enginn hefur leitt sig að. Skal maður þessi taka lýsingar þess á skrá 
og senda til birtingar í Lögbirtingablaðinu. 

Á sama hátt skal lýsa seldum óskilahrossum. —- Hreppstjórar greiði auglýs- 
ingakostnaðinn og getur sýslunefnd ákveðið hann fyrir fram um nokkurra ára bil. 

VIK. KAFLI 

Um vorréttir. 

42. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að skipa fyrir um smölun á vorin bæði í heimalöndum 
og á afrétti, ákveða vorréttahöld og rekstrardaga til afréttar. Vorréttadaga er 

henni skylt að auglýsa í nágrannahreppum. 

43. gr. 

Marka skal lömb undir óskilaám með sama marki og á þeim er. 

VIII. KAFLI 

Um fjármörk. 

44, gr. 

Til þess að geta sannað eignarrétt sinn á fénaði, þurfa eigendur að hafa lög- 
heimiluð mörk á hornum. Fjármörk eru: eyrnamörk, hornamörk og brennimörk. 

Eyvrnamörk skulu vera á öllu fé, en hornmörk og eigin brennimörk því aðeins að 
eigendur vilji. Ekki mega menn eiga námerkt frekar en þörf gerist og hefur sýslu- 
nefnd rétt til að kveða á um, hversu námerkt má vera. 

, 
Så, sem tekur upp mark eða flvtur inn í sveit með mark, sem er náið öðrum i
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157 sama sveitarfélagi, skal breyta marki sínu ef þess er óskað. Erfðamark er rétthærra 
6. júlí en ný upp tekið mark að öðru jöfnu. 

Ekki má sami maður eiga fleiri en tvö fjármörk og eitt hrossamark. 
Neita má börnum innan 12 ára um upptöku marks. 

Ekki má prenta í markabók sauðfjármarkið afeyrt eða hlustarstýtt. 

Mikil særingarmörk má ekki upp taka, né heldur hafa þau mörk. sem vand- 

hæfni er á að marka svo að eigi valdi villu eða vafa, svo sem: hvathamrað, blað- 

rifað, helmingrifað, þrírifað, þrístúfrifað, sylt í hvatt, sýlt í helming, sýlt í stúf og 
tvísýlt í stúf. 

Fleiri en tvö undirben má ekki hafa sama megin á eyra. Mörk þau, sem bann 
er lagt við, mega ekki ganga að erfðum, gjöfum eða kaupum og sölum. Sýslunefnd 
setur lagt bann við fleiri mörkum, en hér eru tilgreind, og skulu þau auglýst í 
markaskrá sýslunnar. 

Enginn má taka upp fjármark með einu undirbeni frábrugðið löghelguðu marki 
nema samþykki þess, er markið á, komi til. 

45. gr. 

Allir fjáreigendur skulu hafa sýslu- og hreppsbrennimark á fé sínu eftir því sem 
sýslunefnd segir fyrir um og lætur hún prenta þau í markaskránni. Skal hver fjár- 

eigandi hafa brennimerkt hverja þá kind, sem er með hornum, áður en henni er slept 
eftir hinn fyrsta vétur, sem hún er fóðruð, með brennimarki þess hrepps, sem hann 
býr i. Má beita sektum ef út af þessu er brugðið, renna þær í fjallskilasjóð. 

46. gr. 
Nú kemur fyrir í réttum eða við sundurdrátt kind, sem er með brennimarki eða 

hornamarki annars en þess, sem eyrnamarkið á, skal þá sá talinn eigandi kindarinn- 
ar, sem bÞrennimarkið eða hornamarkið á, en skyldur skal hann til, ef eigandi eyrna- 
marksins krefst þess, að sera grein fyrir því, hvernig hann er að kindinni kominn. 
Kind, sem hefur eyrnamark eins, brennimark annars og hornamark hins þriðja, skal 
talin eign þess sem hornamarkið á. Þó skal hann, ef krafizt er, gera grein fyrir því 
hvernig hann hafi eignazt kindina. 

47. gr. 
Sýslunefnd skal láta prenta markaskrá fyrir sýsluna 10. hvert ár, og oftar ef þurfa 

þykir. Hver markeigandi skal koma marki sínu í skrána og greiða fyrir það gjald, er 
sýslunefnd hefur ákveðið. Hvert heimili, sem á eitt eða fleiri mörk í skránni, fær 
eitt eintak af henni, og skal það fylgja jörðinni eða býlinu, þegar búendaskipti verða. : 
Einnig skal sýslunefnd sjá um, að nægilega mörg eintök verði send ókeypis til allra 
hreppa utan sýslu, er búast má við að fé gangi saman úr. 

48. gr. 
Sýslunefnd kýs mann til að búa markaskrána undir prentun og hafa umsjón 

með upptöku marka. 
Kosning hans fer fram í hvert sinn og markaskrá á að prenta. Sýslunefnd ákveður 

honum þóknun fyrir starf sitt. 
Markaumsjónarmaður sér um útgáfu markaskrár. Hann gerir sér far um að koma 

samræmi og festu á nöfn marka og að sammerkingar eigi sér ekki stað. — Í marka- 
skrá skal raða nöfnum í stafrófsröð, en þó „framan“ fyrr en „aftan“. 

49. gr. 
Hreppsnefndir skulu, hver í sínum hreppi, samkvæmt ákvæðum sýslunefndar 

eða markaumsjónarmanns, safna mörkum í hreppnum og innheimta gjöld fyrir þau.



337 

Hreppsnefndin, eða så, sem hún felur framkvæmd þessa, hlutast til um, að sammerk- 
ingar eða mjög lík mörk, sem hætt er við að valdi misdrætti, eigi sér ekki stað. 

Mörkum hvers hrepps sé safnað í heild eftir stafrófsröð og séu merki sett við 
nýupptekin mörk. Handritið liggi síðan frammi í 14 daga samkvæmt áður Þirtri aug- 
lýsingu, hreppsbúum til sýnis. Að því búnu sé markaumsjónarmanni sýslunnar 
send þessi skrá úr hverjum hreppi, ásamt gjöldunum. 

50. gr. 

Þegar markaumsjónarmaður hefur fengið markaskýrslur allra hreppa, ber hann 

þær saman sín á milli, og þær allar saman við gildandi markaskrár innan sýslu og 
utan þar sem búast má við fjársamgöngum. 

Heimilt er honum að fella niður nvupptekin mörk, sem of lík eru eldri mörkum, 
og þau sem bannað er að taka upp, ef nokkur eru á skýrslu. 

Ákveði hann að fella niður mark eða breyta því, skal hann tilkynna það hlut- 

aðeigendum og benda þeim á önnur mörk eða breytingar á marki, er komið geti í 
staðinn. Verði tillögum hans eigi mótmælt innan mánaðar frá því að hann sendi þær 
frá sér, skulu þau mörk gilda til skrásetningar. 

Að öðru leyti ber honum að taka til greina óskir eða kröfur markeigenda. geti 

þær samrýmzt ákvæðum þessarar reglugerðar. 
Vilji einhver taka upp mark milli þess að markaskrá er samin, ber honum fyrst að 

fá til þess samþykki markaumsjónarmanns. Síðan skal hann auglýsa það í Lögbirt- 
ingablaðinu og jafnframt tilkynna það bréflega öllum hreppstjórum í sýslunni. — 
Hreppstjórar sjái um að markið sé ritað inn í markaskrá þá, sem höfð er við sund- 
urdrátt í almenningsréttum, hver í sinni sveit. Þeir fjáreigendur, sem inn í sýsluna 

flytjast, fari eins að til þess að fá lögheimild fyrir marki sínu innan fjallskilaum- 
dæmisins. 

IX. KAFLI 

Um fjárrekstra. 

51. gr. 

Þegar sauðfé eða hross er rekið um héraðið skal þess gætt að rekstri hverjum 
fylgi nægilega margir og duglegir rekstrarmenn, svo að sem minnstur bagi verði fyrir 
þá, er lönd þau eiga, sem um er rekið eða í er áð. Eigi má leggja upp með slíka rekstra 
að morgni fyrr en markljóst er orðið, og eigi halda áfram að kveldi eftir að mjög er 

orðið skuggsynt, nema brýn nauðsyn beri til. 
Allt fé í sláturfjárrekstrum skal vera merkt ákveðnum rekstrarmerkjum, er séu 

svo glögg að þau sjáist tilsýndar í björtu, og svo traust að þau máist ekki af þó að 
votviðri gangi. Rekstrarmönnum ber að gæta þess vandlega, að annað fé lendi ekki 
saman við reksturinn, en komi það fyrir, skulu þeir, þegar þeir verða þess varir, draga 

það fé úr rekstrinum, og annast um, að það komist í átthaga sína, eigendum að kostn- 
aðarlausu. 

Skaða, sem hlýzt af því, að út af þessu er brugðið, ber eiganda eða umsjónar- 
manni rekstursins að greiða eiganda fjárins, en sannist það að skaðinn stafi af skeyt- 
ingarleysi rekstrarmanns, skal hann auk þess sæta sektum. 

Skylt er sláturhúsum að láta fara fram markaskoðun á öllu fé, sem þar er leitt 
til slátrunar. 

43
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X. KAFLI 

Um fjallskilasjóði. 

52. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að stofna fjallskilasjóð fyrir hreppinn og renna þá til 

hans þessar tekjur: 
a. andvirði óskilafjár að frádregnum kostnaði, 
b. hluti af niðurjöfnun (sbr. 14. gr.); 
c. fjallskil þau, sem með peningagreiðslu eru innt af hendi; 
d. sektir fyrir brot á þessari reglugerð; 
ce. aðrar tekjur, er hreppsnefnd eða almennur sveitarfundur samþykkir að renni í 

sjóðinn. 
Tekjum fjallskilasjóðs má hreppsnefnd aðeins verja til þeirra hluta, er heyra 

undir framkvæmd ákvæða reglugerðar þessarar. Heimilt er þó að verja fé úr sjóðnum 
til eyðingar refa í umdæmi hlutaðeigandi sveitar. Sjóðurinn er í ábyrgð hreppsnefnd- 
ar, sem geri reikning hans árlega og lætur fylgja sveitarreikningnum. 

Meðan sjóður þessi er ekki stofnaður í einhverri sveit, kemur sveitarsjóður í 
hans stað. 

XI. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

53. gr. 
Það er stranglega bannað að svelta fénað frekar en minnst verður hjá komizt, 

hundbeita hann að óþörfu eða misþyrma honum á nokkurn hátt við fjárréttir, í 

rekstrum eða gæzlu, fjallgöngum eða við smölun heimalanda. Brot gegn þessu varðar 
skaðabótum og hegningu að lögum. 

54. gr. 

Syslunefnd sker úr öllum ágreiningi milli hreppsnefnda út af fjallskilamålum. 

Sömuleiðis heyra undir hana allar kærur og kröfur á hendur hreppsnefndum og 
hreppstjórum snertandi fjallskilamál. Enn fremur geta einstakir menn komið sér 
saman um að leggja slík ágreiningsmál undir úrskurð sýslunefndar. 

55. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, 10- 300 krónum, eftir málavöxtum. 
og renna þær í fjallskilasjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið. 

56. gr. 

Mål, sem rísa úl af brotum á reglugerð þessari, skal farið með sem almenn låg- 
reglumál. 

57. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin „Reglugerð fyrir Rangárvallasýslu um 

notkun afrétta, fjallskil, réttahöld, meðferð óskilafjár, grenjaleitir, refaveiðar o. fl.“ 

frá 8. ágúst 1921, svo og breyting á þeirri reglugerð frá 14. júlí 1936. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Meðan varnir gegn sauðfjársjúkdómum i sýslunni standa yfir. og þar sem þær 
hafa það í för með sér, að einhverjum hreppi er að miklu eða öllu leyti meinað að 

nóta afrétt sinn, skal hlutaðeigandi hreppsnefnd heimilt að jafna öllum fjallskila- 

kostnaði niður á ábúð jarða, sbr. 14. gr.
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Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykkt, 157 
staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 31, maí 1927, til 6. júlí 
þess að öðlast gildi 15. júlí 1943 og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga 
að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. júlí 1943. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 

Páll Pál mason. 

SAMÞYKKTIR SAR 
„júli 

fyrir Sparisjóð Húsavíkur, 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Húsavíkur. Heimili hans og varnarþing er í Húsavík. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru stofnfjáreigendur 38 að tölu, með samtals kr. 7600.00 

innborgað stofnfé. Fé þetta skal ávaxtast í sjóðnum, þó aldrei með hærri vöxtum en 
1% umfram innlánsvexti, og skal vera trygging fyrir skilum sjóðsins við viðskipta- 
menn hans. Varasjóður Sparisjóðs Húsavíkur h.f., sem um síðastliðin áramót var kr. 

60214.50, er enn fremur trygging fyrir viðskiptamenn sjóðsins. 

3. gr. 

Stofnfjåreigendur skulu aldrei færri vera en 30, allir búsettir í Þingeyjarsýslu, 
þar af hið fæsta % þeirra, eða svipað hlutfall eftir því, sem á stendur um tölu stofn- 
fjáreigenda á hverjum tíma, búsettir í Húsavíkurhreppi. 

Stofnfjárframlag endurgreiðist ekki fyrr en við niðurfall ábyrgðar eða sam- 
kvæmt heimildinni í 22. grein laga nr. 69 27. júní 1941. 

Ábyrgð stofnfjáreiganda fellur ekki niður nema við andlát, brottflutning úr lög- 
sagnarumdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða fjárþrot með 

öðrum hætti. 
"alli ábyrgð stofnfjáreiganda niður, skal stjórn sparisjóðsins gera það, sem í 

hennar valdi stendur, til þess að útvega stofnfjáreiganda í staðinn. Bera má ágrein- 
ing um nýjan stofnfjáreiganda undir lögmætan auka- eða aðalfund og ræður afl 
alkvæða úrslitum. 

Samþykki sparisjóðsstjórnarinnar þarf til þess, að stofnfjáreigandi geti afhent 
eða afsalað öðrum stofnfé sínu svo gilt sé. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn. Skulu þrír þeirra kosnir á aðalfundi spari- 

sjóðsins úr hópi stofnfjáreigenda til fjögurra ára í senn. Þrjá varamenn, er taki sæti 
í stjórninni í forföllum aðalmanna í sömu röð og þeir eru kosnir, skal kjósa á sama“ 
tíma og til sama tíma og aðalmenn. 

Hlutfallskosningu skal viðhafa ef óskað er. Séu atkvæði jöfn, skal hlutkesti ráða. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í fjögur ár 

samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum.
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, 
Syslunefnd Suður-Þingevjarsýslu kýs tvo menn í stjórn sparisjóðsins og tvo til 

vara, og gildir kosning þeirra til fjögurra ára 
Stjórnin kýs sér formann úr sínum flokki. 
Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bág: 

við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlys- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 
skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa 
til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lån úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í sljórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust inn í bækur sjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
Íöguni stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir (il eigi skemmri tíma en eins árs i senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund stofnfjáreigenda 
þegar i stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum lilögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 
um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabrét. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt,
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sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hefur 

verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tveir á mánuði, og ákveður stjórn- 

in hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 

Eigi síðan en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum stofnfjáreigendum 5 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 

reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda 

og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á 

sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 stofnfjáreigendur æskja þess. 

Fundur er lögmætur þegar helmingur stofnfjáreigenda mætir. Mæti eigi helmingur 

stofnfjáreigenda, skal boða fund að nýju á sama hált, og er hann þá lögmætur 

hversu fáir sem mæta. Á fundum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á 

samþykktum sparisjóðsins, nema *; hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

Gefa má stofnfjáreigandi öðrum manni skriflegt umboð til þess að fara með al- 

kvæði silt á fundum, eftir því sem lög og reglugerðir um sparisjóði banna ekki, ef 

hann eigi gefur mætt vegna veikinda eða nauðsynlegrar fjarveru. Umboð má ekki 

vfirfæra og enginn má fara með nema eitt atkvæði. 

IL. Um innlög í sjóðinn, inn og útborganir, vexti og vaxtagreiðslur og fleira. 

13. gr. . 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í króna í senn. 

b. Það, sem lagt er inn i sjóðinn, færist inn Í í nstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók med sönnu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 

samþykktir sjóðsins, gildandi lóg og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 

á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. 

Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í 

hana i fyrsta skipti. 

d. EF sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhréytt að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

c. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri innstæðu 

en 5000 kr. 

f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma i samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 

hvers ár. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við höf- 

uðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnæltum, og gjaldast 

vextir eigi i minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði Í sjóðnum. 

15
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158 Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
6. júlí í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 

vöxtum i viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 
Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 300.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og 
upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða uppsagnar- 
frests er eigi skylt að borga meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu við- 
skiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum med þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 
stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- 
ina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verði rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 
gert næst, þegar viðskiptabók er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 
á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 
svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og til- 

færist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðuté getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er.
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20. gr. 

Årsard allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 

hví aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 

samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsam- 

legra fyrirtækja i almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meiru af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst 

á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist lil að grípa til fjár þess, 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 

að koma því í samt lag aftur. 

HI. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 60% (3) af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða 

segn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 

árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 

lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga, 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

283 er 23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 

vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram vfir gjalddaga. 

21. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

Þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt. að þeir geli hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 

ríkið ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. 

Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til fjár vegna 

fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má. að koma því Í 

samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn til- 

kynna sparisjóðseftirlitinu það, sem i samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki.
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25. gr. 
Ån sampykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn. ekki taka lån Ul 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 
það. 

Na veðselur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til 
tryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzl- 
um sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 
bækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd, og hver þau séu. 

96. ør 26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum 
og sé þar i greint hver sjóðsforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 
á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 
reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 
af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn 
á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal 
semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og eins 
af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá. er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni. hvernig víxil- 
rúltar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal getið nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal sundurliða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir skuldir 
þær, sem bann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna.
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V. Um endurskodun. 158 

31. gr. 6. juli 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu, með hlutfalls- 

kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 

menn til vara og ganga þeir i stað aðalmanna i forföllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu hverjir séu kosnir endurskoðendur sparisjóðsins. 

33. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

fjórum sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 

eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 

á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

med athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 

skulu endurskoðendur leggja málið fyrir stjórnarráðið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé 

ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69, 27. júní 1941, um spari- 

sjóði, svo og reglugerð nr. 36 15. febr. 1942, um sparisjóði, og önnur gildandi fyrir- 

mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun banda endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 6. júlí 1943. 

Björn Ólafsson. Sr 
Torfi Jóhannsson. 
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159 AUGLYSING 
13. jálí 

um sölu orlofsmerkja og afhendingu orlofsbóka. 

Frá 1. ágúst 1943 verða orlofsmerki til sölu í öllum póst: ifgreiðslum landsins. 
Frá 26. júlí 1943 verða orlofsbækur afhentar ókeypis í póstafgreiðslum í öll- 

um kaupstöðum, og í öðrum póstafgreiðslum landsins hefst afhending þeirra í 
só viku júlímánaðar. 

Bráðabirgðaákvæði í reglugerð frá 19. maí 1943, um orlof, fellur úr gildi 
1. ágúst 1943. 

Frá sama líma skal orlofsté greitt með orlofsmerkjum. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. júlí 1948. 

Björn Þórðarson. 

Gun nl. E. Briem. 

160 LÖGREGLUSAMÞYKKT 
14. júlí . 

fyrir Gullbringusýslu. 

KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 
Á aimannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn safn- 

asl saman á almannafæri, svo að Lil tálmunar sé fyrir umferð. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 

svæði, sem almenningur fer um eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 
velli. torg, bryggjur o. s. frv. 

i 9 Er 2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr sölubúða eða 

sank omuhúsa eða annars staðar, þarðsem almenningur kemur saman, skulu menn + 
haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan setur til þess að varðveita góða reglu. 

3. gr. 
Allir, sem fara um götur og vegi sýslunnar, hvort heldur er gangandi, ríðandi, á 

vagni, í bifreið, á hjólum eða öðrum fararkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum, 
eða einhver vill komast fram fyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á 
vinstri helmingi vegarins svo nærri götubrún, sem auðið er. Sá, sem vill komast 
fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, svo sem nauðsyn krefur. Við 
vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefur farartæki á vinstri hönd. 

4. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa eða hafa í frammi annan hávaða, ofsa- 

legt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjar reglu, ónáða vegfarendur eða þá, 
sem Í nágrenninu búa. 

5. gr. 
Bannað er að hafasl að óþörfu nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og 

enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dvrabjöllu eða aðhafast 
nokkuð það, er ónáðar eða móðgar húsbúendur.
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6. gr. 

Á fjölförnum götum og vegum er bannað að leika nokkra þá leiki, er hindrað 

geta umferð eða hætta getur stafað af. Sömuleiðis er bannað að hanga utan á vögnum, 

sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um götur eða vegi, eða festa við þessi farar- 

tæki sleða, handvagna eða annað, sem til óþæginda getur orðið. 

Í. gr. 

Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skotvopn- 

um, á eða yfir fjölfarnar götur og vegi, né heldur kveikja þar í púðri, olíu, benzini 

eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum. Eigi má heldur kasta á götur eða 

vegi glerbrotum, sorpi, slori eða nokkru öðru því, er til tjóns eða óþæginda getur orðið 

fyrir umfarendur. Nauðsynlegar sprengingar við eða nálægt almannafæri má aðeins 

sera með leyfi lögreglustjóra og skal ætíð, er um slíkt leyfi er sótt, tilgreina hver fram- 

kvæmi verkið og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á. að 

alrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni má hvorki geyma i 

íbúðarhúsum né annars staðar, bar sem hætta getur stafað af. 

8. gr. 

Enginn má vera dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið af eða á grímu- 

dansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi, sem misbýður velsæmi. Einnig er 

bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almannafæri, svo sem með orðum 

eða látbragði, með því að fletta sig klæðum, eða gera þarfir sínar á hneykslanlegan 

hátt. Enginn má baða sig eða synda nakinn svo nærri umferð eða manna bústöðum, 

að hneyksli valdi. 

9. gr. 

Drukknum mönnum, sem finnast ósjálfbjarga eða eru með óspektir á almanna- 

læri, skal ráðstafa á tryggilegan hátt, þar til þeir eru komnir til sjálfs sín aftur. Þeim 

mónnum, sem sökum ölæðis hafa í frammi hávaða eða ósæmilegt athæfi eða látbragð 

á abnannafæri, skal ráðstafa á sama hátt, þar til þeir koma til sjálfs sín aftur og 

skulu þeir þá enn fremur sæta sektum eftir samþykkt þessari, fyrir röskun á alls- 

herjar friði og reglu, er þeir kunna að hafa valdið með drykkjuæði sínu. 

10. gr. 

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

sins, ef lögregluvaldið krefst þess. 

11. gr. 

Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn ber 

til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem við- 

staddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum bæði á almannafæri og annars 

staðar, en heimtingu eiga þeir menn, er til slíks eru kvaddir, á fullum bótum úr 

hreppssjóði fyrir tjón, er þeir kunna að bíða við það á fatnaði eða limum, en hrepps- 

sjóður á kröfu á hendur hinum seku. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til þess að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferð. 

12. gr. 

Enginn ótilskvldur má slökkva né kveikja á götuljósum. Enginn má án leyfis 

lögregluvaldsins selja vörur eða reka aðra atvinnu á almannafæri. Börnum og ungl- 

ingum er þó leyfilegt að selja þar fréttablöð, aðgöngumiða, merki og þess háttar, að 

fengnu samþykki barnaverndarnefndar.
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13. gr. 
Á alfaravegi má ekki leggja eða setja neitt það, er torveldar umferð frekar en 

nauðsyn krefur. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur eða sleðar mega ekki standa á götum 
eða vegum lengur en nauðsynlegt er til þess að fylla þá eða tæma. Hreppsnefndir 
hafa, í samráði við lögreglustjóra, heimild til að ákveða, hvar á götum eða torgum 
vagnar og Þifreiðar mega standa. Geta hreppsnefndir, Þegar þeim þykir ástæða til 
þess, sett reglur þar að lútandi. 

14. gr. 
Á alfaravegi má ekki vinna neina þá vinnu, sem tálmar umferð eða gerir hana 

hættulega. Enginn má gera skurð í götu, alfaravegi eða torg, nema fengið sé þar til 
leyfi lögregluvaldsins. Þeirra varúðarráðstafana sé þá einnig gætt, að ekki geti af 
því slys hlotizt, enda verði tafarlaust unnið að endurbótum slíks farartálma. 

15. gr. 
Verði brýr á vegum í sýslunni, bryggjur eða pallar á almannafæri, svo hrörlegt 

og úr sér gengið, að talizt geti að vegfarendum stafi hætta af, þá ber lögreglustjór: 
að krefjast þess af eigendum mannvirkjanna, að úr sé bætt svo, að hættulaust sé. 

16. gr. 
Allir þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu sæta allrar varúðar, hægja 

ferð um vegamót eða þegar farið er fram hjá húshornum eða um skarpar vegabeygjur 
og einnig varast að tálma ferð annarra vegfarenda. Bifreiðarstjórum og hjólreiða- 
mönnum ber að hafa tendruð ljós á farartækjum sínum frá þvi að birtu bregður 
að kvöldi, unz bjart er orðið að morgni, þegar þeir eru á ferð á farartækjunum á 
þeim tíma. Hjólreiðamönnum ber einnig að hafa bjöllu á hjólum sínum. 

17. gr. 
Það er bannað að ríða eða aka á móti líkfylgdum og skrúðgöngum eða fram hjá 

þeim. Skal annaðhvort víkja úr vegi eða nema staðar meðan Þær fara fram hjá. 

18. gr. 
Slökkviliðið er undanskilið umferðarákvæðum þessarar reglugerðar. Allir eru 

skyldir að víkja úr vegi fyrir því, svo fljótt sem auðið er. Sama er um sjúkravagna. 

HH. KAFLI 

Um friðun almenningseigna og annarra eigna í sýslunni. 

19. gr. 
Enginn má skemma, lýta eða óhreinka, né á annan hátt spilla almenningseign- 

um, hvort heldur eru vegir, vatnsból, vatnsveitumannvirki, byggingar, rafmagns- 
áhöld, rafmagnsþræðir, ljósker, eða annað það, er ætlað er til almenningsnota. Sama 
gildir um loftnetjaútbúnað einstakra manna. 

20. gr. 
Enginn má hafast við, án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, á umgirtu svæði 

eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða, né fara inn í hús manna 
í óleyfi. 

21. gr. 
inginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar nokkuð 

það, er óprýði, skemmdum eða hneyksli geti valdið. Enginn má heldur skemma girð-
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ingar um hús, garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Bannað er að klifra yfir girð- 

ingar eða fara gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða umráðamanns. Enginn má 

á nokkurn hátt spilla nokkrum eignum i sýslunni, hver sem eigandinn er. Komi slíkt 

fyrir, skal sá, er veldur, bæta fullum bótum þann skaða, er af hlýzt. auk þess sem 

hann sæti sektum samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. 

22. gr. 

Bönnuð er öll umferð óviðkomandi manna að nauðsynjalausu um lönd í sýsl- 

unni annars staðar en þar, sem vegir liggja, nema með leyfi landráðanda. Án leyfis 

landráðanda má og eigi tjalda né setjast að til verzlunar í sýslunni. Girðingum má 

eigi spilla né skilja eftir opin hlið, sem lokað verður. 

23 or 23. gr. 

Enginn óviðkomandi maður má hagnýta eða tileinka sér nokkrar nytjar I lönd- 

um né í landhelgi í sýslunni, svo sem beit, berjatöku, egg, veiði fugla eða fiska, tjald- 

stæði eða annað, án leyfis landráðanda. 

24. gr. 

Öllum er skyll að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, eða 

þar sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi, hvar sem er innan sýslunnar. 

Ber að ræsta vel og vandlega slíka staði af öllum óhroða og rusli, svo sem dósun, 

flöskum, bréfum og matarleifum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, 

og hylja ruslið í gjótu eða flytja burtu. Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað 

er að eyða eða spilla gróðri með lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 

20. gr. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

ljallskilamálareglugerðar fyrir Gullbringusýslu, eins og þau nú eru eða síðar kunna 

að verða. 
Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo sauðfénaðar sins, geitpenings, hrossa 

og annarra. gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á varplöndum, engj- 

um, túnum, ökrum og matjurtagörðum annarra. Bæti eigandi eða umráðamaður pen- 

ingsins skaða þann, er slíkur ágangur kann að valda, eftir því hvort eignar- eða leigu- 

peningur hefur valdið. Enginn má, án samþykkis hreppsnefndanna, hafa sauðfé 

heima í löndum hreppanna eða innan kauptúnanna á tímabilinu frá 20. maí til 20. 

september ár hvert, nema í fjárheldri girðingu eða svo öruggri gæzlu að ágangur 

á land annarra geti ekki af hlotizt. 

Enginn má láta hross ganga laus í landi hreppanna, nema í gripheldri girðingu 

sé. Sama gildir um nautpening. 

Hænsni og aðrir alifuglar skulu vera í heldum girðingum, eða vera i trvggri 

gæzlu á tímabilinu frá 1. apríl til 1. október ár hvert. 

26. gr. 

Ef búpeningur skríður eða stekkur fullgildar girðingar, skal sá er fyrir tjóni 

verður aðvara eiganda eða umráðamann slíks ágangspenings um að sæta hans. Ef 

ágangspeningur gengur þannig til skemmda á girt land oftar en tvisvar, þrátt fyrir 

aðvaranir til umráðamanns peningsins, má selja peninginn á opinberu uppboði, og 

greiðist af uppboðsandvirðinu allur kostnaður og bætur fyrir tjón, sem af ágangi 

hefur hlotizt samkvæmt reikningi landráðanda, en verði ágreiningur um hann, skulu 

úttektarmenn meta tjónið. 

Gildar skulu þær girðingar teljast, sem eru styrkhæfar samkv. reglum Búnaðar- 
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félags Íslands að öllum frágangi. Ef ágreiningur rís um það, hvort girðing sé full- 
gild, skulu úttektarmenn hreppsins meta, hvort hún sé það. 

Allan kostnað við handsömun og varðveizlu sauðfénaðar eða annars búpenings 
greiðir eigandi þess. 

V. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

28. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, 

og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögregluvaldsins og skal 
því heimill gangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við veitingarnar. 
Á gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

29. gr. 
Sérhverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera 

allt, sem í hans valdi stendur, til þess að afstýra því, að nokkuð það fari fram í hús- 
um hans, sem kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

30. gr. 5 
Å veitingastad må enginn syna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

31. gr. 
Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11 

að kvöldi til kl. 6 að morgni og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
farið út, ekki síðan en hálfri stundu eftir að lokað var. Þó má selja ferðamönnum 
greiða á hvaða tíma sem er. Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki 
og aðrar skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef 
ekki taka þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup 
og samsæti einstakra manna. 

32. gr. 
Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandinn láta gera sal- 

erni, sem gestum sé heimilt til notkunar. Skal veitingamaður, húsráðandi eða um- 
sjónarmaður samkomustaðarins sjá um, að því sé ávallt haldið vel hreinu. 

33. gr. 
Vilji nokkur, einstaklingur eða félög, halda almenna samkomu, svo sem dans- 

skemmtun, sjónleiki, söngskemmtun, myndasýningu o. s. frv., er almenningi sé boðið 
til eða seldur aðgangur eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess fá 
leyfi hreppstjóra. Um leið og hreppstjóri veitir slíkt leyfi, ákveður hann gjald fyrir 
bað lögum samkvæmt, er rennur í sveitarsjóð. Leyfishafa er skylt að hlýða þeim 
fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til þess að varðveita góða reglu, velsæmi og 
hreinlæti. Honum er skylt að hlýða heilbrigðisfyrirmælum um ræstingu og hrein- 
læti í húsrúminu, enda skal það ávallt nýræst, er samkoma byrjar og nægileg hráka- 
ílát til staðar. 

Sé samkomu ætlað að standa fram á nótt (milli kl. 11 að kvöldi til kl. 6 að 
morgni) skal hreppstjóri því aðeins veita leyfið, að hann treysti umsækjanda til að 
gæta í hvívetna góðrar reglu og velsæmis á samkomunni, enda hafi umsækjandi á 
sinn kostnað tryggt sér menn, er hreppstjóra geti verið til aðstoðar við eftirlit í þessu 
efni allan samkomutímann,
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Fari nokkuð fram, er brýtur í bága við góða reglu og velsæmi, er lógregluvald- 

inu heimilt að slíta slíkri samkomu. 

Almennar útisamkomur eru að öllu leyti háðar fyrirmælum þessa kafla, að svo 

miklu leyti, sem því verður við komið. 

34. gr. 

Sérhverjum, er sjukling hefur å heimili sinu, er heimilt að fá bannað, að al- 

mennar samkomur, sem háreysti geta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans, að 

hætta geti stafað af vegna ónæðis. 

35. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja i sýslunni, nema með leyfi viðkomandi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra og með þeim skilyrðum, sem nefndin tiltekur að því 

er snertir öryggisútbúnað og loftrými. Hreppsnefndin ákveður, hve mikið gjald skuli 

greitt í sveitarsjóð fyrir slíkt leyfi annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Leyfi 

til einstakra kvikmyndasýninga getur hreppsnefndin veitt og ákveður þá um leið 

gjald fyrir þær til sveitarsjóðs. 

Um leið og leyfið yrði veitt til þess að starfrækja kvikmyndahús í sýslunni, skal 

í leyfinu kveða á um, á hvern hátt verði fyrirbyggt, að nokkrar þær myndir verði 

sýndar, er brjóta í bág við siðgæði og velsæmi, enda hefur lögregluvaldið fulla heim- 

ild til að banna sýningu slíkra mynda. 

36. gr. 

Í kauptúnum skulu eftirfarandi ákvæði gilda um eftirlit með börnum og útivist 

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

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

mannafæri. Börn yngri en 14 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 9 á 

kvöldin á tímabilinu 1. sept. til14. maí, og ekki seinna en kl. 11 frá 15. mai til 31. ágúst, 

nema þau séu i fylgd með fullorðnum. 

Bannað getur lögreglustjóri börnum, sem ekki ganga þar til vinnu eða eiga er- 

indi, að vera á bryggjum kauptúnanna. 

Lögreglustjóri hefur þó heimild til að takmarka frekari útivist barna. 

VI. KAFLI 

Um almennt hreinlæti og þrifnað. 

37. gr. 

Enginn má á nokkurn hátt saurga eða spilla neyzluvatni manna, hvort heldur er 

rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum, í vatnsleiðslum, þróm eða brunnum. Vatns- 

ból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt, að skólpi eða öðru, 

er óþrifnaði veldur, sé ekki hellt þannig, að runnið geti að þeim. 

Fatahreinsun eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunn- 

um, að nokkur hætti sé á, að neyzluvatn saurgist af. 

38. gr. 

Pegar for og slor er flutt um gåtur og alfaravegi, skal bad flutt i heldum ilåt- 

um eða vögnum, og skal sá, er flytur, hreinsa upp, ef niður á veginn fer. Sama máli 

segnir, ef eitthvað annað slæðist eða fellur niður á alfaravegi við flutning, svo að 

óþrifnaður eða farartálmi geti af stafað, þá skal sá hreinsa allt slíkt burtu, er sök 

álti á, að niður féll. 
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39. gr. 
Ekki má kasta á almannafæri hræjum, dauðum fiski, matarleifum eða fiskúr- 

gangi. Eigi má heldur láta standa þar stampa, tunnur né önnur ílát með for, grút, slori 
eða öðrum óþverra, né heldur skilja þar eftir nokkurt sorp, ösku, járnarusl, vira, 
bréf eða nokkuð það, er valdið getur óheilnæmi, óþrifnaði, táhnunum eða óprýði. 

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

40. gr. 
Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða annað því um líkt, má eigi hafa f 

nánd við almannafæri. Safngryfjur, forir og grúlarþrær skulu vera þaktar, svo að 
engan ódaun leggi af þeim, og svo vel umgirtar, að engin hætta geti af þeim stafað 
fyrir menn né skepnur. Lifrarbræðslu eða aðra vinnu, sem óþrifnaði veldur eða 
óhollustu, má ekki hafa á öðrum stöðum en Þeim, sem viðkomandi hreppsnefnd 
ákveður. 

41. gr. 
Skylt er lóðar- og húseigendum að hafa hreinlegt og þrifalegt í kringum hús sín, 

hreinsa burtu sorp og skran, lagfæra rústir, svo að hvorki stafi af þeim hætta né 
séu til lýta, viðhalda sæmilega girðingum og ástunda í hvívetna þrifnað og góða 
umgengni. 

Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, 
eða orsaka að þetta berist þangað. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal sæta sekt- 
um og flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til þess 
að aftra því, að óhreinindin berist af lóð hans á lóð annars manns. 

VIL KAFLI 

Hundahald. 

42. gr. 
Hundar allir í sýslunni skulu bera merki eða mark, er glógglega sýni heimilis- 

fang þeirra, annaðhvort á hálsbandi eða á evrum (fjármark, ef lítið er). Allir hvatir 
hundar skulu vera geltir hálfs árs eða eldri, nema leyfi til undanþágu sé fengið hjá 
hreppsnefnd. 

Ógeltir hundar skulu bera sérstakt, auðsætt merki þess leyfis. Eftir árslok 1949 
skulu allir ógeltir og allir ómerktir hundar vera réttlausir í sýslunni. 

VINI. KAFLI 
Um hegningarákvæði, kostnað, staðgildi samþykktarinnar 6. fl. 

43. gr. 
Með mál, sem rísa ut af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

44. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum, ef ekki liggur 

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

Hagnaður sá, er sökudólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn einstakur 
maður á löglega kröfu til, skal upptækur ger og renna í hreppssjóð, auk sekta.



45. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á, að fyrirmælum sampykkt- 

ar þessarar sé hlýtt og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. Komist hreppstjóri 
að því, að brot sé framið skal hann jafnskjótt kynna sér málavöxtu og senda lög- 

reglustjóra skýrslu um málið án tafar. 

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

lögregluvaldið láta framkvæma það, eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, 
að vanrækslan valdi tjóni. Kostnaður, er af þessu leiðir og þeim ráðstöfunum, sem 
lögregluvaldið gerir til þess að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir hreppssjóður, 
en skyldur er hinn seki að endurgreiða hreppnum kostnaðinn að fullu. 

47. gr. 
Kostnaður, sem leiðir af framkvæmd á samþykkt þessari, er eigi verður krafizt 

af öðrum, greiðir hreppssjóður hvers sveitarfélags sýslunnar innan takmarka þess. 
Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið i heild. greiðist hann 

úr sýslusjóði. 

48. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir alla hreppa Gullbringusýslu. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. maí 
1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 14. júlí 1948. 

Einar Arnórsson. nn 

Gústav A. Jónasson. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 
fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 

Ákvæði, er taka bæði til kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn safn- 

ast saman á almannafæri svo að til tálma sé fyrir umferðina. Þegar talað er um al- 
mannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og svæði, sem almenningur fer 

um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leikvelli, torg, bryggjur, bólvirki, 
svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. þ. h. Um kvikmyndahús, og önn- 
ur samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir, gilda ákvæði samþykktar þessarar um 

almannafæri eftir því, sem við á. 

9 gr 2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölu- 

huda, leikhúsa og annarra samkomuhúsa eða annars staðar þar, sem almenningur 
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161 kemur saman, skulu menn haga sér eftir beim fyrirmælum, sem lögreglan setur til 
14. júlí að varðveita góða reglu. 

i 3. gr. 

Å almannafæri må ekki fljugast å, æpa, blistra, syngja hått, eda hafa i frammi 
annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi athæfi, sem raskar allsherjarreglu eða 
ónáðar vegfarandur, eða þá, sem búa í nágrenninu. 

4. gr. 
Bannað er að aðhafast, að óþörfu, nokkuð það, sem raskar næturró manna og 

enginn má að ástæðulausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða aðhafast 
neitt það, er ónáðar eða móðsgar húsbúendur. 

ad. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að ákveða, að á fjölförnum götum eða vegum eða þar, 

sem hætta getur stafað af, megi ekki hafa leiki um hönd, gera rennibrautir, renna 
sér á skautum eða sleðum, eða hafa um hönd aðrar skemmtanir, sem seta hindrað 
umferðina. 

Bannað er að hanga á vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um götur 
eða vegi, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, sem til óþæginda getur orðið. 

6. gr. 
Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, nema hann sé á leið af eða á grímu- 

dansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi, sem misbýður velsæmi eða raskar al- 
mennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi á almanna- 
færi, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta sig klæðum 
eða gera þarfir sínar. 

7. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að s gja til nafns síns og 

heimilis, ef lögreglan krefst þess. 

8 gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. er það selur 

til þess að halda uppi góðri reglu á almannafæri. 

Ef nauðsyn ber til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða 
karlmann, sem viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, 
en heimtingu eiga slíkir menn á fullum bótum úr hreppssjóði fyrir tjón, er þeir 
kunna að Dida vid það á fatnaði eða limum, en hreppssjóður á adgang að hinum 
seka. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

9. gr. 
Enginn má án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns láta fyrirberast á umgirtu svæði 

eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða, né fara inn í hús manna 
í óleyfi. 

10. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að banna öllum óviðkomandi, sem eiga ekki brýnt 

erindi, umferð ut í skip, sem liggja í höfninni, frá kl. 2008 á tímabilinu 1. október 
til 1. maí, en frá kl. 22—8, á tímabilinu 1. mai til 1. október.
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ll. gr. 
Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum. Byssu skal ávallt bera þannig, 

að opið viti upp. Gaddhrifur, ljái og aðra slíka hluti, sem hætta getur stafað af, má 
ekki flytja eftir götum eða vegum, nema svo sé um búið, að engin hætta geti stafað af. 

Ekki má skjóta úr byssu, rifli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skotvopnum 

á eða yfir fjölfarnar götur eða vegi, né heldur kveikja í púðri, olíu, benzini eða öðr- 
um eldfimum efnum eða sprengiefnum og ekki kasta frá sér steinum, glerbrotum, 
snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum þeim, er 

um fara. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágur frá ákvæðum þessun um spreng- 
ingar, ef sérstaklega stendur á, svo sem um áramót, og séu leyfin bundin við til- 

tekin svæði. 

12. gr. 
Á alfaraveg má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðina, frekar en 

nauðsynlegt er vegna vöruflutninga, og skal þess ætið gætt, að það geri sem minnst- 
an farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæðið, sem notað var. 
Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum lengur 
en nauðsynlegt er til að fylla þá eða tæma, og aldrei mega þeir standa á gangstétt- 
um. Hreppsnefnd ákveður, ef þurfa þykir, í samráði við lögreglustjóra, hvar á göt- 
um eða torgum vagnar eða bifreiðar megi standa, og setur sérstakar reglur þar að 
lútandi. 

13. gr. 
Á alfaravegi má ekki vinna neina vinnu, sem tálmar umferð manna, eða gerir 

bana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því um 

líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 
Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri, má aðeins gera með 

leyfi lögreglustjóra og skal ætíð, þegar sótt er um leyfi til slíks, tilgreina hver fram- 
kvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að 
allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni og önnur slík eldfim efni, má hvorki geyma Í 
íbúðarhúsum né annars staðar, þar sem hætta stafar af. 

14. gr. 

Enginn má gera skurði í götur eða vegi, nema hann hafi til þess leyfi hlutaðeig- 

andi stjórnarvalda. Ef slíkt leyfi er veitt, skal hlutaðeigandi stjórnarvald setja þau skil- 
yrði eða gera þær ráðstafanir, er þurfa þykir til þess að afstýra hættu fyrir vegfar- 
endur. Ef slík verk dragast úr hófi fram, getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lög- 
reglustjóri eða bæði í sameiningu, látið ljúka verkinu og sett götur eða vegi í samt 
lag aftur á kostnað þess, er verkið átti að framkvæma. 

15. gr. 
Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji, eða einhver hluti þess, og 

setur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið, og lagt fyrir eigandann að rifa það eða 
endurbæta það svo sem þörf gerist innan tiltekins tíma, til þess að afstýra hættu. 
Ákvæði þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annarri girðingu liggur 
við falli eða hruni. 

Nú er Þbryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt, að hætta getur af 
því stafað fyrir þá, sem um fara, t. d. þegar göt eru á pöllum eða mannvirki fúin, og 
setur lögreglustjóri þá krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir gangi svo 
frá þeim, að hættulaust sé. 

Nú brennur hús eða mannvirki, eða það er flutt burtu, án þess að annað sé byggt 
í staðinn, þá er eiganda eða umboðsmanni hans skylt að ganga svo frá rústunum, að 
ekki stafi hætta, óþrifnaður eða óprýði af. ið 
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16. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við bryggj- 

ur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust. Pallar, stoðir og 
annar útbúnaður við húsasmíði eða aðra mannvirkjagerð, skal vera nægilega traust. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsveggi eða önnur mannvirki við alfaravegi 
eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæðum þessarar greinar eða fyrirskipunum 
lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð þess, sem verkið vinnur eða annast, eða 
ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

17. gr . gr. 
Hvarvetna þar, sem girdingarhlid eru á vegum, gåtum eða stígum, er liggja 

heim að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema svo 
sé hátt undir, að öruggt sé að ríðandi maður reki sig ekki upp undir. Er það á ábyrgð 
landseta að þessa sé gætt. Um girðingarhlið á vegum og girðingar meðfram vegum 
skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. 

III, KAFLI 

Umferð um vegi og götur. 

18. gr. 

Allir eru skyldir að víkja úr vegi fyrir slökkviliði, svo fljólt sem unnt er. Sama 
gildir um sjúkravagna. 

19. gr. 
Það er bannað að aka eða ríða á móti skrúðsöngum og líkfylgdum eða fram. hjá 

þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim ef unnt er, eða nemá staðar meðan þær fara 
fram hjå 

20. gr. 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og götum, 

ef slík umferð álízt hættuleg eða er til sérstakra óþæginda fyrir umferð og svo á vorin 
á meðan klaka leysir úr jörðu. 

91. gr 21. gr. 
Um ljósatíma bifreiða og reiðhjóla fer eftir ákvæðum gildandi bifreiðalaga. 

Heimilt skal lögreglustjóra að setja um hann nánari ákvæði, ef þurfa þykir. 

22. gr. 
Bifreiðastjórar bera ábyrgð á, að farþegar í vögnum þeirra hafi ekki um hönd 

söng eða hávaða, eða raski næturró manna. 

28. ør 23. gr. 
Ef gangandi eða ríðandi menn eru á leið yfir brú, er bifreið ekur að, skal bif- 

reiðin nema staðar á veginum við brúarendann og bíða þar til mennirnir eru komnir 

fram hjá eða yfir brúna, enda skulu þeir ekki tefja för sína að óþörfu. 

24. gr. 
Ef hifreiðastjóri verður þess var að laus hross, eða annar búpeningur er á vegi 

þeim, er hann ekur um, skal hann hægja á bifreiðinni og aka varlega þar til hann er 

kominn fram hjá. 

25. gr. 
Þegar Þifreið mætir fjárrekstri á vegi, skal Þifreiðarstjóri stöðva bifreiðina 

með:m reksturinn er rekinn fram hjá. Komi bifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal
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hifreiðastjóri gera rekstrarmönnum aðvart um, að hann óski að komast fram hjá 
rekstrinum, og er rekstrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á veginum 
svo fljótt sem unni er og svigrúm leyfir. 

26. gr 26. gr. 

Sé for eða bleyta á vegi eða götu, sem ekið er um, skal ökumaður haga svo akstr- 

inum að eigi slettist á vegfarendur. 

27. gr. "3 
Skylt er hjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur fælist 

eða gerist órór. 

98. gr. 

Að öðru leyti fer um umferð eftir gildandi umferðalögum, vegalögum, lögum 

um bifreiðar og öðrum landslögum. 

KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

99. 

Um rekstur búpenings til afrétta, hitðingu hans og fjallskil fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Norður- Ísafjarðarsýslu, eins og þau eru nú eða síðar 

kunna að verða. 

Að öðru lexti eru allir skyldir að gæla, svo sem við verður komið, búpenings - 

síns og alifugla, að ekki gangi til skemmda i varplönd, eng gjar, tún, akra eða mat- 

jurtagarða annarra manna. Valdi búpeningur slíku tjóni þann veg, að saknæmt þyki, 

skal bæta það samkvæmt ákvæðum þeim, er á hverjum tíma gilda um uslagjöld. 

Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur úti um hagann, eru réttdræpir, hvar 

sem þeir sjást úti. Flækingshunda, sem ekki eru i eign eða umsjá nokkurs manns, 

setur lögreglan látið handsama og auglýsa. Gefi enginn sig fram innan þriggja sólar- 

hringa og borgi áfallinn kostnað. skal lóga slíkum hundum, ef enginn vill taka þá 

að sér. 

KAFLI 

Um friðun og vernd á eignum. 

30. gr. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka né á annan hátt spilla húsum, mann- 

virkjum eða öðrum eignum, hvort heldur þær eru í eigu hins opinbera eða einstakra 

Inanna. 

31. gr. 

Enginn má skemma, troða eða spilla á annan hátt ræktuðum blettum, túnum. 

gjum, matjurtagörðum eða skrúðgörðum manna, hvort sem er girt eða ógirt. Ekki 

má heldur skemma plöntur, né á nokkurn hátt spilla neinu i gr afreitum eða saurga 

há á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla, né skilja eftir opin hlið, sem lokað 

verður, enda eigi þau að vera lokuð. 

32. gr. 

Enginn åvidkomandi madur må hagnyta eda tileinka sér neinar nytjar, svo sem 

beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað umfram það. er lög leyfa, án leyfis 

landráðanda. 
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3ð. 
Bannað er að eyða eða spilla gróðri með. lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. 
Öllum er skylt að ganga vel og þriflega um áningarstaði sína og tjaldstaði,eða þar 

sem þeir á annan hátt koma saman á víðavangi. Ber að ræsta vandlega slíka staði af 
cllum óhroða og rusli, svo sem dósum, flöskum, bréfum og matarleifum og öðru 
þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja ruslið í gröf eða gjótu eða flytja 
það burt. 

34. gr. 
Bannað er að festa upp auglýsingar á hús eða aðrar eignir án leyfis eiganda eða 

umráðamanns. 
Hreppsnefnd getur ákveðið hvar festa megi upp auglýsingar og skal hún þá 

útvega í því skyni spjöld eða kassa svo marga, sem þurfa þykir. 

35. gr ui. o*- 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 
tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, rissa eða skrifa 
neitt á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VI. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

36. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lög- 
reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í samÞandi við veit- 
ingarnar. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

37. gr . 
Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt 

sem Í hans valdi stendur, til að afstýra því, að nokkuð það fari fram í húsi hans, sem 
kemur í bága við velsæmi og góða reglu. 

38. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

39. gr. 
Allir almennir veitingastaðir, borðknattstofur og aðrir samkömustaðir, skulu vera 

lokaðir frá klukkan 11% að kvöldi til klukkan 6 að morgni og allir gestir, sem ekki 
eiga náttstað þar, skulu hafa farið ut ekki síðar en hálfri stundu eftir að lokað er. 
Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma sem er. Fyrr nefndum tímatakmörk- 
um getur lögreglustjóri br eytt í einstökum tilfellum, þegar sérstaklega stendur á. 

40. gr. 
Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandi láta gera salerni, 

/atnssalerni ef við verður komið, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitinga- 
maður eða húsráðandi sjá um, að því sé ávallt haldið vel hreinu.
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41. gr. 

Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleiki, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv. er almenningi sé boðið til eða 

seldur aðgangur að eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita leyfis 

lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slíkt leyfi. þó getur hann falið hreppstjórum að 

veita leyfin hverjum í sínum hreppi, og má taka fram um leið og leyfið er veitt, hve- 

nær samkomunni skuli lokið. 

Leyfishafa skal skylt að hlýða þeim fyrirmælum, sem lögregluvaldið setur til 

hess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða fyrir- 

mælum heilbrigðisnefndar um ræstingu og hreinlæti í húsrúminu, enda skal það ávallt 

nýræst er samkoman byrjar. 

Lögreglustjóri eða hreppstjóri getur krafizt þess, að þeir sem fá leyfi til að halda 

samkomur. hafi á sinn kostnað tryggt sér menn, er lögreglustjóri eða hreppstjóri 

tekur gilda, til eftirlits allan samkomutímann. 

Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti, sem því 

verður við komið. 

42. gr. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeigandi 

hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað og loft- 

rými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hvað mikið gjald skuli greiða 

í sveitarsjóð fyrir leyfið, annaðhvort árlega eða fyrir hverja sýningu. 

Lögreglustjóri eða hreppstjóri í umboði hans veitir leyfi til að halda einstakar 

kvikmyndasýningar og ákveður hann þá gjaldið í sveitarsjóð. 

43. gr. 

Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi, hvort sem 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir. getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 

Barnaverndarnefnd getur og bannað, ef henni sýnist ástæða lil, að láta börn horfa á 

myndir, sem geta haft óheppileg áhrif á þau. 

44. gr. 

Knattborðstofur (Billiard) eða stofur, þar sem mönnum er seldur aðgangur til 

að kasta kúlum, teningum eða þess háttar, má ekki starfrækja i sýslunni nema með 

levfi hreppsnefndar. 

VIE KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

45. gr. 

Enginn má saurga eða á nokkurn hátt spilla neyzluvatni manna, hvort heldur er 

rennandi vatn i ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum eða í þróm eða brunnum. 

Vatnsból skulu vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega gætt að skolpi 

eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi helt þann veg að runnið geti að þeim. 

46. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grút, slori, mykju eða því 

um líku, má ekki láta standa á almannafæri, né hafa nokkuð laust eða í ílátum, sem 

ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. Bannað er að hengja fisk, þorskhausa eða fisk- 

tirgang á girðingar eða hús meðfram vegum, svo og að láta fiskúrgang liggja á tún- 

um eða görðum nálægt alfaraleið um maðkatímann. Stor, sem borið er í garða, skal 

þegar grafið eða herfað niður í moldina. 

1943 
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161 Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo að engan ódaun leggi af þeim, og svo 
14. júlí vel umgirtar, að engin hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

47. gr. 
Bannað er að hella skolpi, sem fiskur eða annað hefur verið þvegið úr, á götu 

eða almannafæri, ekki má hella þar eða skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 
For, slor, gor, mykju og annað því um líkt skal flytja í heldum ílátum ef farið 

er um alfaravegi, og skal sá, er á, eða sá, er flytur, hreinsa upp, ef niður á götuna fer. 

48. gr. 
Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert að húsabaki eða innan girðingar, og skal þess vandlega gætt, að skepnur sjái 
ekki blóðvöllinn, og að hann sé hreinsaður undir eins að slátrun lokinni. 

Bannað er að láta hunda komast á blöðvöll, þegar slátrað er sauðfénaði. Brot 
segn banni þessu er á ábyrgð hlutaðeigandi hús- eða landráðanda. 

49. gr . gr. . 
Bannað er að hafa hunda með sér að óþörfu á mannamót. Í sambandi við slátur- 

hús skal hafa sérstaka klefa til að geyma hunda í og er öllum eigendum hunda skylt 
að geyma þá þar meðan þeir dvelja í kaupstaðnum í sláturtíð. 

50. gr. 
Heilbrigðisnefndir eða hreppsnefndir hafa hver í sínum hreppi eftirlit með því, 

sem að almennum þrifnaði lýtur. Í þeim hreppum, sem heilbrigðissamþykktir hafa 
verið settar, fer um þetta efni eftir þeim. 

ANNAR ÞÁTTUR 

Sérákvæði, er taka til Bolungarvíkur-, Hnífsdals- og Súðavíkurkauptúna. 

VIII. KAFLI 

Umferðarákvæði. 

51, gr. 
Án leyfis lögreglunnar má enginn setjast að á götu eða almannafæri til að selja 

vörur eða reka aðra atvinnu. 

52. gr. 
Okuhrada bifreiða skal ávallt stilla svo að komizt verði hjá slysum og þannig að 

umferð um götur sé ekki trufluð, og má ökuhraðinn aldrei vera meiri en 20 kíló- 
metrar á klukkustund. Þar, sem bifreiðarstjóri sér skammt frá sér og annars staðar 
bar, sem hætta er við slvsum, má ekki aka hraðar en svo að stöðva megi bifreiðina 
Þegar í stað. 

53, gr. 
Stéttir meðfram götu skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Bannað er að 

ríða um götur kauptúnanna hraðar en á hægu brokki. Lausa hesta skal jafnan reka 
hægt og gætilega um götur kauptúnsins, og aldrei má siga hundum á skepnur 
nærri götu. 

Með áburðarhesta má ekki hafa lengri viðdvöl á götunni en nauðsynlegt er til 
að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 

Hestar, sem staddir eru í kauptúninu, skulu ávallt hýstir um nætur á vetrum.
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54, gr. 

Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 

ökutæki. Láti nokkur hest standa fyrir hlöðnum sleða, vagni, eða undir klyfjum, 

lengur en brýn nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og undan 

klyfjum, og komið þeim til varðveizlu á kostnað þess er flutningnum stýrir. 

Hesta má aldrei binda úti við i kauptúnunum, né láta þá standa úti i köldu veðri 

eða óhæfilega lengi að dómi lögreglunnar, þó að gott veður sé. Getur lögreglan tekið 

líka hesta til varðveizlu á kostnað umráðamanns eða eiganda. 

Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúnunum, skulu tafarlaust koma 

hestum sínum i rétt, hús eða haga eftir tilvísun lögreglunnar nema þeir hafi leyfi 

til að geyma þá á afgirtum lóðum einstakra manna. 

IX. KAFLI 

Um skepnuhald og fleira. 

55. gr. 

Hænsni eða aðra alifugla má ekki hafa á tímabilinu frå 1. mai til 1. október nema 

í afgirtu svæði eða tryggri vörzlu svo að þeir geti ekki gert öðrum óskunda. 

56. gr. 

Það er ábyrgð eiganda, að sauðfé, geitfé, hænsni eða aðrir gripir þeirra geri engan 

óskunda eða skaða í kauptúnunum eða grennd þeirra. Lögreglan eða sá, er fyrir 

ágangi verður, má handsama slíka gripi en tilkynna skal það hreppstjóra eða lög- 

reglustjóra. Sérstaklega ber að hafa strangt eftirlit með þessu frá 20. mai til 20. sept- 

ember. Á þeim tíma má búpeningur ekki ganga laus í kauptúnunum nema maður 

fylgi til að gæta hans eða hann sé i öruggri vörzlu. 

57. gr. 

Ágangsfénað, sem handsamaður hefur verið, má selja á opinberu uppboði til 

ljúkningar áföllnum kostnaði og skaðabótum, ef eigandi leysir hann ekki út innan 

sólarhrings frá því honum barst tilkynning um handsömunina. 

58. gr. 

Verði almennur misbrestur á því að reglum þessum um voårzlu búfjár sé hlytt 

að dómi hreppsnefndar, getur hún sett nánari reglur um vörzluna og gert þær ráð- 

stafanir sem henni þykir þurfa til þess að varna ágangi. Skulu eigendur fjárins 

skyldir að hlíta þeim reglum og greiða þann kostnað, sem af ráðstöfununum leiðir 

samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar. 

59. gr. 

Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagabeit í landi hrepp- 

anna, bæði hvernig hagabeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. 

Reglur um hagabeitargjöld skulu settar af hreppsnefndum. 

46 
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161 ÞRIÐJI ÞÁTTUR 
14. júlí , . a Almenn ákvæði. 

A, KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

60. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu. 

61. gr. 
Hreppstjórar og lögreglustjórar skulu hver i sínum hreppi hafa gætur á, að fyrir- 

mælum samþykktar þessarar sé hlýtt og ástunda að koma í veg fyrir brot á henni. 
Komist hreppstjóri að því að brot sé framið, skal hann jafnframt kynna sér 

málavexti og senda lögreglustjóra skýrslu um málið. 

XL KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað og fleira. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn lög- 
reglumål 

63. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 1000 krónum. ef ekki liggur 

við þyngri refsing að lögum. 
Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, skorti á hæfilegri umsjón 

foreldra eða annarra, sem barninu ganga Í foreldra stað, þá skal refsa þeim fyrir 
vfirsjónina, en ekki barninu. 

Hagnaður sá, er hinn seki kann að hafa haft af broti sínu og enginn einstakur 
maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna auk sekta í sveitarsjóð þess hrepps, 
þar sem brotið er framið. Nú hefur maður drýgt brot í fleirum en einum hreppi, sem 
refsað er fyrir í sama máli og rennur þá sekt hans og upptækur hagnaður í sýslusjóð. 

64. gr. 
Ef einhver lætur það ógerl, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari eða 

fyrir skipunum lögreglustjóra eða hreppstjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri 
eða hreppstjóri látið framkvæma bad. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af 
beim ráðstöfunum, sem lögreglustjóri eða hreppstjóri gerir eða lætur gera til að 
hindra brot á samþykktinni, greiðir sveitarsjóður þess hrepps, þar sem ráðstöfunin 
er framkvæmd, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

65. gr. 
Kostnaður, sem leiðir af samþykkt þessari og ekki verður krafinn af einstök- 

tm mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefur verið kostað. 
Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild, greiðist hann 

úr sýslusjóði.
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Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frá 8. mai 161 

1935, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 14. júlí 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dömsmálaráðuneytinu, 14%. júlí 1945. 

Einar Arnórsson. 
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 162 
19. júlí 

um meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum, RE 

fyrir tímabilið frå 1. ágúst 1943 til 31. júlí 1944. 

1. Reykjavík: 7. Mýrasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 680.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 — —  — 570.00 — 7 — -  — 800.00 

— — 15 — — 680.00 — 0 —— 15 — — 370.00 

— — 16 - 340.00 —— 16 - -—— 185.00 

2. Hafnarfjörður: 83. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

— 7 — — - 465.00 ET — -——  — 300.00 

15 —- - Gr 370.00 15 — — - 370.00 

— - 16 — - 285.00 — 16 — —… — 185.00 

3. Gullbringusysla: 9. Dalasysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 545.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

— — 7 — -—  — 440.00 — — 7 — —  — 300.00 

— — — 15 — — - 545.00 — 15 — - 370.00 

— — 16 - —  — 275.00 — 16 —- — — 185.00 

4. Kjósarsýsla: 10. Austur-Barðastrandarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 410.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

— — 1 — ——-  — 335.00 1 — —  — 300.00 

— 15 — - - 410.00 -  —— lå — - — 370.00 

— — l6 — 205.00 16 — — — 185.00 

5. Borgarfjardarsysla: 11. Vestur-Bardastrandarsysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 —  — 300.00 7. — 300.00 

— - 15 - - 370.00 —— 0 —— lå — -——— 370.00 

—— 16 — — - 185.00 — — 16 — — — 185.00 

6. Akraneskaupstaður: 12. Norður-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

- - 1 — — — 465.00 a 7 — —  — 300.00 

— — 15 — —  — 570.00 — — 15 — — — 370.00 

16 285.00 mm mr 16 rr 185.00
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19. júli 
13. Vestur-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

—  — 7 — — — 300.00 

370.00 

185.00 

— — lå — — — 
mm J6 

14. Ísafjarðarkaupstaður: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 
— — 7 — — 465.00 
— — 13 — — — 570.00 
— — 16 — — — 285.00 

15. Strandasysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 

— — 7 — — — 300.00 
— — 15 — —  — 370.00 
— — 16 — —  — 185.00 

16. Vestur-Húnavatnssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— — 7 — —  — 300.00 
— — 1 — — 370.00 
— — 16 - — 185.00 

17. Austur-Hunavatnssysla: 
Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 
— — 7 — — — 300.00 
— — 15 — — — 370.00 
— — 16 — —  — 185.00 

18. Skagafjarðarsýsla: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— 7 — —  — 300.00 
— — lå — — — 370.00 
— — 16 — —  —— 185.00 

19. Eyjafjarðarsýsla: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— 7 — —  — 300.00 
— — 15 — — — 370.00 
— — I6 — —  — 185.00 

20. Akureyrarkaupstaður: 
Til fullra 4. ára aldurs kr. 480.00 
a 7 — — — 410.00 
— — lå — —  —- 480.00 
— — 16 — —  — 240.00 

21. Siglufjarðarkaupstaður: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 
— — 7 — —  — 465.00 
— — 15 — —  — 570.00 
— — 16 — - — 285.00 
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22. Norður-Þingevjarsýsla: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

MEN 7 —  — 300.00 
KEN — 15 — — — 370.00 
16 — —  — 185.00 

23. Suður-Þingeyjarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

— 7 - - — 300.00 

-  —— lå — —  — 370.00 

— - 16 - — — 185.00 

24. Nordur-Mulasysla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— - 7 — —  — 300.00 
- — 15 — —  — 370.00 
— 16 — 185.00 

25. Seyðisfjarðarkaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 440.00 

7 — — - 370.00 

— - 15 — -  — 440.00 

— 0 —— 16 - 220.00 

26. Suður-Múlasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

A 7 — —  — 300.00 

— 15 — —  —— #70.00 

— — 16 -- —- — 185.00 

27. Neskaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 440.00 

— — 7 — - — 370.00 

- 0 0 —— 15 — - — 440.00 

- 16 - 220.00 

28. Austur-Skaftafellssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 - 300.00 
— 15 —- — — 370.00 
— — 16 — —  — 185.00 

29. Vestur-Skaftafellssýsla : 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
um HE, — — 300.00 
—— 0 153 — = 370.00 
16 —- — 185.00 

30. Rangárvallasýsla: 
Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
mm re — — 300.00 
a 15 — — —- 370.00 
—— 0 16 -— —… — 185.00
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31. Vestmannaeyjakaupstadur: 32. Årnessysla: 162 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 570.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 410.00 19. júlí 

— …— 7 — —  — 463.00 a 7 —- mr 835.00 

— — lå — —  — 570.00 —  —— 15 — ——  — 410.00 

- - 16 — —  —— 285.00 — - 16 — — 205.00 

Á meðgjöf þessa skal greiða verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu eins og hún 

verður hvern mánuð á tímabilinu ágúst 1943 til júlí 1944. Verðlagsuppbótin greiðist 

mánaðarlega eftir á. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júlí 1943. 

Björn Þórðarson. NH me 
Vigfus Einarsson. 

REGLUGERÐ 163 
20. júlí 

um viðauka við reglugerð frá 6. ágúst 1936, um skipulagningu fólksflutninga 

með bifreiðum. 

1. gr. 

Aftan við 19. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Sérleyfishafi og umboðsmenn hans eru skyldir að selja farþegum farseðla 

milli ákveðinna viðkomustaða allt að viku fyrir fram, sé þess óskað, enda sé þá 

ritað á farseðilinn, fyrir hvaða áætlunarferð hann gildir, og er sérleyfishafi skyldur 

að sjá farþegunum fyrir fari með þeirri ferð. Sérleyfishafi er skyldur til að hafa 

farseðla til sölu á afgreiðslum sínum allan þann tíma, sem afgreiðslurnar eru opnar. 

2. gr. 

Um brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar fer svo sem segir Í lögum um 

skipulag á fólksflutningum með bifreiðum. 

Reglugerð þessi er selt samkvæmt 4. gr. laga nr. 36 1. febrúar 1936, til þess 

að öðlast gildi þegar í stað, og birtist hér með öllum hlutaðeigendum til eftir- 

breytni. 

Samgöngumálaráðherrann. 20. júlí 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Guðmundur Hlíðdal.
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Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Ragnheiðar Bjarna- 
dóttur á Suður-Reykjum“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmála- 
ráðherra 27. júlí 1943. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ragnheiðar Bjarnadóttur á Suður-Reykjum. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Ástu Jónsdóttur og Bjarna Ásgeirssyni á Suður-Reykj- 

um á silfurbrúðkaupsdegi þeirra 11. maí 1943, til minningar um dóttur þeirra, Ragn- 
heiði, fædda 23. ágúst 1925 og dána 8. desember 1936. 

9 er 2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 5000 fimm þúsund — krónur, og ávaxtist í Söfnunarsjóði. 

Íslands. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að vera til styrktar og glaðnings fátækum skólabörnum í 

Mosfells skólahverfi og má verja til þess hálfum ársvöxtum, er sé úthlutað fyrir jól 
ár hvert, í fyrsta skipti árið 1945. Hálfir vextir skulu jafnan leggjast við höfuðstólinn, 
svo og þær gjafir er honum kunna að hlotnast. Þyki stjórn sjóðsins eitthvert ár ekki 
vera ástæða til úthlutunar úr sjóðnum, skulu allir ársvextirnir leggjast við höfuð- 
stólinn. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum, formanni skólanefndar, er sé for- 

maður sjóðsins, skólastjóra barnaskólans og oddvita hreppsnefndar Mosfellshrepps. 
Gegni einn maður fleiri en einu þessara starfa, skal hreppsnefndin tilnefna mann 
eða menn til viðbótar, þannig að stjórn sjóðsins sé Jafnan skipuð þrem mönnum. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins úthlutar fé úr sjóðnum samkvæmt skipulagsskránni og getur 

ákveðið til hvers því skuli varið. Hún hefur reikningsfærslu hans með höndum og sé 
hann endurskoðaður með hreppsreikningum ár hvert. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og hún birt í B-deild Stjórnar- 

líðindanna.
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AUGLYSING 

um breyting á tímaákvörðunum og kærufrestum, er um ræðir í IV. kafla laga 

nr. 6, 9. janúar 1935. um tekjuskatt og eignarskatt. ' 

Samkvæmt heimild i bráðabirgðalögum frå 10. mai 1943, um breyting á lögum 

nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að tima- 

ákvarðanir og frestir samkvæmt 36., 37. og 38. gr. laga nr. 6 9. jan. 1935, skuli breyt- 

ast svo sem hér segir við álagningu tekju- og eignarskatts, stríðsgróðaskatts og verð- 

lækkunarskatts árið 1943. 
Í Reykjavík: 
Kærufrestur til vfirskattanefndar skal vera til 13. ágúst þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 31. júlí 1943. 

F. hr. 

Magnús Gíslason. uu 
Sig. Ólason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð 4. maí 1943. um notkun loftskeytastöðva og talstöðva. 

1. gr. 

Á eftir 1. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, er verði 2. gr. svo hljóðandi: 

Loftskeytastöðvar og talstöðvar í erlendum skipum, flugvélum eða öðrum farar- 

tækjum má ekki nota innan íslenzkrar landhelgi eða lofthelgi og skulu þær innsigl- 

aðar af póst- og símamálastjórninni, þegar erlent skip kemur í íslenzka höfn eða 

wiend flugvél lendir á Íslandi. Þó getur póst- og símamálastjórnin, ef sérstök ástæða 

þykir til, veitt erlendu fiskiskipi heimild til að nota talstöð sína með svipuðum tak- 

mörkunum og í Íslenzkum skipum, ef hún er að gerð og tilhögun eins og í íslenzk- 

um skipum og bundin á tveim föstum bylgjulengdum. 

2. gr. 
Í stað orðanna „sbr. 10. gr.“ í lok 4. gr. reglugerðarinnar komi: sbr. 13. gr. 

3. gr. 
Á eftir 5. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, er verður 7. gr. svo hljóðandi: 
Á höfnum inni mega skip, hvort heldur eru íslenzk eða erlend. ekki nota loft- 

skeyla- eða talstöðvasenda né önnur radiosenditæki, nema ti! áríðandi viðskipta 
við næstu strandarstöð landssímans, sem þá er opin. 

4. gr. 
í lok 7. gr. reglugerðarinnar komi: sbr. 8. gr. Í stað orðanna „sbr. 6. gr.“ 

5. gr. 
Á eftir 9. gr. reglugerðarinnar komi ny grein, er verður 12. gr., svo hljóðandi: 

Kostnað við innsiglanir og eftirlit greiði hlutaðeigandi skip eða útgerðar- 
maður landssínanum samkvæmt gjaldskrá landssímans eða eftir reikningi fyrir það. 

sem gjaldskráin nær ekki til. 

1943 

165 

#1. júlí 

166 
31. júlí
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166 ' 6. gr. 
31, juli Í stað orðanna „samkv. 10. gr.“ í upphafi annarrar línu 11. gr. reglugerðar- 

innar komi: samkvæmt 13. gr. 

7. gr. 

í lok fyrstu línu 12. gr. reglugerðarinnar komi: ks 

66 Í stað orðanna „samkv. 11. gr. 
samkvæmt 14. gr. 

Greinatala reglugerðarinnar breytist samkvæmt framangreindu. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30 27. júní 1941, til þess að öðlast 
gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 32 frá 17. maí 1918, uw 
rekstur loftskeytastöðva á Íslandi, reglugerð nr. 33 frá 17. maí 1918, um eftirlit 
með loftskeytasendingu.n til og frá íslenzkum loftskeytastöðvum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðherrann, 31. júlí 1943 

Vilhjálmur Þór. nn 

Guðmundur Hlíðdal. 

167 AUGLÝSING 
3. ágúst , j 

um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á reglugerð um barnavernd í 

Búlandsskólahverfti. 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 76 frá 19. júní 1933, um breyting á lögum nr. 43 frá 

1932, um barnavernd, er hér með staðfest eftirfarandi 

REGLUGERÐ 
um barnavernd í Búlandsskólahverfi. 

1. gr. 

Í umdæmi skóla- og Þbarnaverndarnefndar Búlandshrepps er bannað að selja 

börnum innan 16 ára aldurs tóbak. 

Bannað er og að gefa þeim tóbak eða stuðla á nokkurn hátt að því, að þau neyti 
þess. 

2. gr. 

Enn fremur er algerlega bannað, að veita eða selja börnum eða unglingum innan 
17 ára aldurs eina eða aðra áfenga drykki eða á nokkurn hátt að halda slíku að þeim. 

3. gr. 

Bönnuð er sala á spýtubrjóstsykri (sleikjum) svo og öðrum sælgætisvörum, 

sem að dómi barnaverndarnefndar eru óhollar börnum og unglingum. 

g 

4. gr. 

Börn innan 14 ára aldurs mega eigi sækja skemmtanir, sem eingöngu eru dans- 

leikir og aldrei dvelja á almennum skemmtunum lengur en til miðnættis. 

Undanþágu frá þessu getur þó skólanefnd veitt. 

ð. gr. 
Börn á skólaskyldualdri mega aldrei vera lengur úti við en til kl. 10 e. h. á 

tímabilinu frá 1, október til sumarmála, nema þá í för með fullorðnum, enda brjóti 
þetta ákvæði ekki segn 4. grein.
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6. gr. 167 

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum sem brot gegn barnaverndarlögum. 3. ágúst 

Skal fara með mál vegna þeirra brota eins og segir um slík mál í barnaverndar- 

lögum. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem híut eiga að máli. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 3. ágúst 1945. 

Einar Arnórsson. 
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 168 
4 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Suðureyrarkauptún, nr. 165 

9. september 1939. 

Í stað orðanna í 1. gr. reglugerðarinnar „bein lína úr Suðureyrartúnodda, yfir 

fjörðinn í Langodda“ komi: Bein lína úr steini á Steinsengi í Kvíanesshlíð yfir fjörð- 

inn í Ytri-Áreið milli Selárdals og Gilsbrekku. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 23 13. janú- 

ar 1938, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 4. ágúst 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 169 
13. ágúst 

um breyting á reglugerð nr. 59 30. maí 1921, um hafnargjöld í Reykjavík. 

Gjöld samkvæmt reglugerð frá 30. maí 1921, um hafnargjöld í Reykjavík, 

skulu frá 15. ágúst 1948 innheimtast með 50% viðauka. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með og Þirtist til eftirbreytni öll- 

um, sem hlut eiga að máli. 

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. ágúst 1943. 

Vilhjálmur Þór.   
Vigfús Einarsson. 

47
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170 
18. ágúst 

REGLUGERÐ 

fyrir barnaskóla S. D. Aðventista í Reykjavik. 

I. Stærð skólahverfisins. 

1. gr. 
Skólahverfi barnaskóla S. D. Aðventista í Reykjavík nær yfir Reykjavik og ná- 

grenni. 

II. Tilgangur skólans. 

2. gr. 
Tilgangur skólans er: 

a. að veita nemendum lögboðna fræðslu; 

h. að efla líkamlegan þroska og heilbrigði nemenda, og 
c. að hafa heillavænleg áhrif á skapgerð þeirra, hugsunarhátt og siðferði. 

HI. Skólaskylda. 

3. gr. 
Í skólanum er veitt inntaka skólaskyldum börnum í framangreindu skólahverfi 

(Reykjavík og nágrenni). enda hafi þau engan næman sjúkdóm, er seti orðið öðr- 
um börnum að meini. Ef húsrúm og önnur skilyrði eru fyrir hendi, má og veita yngri 
börnum aðgang að skólanum, svo og börnum, sem heima eiga utan skólahverfisins, 
ef sérstök ástæða þvkir til. Umsóknir um skólann skulu stílaðar til skólanefndar, og 
vera komnar til hennar fyrir 15. september ár hvert. 

4. gr. 
Forstöðumaður skólans skal í skólaársbyrjun senda viðkomandi skólanefnd 

skýrslu um þau börn, sem skólann sækja, og breytingar á þvi jafnóðum og þær verða. 

IV. Kennslutími og leyfi. 

ð. gr. 
Skólinn starfar eigi skemur en 7 mánuði ár hvert, eða frá 1. október til 30. april, 

Gg skulu öll skólaskyld börn, sem innritast í skólann, sækja hann þann tíma. nema 
lögmæt forföll hamli því. 

6. gr. 
Kennsla byrjar og endar dag hvern samkvæmt stundaskrá. Skólastjóri semur eða 

lætur semja fyrir byrjun hvers skólaárs starfsskrá fyrir skólaárið, og sendir afrit af 
henni til fræðslumálastjóra, þegar þess er óskað. 

7. gr. 
Leyfi skulu vera þessi: 1. Fyrsti desember. 2. Jólaleyfi, frá 19. desember til 

6. janúar, að báðum dögum meðtöldum. 3. Öskudagur. 4. Páskaleyfi, frá Pálmasunnu- 
degi til 3. dags páska, að báðum dögum meðtöldum. 5. Sumardagurinn fyrsti. 6. Hvíta- 
sunnuleyfi, frá laugardegi til þriðjudags, að báðum dögum meðtöldum. 

V. Kennarar. 

8. gr. 
Skólanefnd ræður fasta kennara og ákveður starfssvið þeirra samkvæmt gild- 

andi lögum. Hún ákveður og laun þeirra. Stundakennara og forfallakennara ræður
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skålastjåri í samráði við skólanefnd. Annað starfsfólk skólans ræður skólanefnd í 

samráði við skólastjóra, og setur því erindisbréf ef þurfa þykir. 

9. gr. 

Skólastjóri og skólanefnd bera ábyrgð á skólahaldinu og hefur skólastjóri um- 
sjón og eftirlit með nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum skólans, skól- 

anum og öllum eignum hans og áhöldum, samkvæmt sérstöku erindisbréf. 

VI. Nemendur. 

10. gr. 

Skólinn væntir þess af hverjum nemanda: 

að hann sýni kennurunum virðingu og hlýðni, 
að hann sé vingjarnlegur, hjálpsamur og kurteis við skólasystkini sín; 

að hann mæti á réttum tíma i skólanum hreinn og þokkalega til fara; 
að hann sé eftirtektarsamur í tímum og iðinn við námið; 
að hann fari vel með bækur og áhöld, sem hann notar í skólanum, hvort sem 

það er eign sjálfs hans, félaga hans eða skólans; 
að hann skrifi ekki á borð eða veggi skólans né geri annað það, sem veldur 

skemmdum eða lýtum á skólanum eða því, sem til hans telst; 

að hann hagi sér prúðmannlega jafnt utan skólans sem innan. 

Börnin skulu vera úti í stundahléum, þegar veður leyfir að dómi kennara. 

Valdi nemandi skemmdum á skólanum eða því, sem honum er viðkomandi. er 

framfærendum hans skylt að bæta skaðann. 

11. gr. 
Börn skutu hafa með sér bækur og önnur áhöld, sem með þarf, eftir fyrirmælum 

kennara. Nú verður misbrestur á því þrátt fyrir ítrekuð tilmæli kennarans, skal 
hann þá leita til skólanefndar og er henni skylt að bæta úr þessu. Kostnaður, sem 
af þessu leiðir, skal greiddur úr skólasjóði, sem önnur gjöld til skólahalds, en endur- 

kröfu á hann á hendur framfærenda barnsins, sé efnaleysi ekki um að kenna. 

12. gr. 
Börn, er sýkjast af næmum sjúkdómi, mega ekki sækja skólann fyrr en þau eru 

læknuð að fullu og öll smitunarhætta hjá liðin. 

13. gr. 
Geri barn sig sekt um ósæmilegt athæfi eða brjóti í bág við settar reglur skólans 

og fyrirskipanir og láti ekki skipast við fortölur, getur skólastjóri vísað því burt úr 

skólanum um stundarsakir. Nú telur skólastjóri nauðsynlegt að vísa barni burt úr 

skóla fyrir fullt og allt, sakir siðleysis eða einstakrar óhlýðni. Leggur skólastjóri þá 
málið fyrir skólanefnd, og getur hún þá ákveðið brottvikninguna í samráði við hann. 
Ákvörðunin skal þegar tilkynnt barnaverndarnefnd, sem ber að sjá um, að barninu 
verði komið fyrir á góðu heimili í sveit eða sérstöku hæli, ef þess er kostur. Geti fram- 
færandi barnsins fyrir fátæktar sakir ekki staðizt þann kostnað, sem af þessu leiðir, 
skal hann að einhverju eða öllu leyti greiddur úr bæjarsjóði sem önnur útgjöld 
vegna fátækraframfærslu eða barnafræðslu, nema öðruvísi verði ákveðið með sér- 
stökum lögum um meðferð vandræðabarna. Barnið er fræðsluskylt og prófskylt 
eftir sem áður. 

1943 

170 

18. ágúst
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VII. Prót. 

14. gr. 
Öll börn, sem skólann sækja og verða fullra 8 ára á árinu, eru prófskyld að 

vorinu og þar til þau ljúka fullnaðarprófi. Undanþágur frá prófskyldu má engar 
veita, nema þegar sjúkdómur, sannaður með læknisvottorði, eða aðrar knýjandi 
ástæður eru fyrir hendi. 

15. gr. 
Að jafnaði skulu börn ljúka fullnaðarprófi á því ári, er þau verða fullra 14 ára. 

Skólanefnd er þó heimilt í samráði við skólastjóra að veita yngri börnum fullnaðar- 
prófsleyfi, þegar tryggt er, að þau njóti framhaldsfræðslu til 14 ára aldurs, sbr. ákvæði 
prófreglugerðar. 

Nú nær 14 ára barn ekki fullnaðarprófi í íslenzku, skrift eða reikningi, er það 
Þá skólaskylt og prófskylt næsta ár í öllum nefndum greinum. 

16. gr. 
Skólastjóri og prófdómari gefa út prófvottorð, sem afhendist hverju barni, er 

slenzt fullnaðarpróf. Fullnaðarprófsvottorð má þó ekki afhenda þeim börnum, sem 
fá aldursundanþágu, fyrr en full vissa er fengin um framhaldsnám. 

VIII. Dagbækur og skýrslur. 

17. gr. 
Skólastjóri sér um að þessar bækur séu færðar og hefur þær í sinni vörzlu: 

1. Prófbók. 2. Dagbók. 3. Bréfabók. 4. Nemendaskrá. 

18. gr. 
Skólastjóri varðveitir fræðslulög, reglugerðir, námsskrár, erindisbréf, dagbækur, 

skólaskýrslur og annað, sem fræðslu barna varðar. 

19. gr. 
Skólanefnd sér um eða felur skólastjóra, að semja og senda allar skýrslur um 

skólahald, skólahús, kennsluáhöld og hvað annað, er að skólahaldinu lýtur eftir | því 
sem fræðslumálastjórnin mælir fyrir um. 

IX. Námsgreinar. 

Þessar námsgreinar skal kenna: 
1. Íslenzku (lestur, réttritun, málfræði). 
2. Skrift. 
3. Reikning. 
4. Átthagafræði. 
5. Kristin fræði. 
6. Sögu, landafræði og náttúrufræði. 
7. Söng 
8. Teikningu. 
9. Handavinnu. 

10. Leikfimi. 
11. Sund. 

21. gr. 
Um stundaskrár, námsefni og tilhögun prófa fer eftir námsskrá og prófreglum, 

sem fræðslumálastjórnin setur.
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X. Heilbrigdismål. 170 

29. gr 18. agúst 

Um hollustuhætti skóla og heilsuvernd barna fer eftir reglugerð, sem heilbrigðis- 
sljórnin setur og öðrum þeim ráðstöfunum, sem skólastjóri og skólanefnd telja þörf 

å og koma sér saman um á hverjum tíma. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með, samkvæmt heimild í lögum um fræðslu 
barna, nr. 94 23. júní 1936, 19. gr., til þess að öðlast gildi þegar í stað. og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 18. ágúst 1943. 

Einar Arnórsson. a 

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 171 
20. ágúst 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 

Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri 
bifreiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur til bifreiða vera sem hér 
segir á tímabilinu 1. september til 31. desember 1943: 

A. Fólksbifreiðir: 
1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði ................... 8200 lítrar 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og  mjólkurflutninga- 

bifreidir (............. 000... 4100 — 
3. Leigubifreiðir þær, sem uppfylla ákveðin skilyrði ............ 2500 

4. Einkabifreiðir: 
a. Læknabifreiðir (................ 00 800 — 
b. Almenn stærð, 56 manna 22.00.0000 400 
c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni ......200 00. 300 — 
d. Bifhjól 22... 60 — 

B. Vörubifreiðir: 
I. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri .....0..0.0 0. 2900 

2. — 128 tonn 2... 2100 — 

3. - 34 til 194 tonn 00.00.0000 1400 — 

4. Vörubifreiðir, smábifreiðir ........0.2..00 20. 700 

9. ør 2. gr. 

Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en bifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

EÐA 
3. gr. 

Benzinskömmtunarmiðar frá fyrri skömmtunartímabilum falla úr gildi 1. sept- 

ember þ. á.
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4. gr. 
Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að í Reykjavík sé ein bifreiðastöð opin til mann- 

flutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugardögum 
tilkl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. i 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. ágúst 1943. 

Vilhjálmur Þór. a 
Páll Pálmason. 

BYGGINGARSAMÞYKKT 

fyrir Ísafjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Verksvið samþykktar og stjórn byggingarmála. 

1. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir alla verzlunarlóð Ísafjarðarkaupstaðar, þó getur 

ráðuneytið veitt undanþágu frá ákvæðum hennar, ef byggingarnefnd og bæjarstjórn 
mæla með því. 

2. gr. 
Samþykktin tekur til allra nýrra bygginga, sem ekki eru fullgerðar, þegar hún 

öðlast gildi. Þó verður ekki krafizt breytingar á því, sem þegar hefur verið gert. Enn 
fremur nær samþykktin til höfuðbreytinga á eldri byggingum, svo og til minni breyt- 
inga, ef við verður komið án verulegs kostnaðarauka eða röskunar. 

Byggingarnefnd úrskurðar í hvert skipti, hverjar aðgerðir skulu teljast höfuð- 
breytingar. 

3. gr. 
Stjórn byggingarmála er í höndum bæjarstjórnar. Byggingarnefnd gerir tillögur 

lil bæjarstjórnar um öll byggingarleyfi, og hefur umsjón með því að byggingarsam- 
þvkktinni sé fylgt. 

Ef lóðarleigjanda, lóðareiganda eða húseiganda þykir rétti sínum hallað með 
úrskurði bæjarstjórnar eða byggingarnefndar, getur hann skotið honum til ráðu- 
neytisins. 

4. gr. 
1. Byggingarnefnd sé skipuð 5 mönnum samkvæmt bæjarstjórnarlögunum. Nefndin 

velur sér ritara og heldur sérstaka gerðabók yfir athafnir sínar og ályktanir, og 
undirskrifa allir viðstaddir fundarmenn hana í fundarlok. Heimilt er hverjum 
nefndarmanni, sem ekki er samþykkur ályktun meiri hluta, að láta bóka ágrein- 
ingsatkvæði sitt. 

Gerðabókinni skal fylgja glögg skrá eða registur, svo gert, að greiðlega megi 
finna allar ákvarðanir nefndarinnar, um hverja einstaka eign, er til hennar tekur. 
sinnig skal haldin lóðabók, dagbók yfir öll bréf og bréfabók. 

Byggingarnefndarfundur er lögmætur, ef minnst þrir nefndarmenn sitja 
hann, auk bæjarstjóra. 

2. Bæjarstjórn skal skipa byggingarfulltrúa, og setja honum erindisbréf með ráði 
byggingarnefndar. Ef ekki er völ á húsameistara eða verkfræðingi, skal hann. 
vera vanur húsasmiður, eða á annan hátt fengin vissa fyrir því að hann sé starf- 
inu vaxinn. Í erindisbréfinu má ákveða hæfileg gjöld fyrir þau störf, er hann 
leysir af hendi, sem Þyggingarfulltrúi í þarfir einstakra manna, eftir beiðni
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þeirra. Þessi gjöld, svo og gjöld fyrir byggingarleyfi, skulu hafa lögtaksrétt, og 

renna þau í bæjarsjóð. en byggingarfulltrúi skal hafa þóknun fyrir starf sitt úr 

bæjarsjóði. Bvggingarfullltrúinn skal hafa á hendi framkvæmd byggingamála, og 

eftirlit með þeim samkvæmt fyrirmælum byggingarnefndar. 

Skylt er byggingarfulltrúa að sækja fundi byggingarnefndar, þótt eigi sé hann 

í nefndinni og hafi því eigi atkvæðisrétt á fundum hennar. Hins vegar hefur 

hann ávallt tillögurétt. 

3. Byggingarnefnd getur heimilað þeim, sem hagsmuna hefur að gæta, að sækja 

fundi nefndarinnar. 

4. Byggingarnefnd leitar aðstoðar sérfræðings Í þeim málum er hana varða, en 

brestur sérþekkingu á. 
ð. gr. 

Samkvæmt lögum nr. 55 27. júní 1921, åsamt viðaukalögum nr. 27 15. júní 1926 

og nr. 64 11. júní 1938, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, er gerður skipulags- 

uppdråttur af kaupstaðnum, og fer um skipulagið samkvæmt ákvæðum þeirra laga, 

og uppdráttum, sem gerðir verða samkvæmt þeim. 

Il. KAFLI 

Ákvæði um húsagerð. 

Húsalínur. 

6. gr. 

Þar, sem húsalína er ákveðin, skal að minnsta kosti ein hæð af framhlið hússins 

fylgja henni. 
Framskol og innskot getur byggingarnefnd leyft, ef æskilegt er vegna búsa- 

sniðsins. 
Lóðagirðingar. 

7. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að komið sé upp og haldið við sæmilegri girð- 

ingu um lóðir og óbyggð lönd þeim megin, er að götu veit, eða vegi innan þess svæðis, 

sem lög þessi ná til. 

Nefndin ákveður, hvar og hvernig girðingar skuli vera. 

Gaddavírsgirðingar má hvergi nota fram með gölu eða vegi, og ber að nema Í 

burtu þær gaddavírsgirðingar, er nú eru, og selja aðrar í staðinn, er byggingarnefnd 

samþykkir, innan eins árs frá þeim degi, er samþykkt þessi gengur í gildi. 

Hornsneiðingar. 

8. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, ef henni þykir nauðsynlegt vegna umferðar, 

að hús, sem reist eru á götuhornum og mynda hvassara horn en 135? við götu, veg 

eða torg, verði sniðin á horni. Sniðið sé eigi minna en 2.00 metrar. og myndi jafn- 

stórt horn við báðar hliðar, er að liggja. Horn má og gera bungumyndað, ef bungan 

á miðju nær ekki lengra fram úr fyrrgreindum sniðfleti en 0.50 metra. 

Byggingarnefnd getur einnig veitt leyfi til. að hornsneiðing sé með öðru sniði en 

fvrr er greint, ef það er álitið æskilegt vegna húsasniðsins. 

Framskot. 

9. gr. 

Grunnbrún („Sökkulband“) má ekki ná lengra en 0.15 metra út i gölu. 

Framskot, bæði opin og lokuð, má gera út úr framhlið húss, ef æskilegt er talið 

vegna sniðsins. 

19 43 

. ágúst
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172 Ef husalina og götulína fara saman, má ekki leyfa önnur framskot, sem byggð 
23. ágúst eru frá grundvelli, en súlur og undirstöðupalla, og mega þau eigi án leyfis byggingar- 

nefndar, ná lengra en 0.20 metra út frá vegg. Ef hús stendur innan götulinu, má fram- 
skotið vera stærra, en þó má það eigi ná lengra fram frá húshlið en nemi helming 
bilsins milli húshliðar og götulínu. Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði 
þessu, ef sérstakar ástæður mæla með. 

Veggsvalir og framskotsgluggar mega ekki ná lengra út frá húshlið en 0.80 met ra, 
og eigi má skemmra vera frá stétt eða stíg upp undir slík framskot en 3.00 metrar. 
Standi hús innan húsalínu, fellur ákvæði þetta burtu. 

Samanlögð breidd framskota má ekki fara fram úr þriðjungi af lengd húshliðar 
þeirrar, sem þau eru á, og ekki nær nágranna en 1% sinnum dýpt þeirra. 

Framskot mega eigi vera úr eldfimara efni en húsið, sem þau eru á. Þó getur 
byggingarnefnd leyft, með sérstökum skilyrðum, ef æskilegt er vegna hússniðsins, 
framskot, sem ekki fullnægja þessu skilyrði. 

Gólf í öllum framskotum skulu vera þétt og vatni veitt frá þeim í rennu, sem frá 
þökum 

Án leyfis byggingarnefndar mega veggbrúnir eða nokkur hluti þeirra hvergi ná 
lengra en 0.80 metra út frá ytri brún veggjar. i 

Inngöngurið og birtugråfir. 

10. gr. 
Ínngöngurið mega ná allt að 0.20 metra út á götu. Nema skal hornin af neðsta 

þrepi á inngönguriði, er nær út í götu. 
Birtugrófir má setja fram með hlið húsa, og mega ekki ná lengra út á gangstétt 

en 0.60 metra. Yfir þær skal setja þétt lok úr nægilega sterku járni eða gangstéttar- 
gleri. 

Um hæð húsa. 

11. gr. 
1. Ef hæð húsa er ekki ákveðin á skipulagsuppdrætti, skai vegghæð húsa hvergi 

meiri vera en hálf götubreidd milli húsalína. Þó má hæðin aldrei fara fram úr 
10.00 metrum á steinhúsum, en 8.00 metrum á timburhúsum. 

Ef götu hallar fram með húsi, skal tekin meðalhæðin. Hæð húsa á gatna- 
mótum má, ef göturnar eru misbreiðar, miða við breiðari götuna, en einnig á 
þeirri hlið, er veit að mjórri götunni, en þó eigi lengra frá horni (skurðpunkti 
húsalínanna) en framhlið hússins er með breiðari götunni. 

2. Vegghæð húsa mælist frá gangstétt eða götu upp i skurðlínu þaks og veggflatar 
að utan. Ef húsið stendur ekki við götu, skal miða hæðina við beina línu milli 
jaðra þeirra gatna, sem næst liggja húsinu á báðar hliðar, svo fremi ekki eru 
miklar mishæðir á jarðvegi. Séu mishæðir miklar, skal vegghæð iniðuð við jarð- 
veginn umhverfis húsið. 

Standi hús við opið svæði, ákveður byggingarnefnd við hvaða stað vegghæðin 
skuli miðuð. 

Ef byggingarnefnd álítur æskilegt vegna útlits, að veggbrún haldi åfram í 
sömu hæð, getur hún veitt undanþágu frá ákvæði greinar þessarar um vegg- 
hæðina fyrir einstakt hús eða hluta af því. 

3. Byggingarnefnd getur veitt leyfi til, að byggja turna, kvisti, gafla og þess konar 
til skrauts. Þó má ekki samanlögð breidd slíkra útbygginga nema meiru en 15 
hluta af lengd þeirrar húshliðar, sem þær eru á. 

Gluggakvistir mega ekki vera nær nágrannamörkum en breidd Þeirra nemur 
eða hæð, þó ekki nær en 1.50 metra. Að öðrum kosti sé eldvarnaveggur á kvist-
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inum á þann veg, er veil að nágrannalóð. Stórir kvistir mega ekki vera nær lóða- 
mörkum en 3.15 metra, nema eld /arnaveggur sé á þeirri hlið kvistsins, er veit 

að nágrannahúsi. 

Þakhalli. 

12. gr. 
Rishalli á þökum þeirra húsa, sem byggð eru með þeirri vegghæd, sem frekast 

er leyfð (sbr. 12. gr.), má ekki meiri vera en nemi 45" horni við láréttan flöt. 
Á húsum þeim, sem eru vegglægri en fyrr er nefnt, má þakhalli og lögun vera á 

hvern hátt sem er, ef titlitið að öðru leyti óprýðir hvorki húsið eða nágrannahúsin. Þó 
má enginn hluti þaksins ná lengra út frá vegg en 0,80 metra. 

Byggingarnefnd getur þó ákveðið þakhalla eftir því, sem bezt þykir fara við svip 

götunnar eða nauðsyn þykir af öðrum ástæðum. 

Íhbúðarhæðir. 

13. gr. 

Í húsum úr steini eða steinsteypu má vera íbúð á tveimur hæðum, og auk þess 

í kjallara (sbr. 33. gr.) og þakhæð, ef ekki mæla aðrar ástæður á móti. Gólf í þak- 

hæð má ekki liggja fyrir ofan skurðlínu þaks og veggflatar og ekki meir en 1.25 metra 

fyrir neðan hana. 
Í timburhúsum má íbúð vera á tveim hæðum. 

Óbyggð lóð og aðgangur að baklóðum. 

14. gr. 

Ef ekki er sýnt á skipulagsuppdrætti hlutfallið milli lóða og bygginga, er á þeim 

eru reistar, skulu eftirfarandi ákvæði gilda: 

1. Hverju íbúðarhúsi skal fylgja óbyggð lóð, eigi minni en sjálft hússtæðið. Jafn- 

framt skal þess sætt, að 11. gr. skipulagslaganna um fjarlægð milli húshliða sé 

fullnægt. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum: 

a. þegar lóð skerðist að nokkrum mun við sötubreikkun, 

b. ef um lóð er að ræða, sem áður er byggt á og liggur að tveimur götum eða 

nær ekki lengra inn frá húsinu en 15.00 metra: 

e, í bæjarhverfum, sem byggð eru að mestu eða öllu, ef brynar ástæður mæla 

með því, þó því aðeins, að íbúðarherbergi fái nægilega birtu. 

9, Bakhliðar húsa mega ekki vera hærri en tekið er fram 1 11. gr. um götuhliðar. 

Þó getur byggingarnefnd leyft, ef hússtæðið hallast, að veggbrún götuhliðar haldi 

láréttri stefnu fyrir gafla og bakhlið, ef hæðarmunur götuhliðar og bakhliðar fer 

ekki fram úr 2.50 metrum. 

3. Óþrifalega, óreglulega og þrönga stíga yfir lóðir getur bygg singarnefnd bannað. 

4. Bæjarstjórn getur ákveðið, að óbyggða lóðin skuli vera minni en fyrr er sagt, 

í þeim bæjarhlutum, þar sem eingöngu eru reist verzlunarhús, seymsluhús eða 

verksmiðjur. 

Ekki má gera þak yfir óbyggða lóð nema með leyfi byggingarnefndar. 

Að bakhúsum og hliðarhúsun m skal vera greiður gangur frá götu, eigi mjórri en 

1.25 metrar, ef aðeins er um gegnum gang fyrir slöngu að ræða, en 2.50 metrar 

ef Þílfært þarf að vera. Séu fleiri bakgarðar á sömu lóð, skal að hverjum vera 

aðgangur, sem fyrr segir, nema þeir að öðru leyti séu í jafngreiðu sambandi 

hver við annan. 
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Fjarlægð frá glugga að næsta húsi. 

15. gr. 
1. Á aðalsólarhlið húsa skal fjarlægð frá glugga í íbúðarherbergjum, skrifstofum, 

vinnustofum eða eldhúsi, að næsta húsi andspænis, nema að jafnaði að minnsta 
kosti tvöfaldri vegghæð þess húss fyrir ofan sólfhæð herbergisins, er um ræðir 
(sbr. 11. gr. ce. skipulagslaganna). Ef næsta hús andspænis sólarhlið snýr gafli að 
skal vegghæð þess talin upp í mitt ris. 

2. Gæta ber þess, ef gömul hús eru hækkuð, að fullnægt verði ákvæðinu í 1. lið. 

, 

Sameiginleg, óbyggð lóð. 

16. gr. 
Bvægingarnefnd getur krafizt þess, að mjög óregluleg lóðamörk milli nágranna- 

húsa séu jöfnuð, svo að hverju húsi fvlgi sæmilega heilleg lóð. Lóðareigendum ber 
að jafna á milli sín verðbreytingu þeirri, er þessi nýja lóðarskipting kann að hafa 
í för með sér. Ef samkomulag næst ekki, skera dómkvaddir menn úr deilumálum. 

Skólpveita. 

17. gr. 
Ef skólpveita er í götu (sjá vatnalög nr. 15 20. júní 1923) er öllum þeim, er við 

söluna búa, skylt að leggja fullnægjandi skólpveitu frá húsi sínu í götuveituna, á 
sinn kostnað. 

Undanþágu frá þessu ákvæði getur bæjarstjórn veitt, ef byggingarnefnd álítur 
kostnaðinn við veituna óhæfilega háan. 

Ekki má veita skólpi eða þakrennsli inn á annars manns lóð, án hans samþykkis. 
Þó må veita skólpi eða þakrennsli í lokræsi segnum annars manns lóð, ef byggingar- 
nefnd telur það nauðsynlegt. Allan skaða, sem stafar af lagningu veitunnar, er hús- 
eigandi skyldur að bæta. 

Skólpveita í húsum og utanhúss skal vera algerlega þétt, og þannig að gerð og efni 
að ekki stafi óheilnæmi frá henni. Á hana skulu settir 'atnslásar, sigti og annað, sem 
með þarf, svo ekki komi óloft frá holræsinu, eða niður í bað komist annað en renn- 
andi vatn. 

Sambygging. 

18. gr. 
Í sambyggðum húsaröðum skulu öll hús byggð á lóðamörkum, nema skipulags- 

uppdráttur sýni annað. 

Hyggingarnefnd getur bannað, að hús séu byggð með lágum millibyggingum. 

Undirstöður. 

19. gr. 
Grafa skal undirstöður útveggja og burðarveggja innanhúss niður á fastan jarð- 

veg og ekki grynna en 1.50 metra í jörð niður, þar sem föst klöpp er ekki ofar. 
Ef hús er reist fast að nágrannalóð, skal grafa undirstöður eldvarnarveggs og 

I metra af hlidarveggjum, er frá honum Hsgja, niður fyrir væntanlega kjalla radypt 
nágrannahúss. 

Aðrar undirstöður grafist niður eftir þörfum. Undirstöður íbúðarhúsa og allra 
húsa, sem tvílyft eru, skal hlaða úr grjóti og leggja í steinlim eða sera þær úr stein-
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steypu. Undirstöður steinhúsa skal gera þannig frá föstum jarðvegi, en undirstöður 

timburhúsa má gera úr lausagrjóti, þó ekki hærra upp en svo, að ekki sé grynnra á 

Inusagrjótið en 0.70 metra 

Undirstöður úr lausagrjóti einu getur byggingarnefnd leyft undir litlum og lágum 

timburhúsum, eða þegar sérstaka ástæður eru fyrir hendi og næg trygging fyrir að 

óhult sé. 

Varnarlög. 

20. gr. 

Rakavarnarlag skal leggja í undirstöður allra húsa, nema lítilla seymsluhúsa. 

Þar, sem kjallari er gerður, skulu lögin vera tvö. Skal hið neðra lagt í alla kjallara 

veggi 5 sentímetrum fyrir neðan yfirborð kjallaragólfs, en hið efra í alla útveggi 

1020 sentímetra fyrir ofan jarðflöt eða fyrirhugaða hæð hans. Skulu útveggir 

jarðbikaðir utan á milli laganna eða á annan hátt /arðir jarðraka. 

Þar, sem ekki er kjallari, nægir eitt rakavarnarlag, og má það koma ofan á 

undirstöður, en ávallt neðar en allir gólfviðir. Ef gólf er úr timbri og ekki nægi- 

lega varið jarðraka, skal vera minnst 0.40 metra autt bil frá jarðlagi upp að gólfi, 

og á múrnum vera loftop, minnst eitt á tveimur andstæðum veggjum. 

RBakavarnarlög skulu gerð úr sementi og sandi til helminga og sé að þykkt 

1—2 sentímetrar, eftir staðháttum, og jarðbikað að ofan, þegar stevpan er orðin 

þurr. Í stað jarðbiks má nota þakhellur, lagðar í sement eða annað vatnshelt ern 

sem byggingarnefnd samþykkir. Þar, sem neðsta gólf nemur „ið jörðu, eða kjallar: 

golf er í íbúð, skal gólfið allt varið jarðraka á þann hátt, e r byggingarnefnd sam- 

þykkir. 
Byggingarnefnd selur veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar, ef um 

„skúta“ eða lítil útihús er að ræða. 

Eldvarnarveggir. 

21. gr. 

1. Eldvarnarvegg má ekki gera að jafnaði nema þar sem ákveðið er að reisa sam- 

byggð hús, Þannig að by: ggt verði að honum síðar. 

9. Alla útveggi, sem eru nær nágrannalóð en 3.15 metra, skal gera sem eldvarnar- 

veggi. 
3. Við hús, sem nú stendur nær nágrannalóð en 3.15 metra, skal gera eldvarnar- 

vegg, þegar höfuðaðgerð fer fram á því. 

4. Eldvarnarveggi skal sera úr steinsteypu eða grjóti, lögðu í sementsblöndu. 

Þeir skulu ná 0.16 metra upp fyrir þak, eða fast að yzta lagi á þaki (bárujárni, 

hellum o. þ. h., sjá 11. lid þessarar greinar), og mega hvergi þynnri vera en 0.20 

metra, en að öðru leyti ákveður byggingarnefnd þvkkt þeirra í hvert skipti. Á 

þeim mega hvorki vera gluggar né önnur op. 

Eldvarnarveggur getur verið sameiginlegur fyrir tvö hús, ef hann er áfastur 

við bæði húsin og tekur 0.16 melra upp fyrir þak hærra hússins. 

6. Þak má ekki hallast að eldvarnarvegg, nema með sérstöku leyfi byggingarnefndar, 

enda segi hún fyrir um umbúnaðinn. 

7. Timburveggur að innri brún reykháfs má ekki koma nær úthlið eldvarnarveggs 

en að 0.23 metrar séu fyrir utan. Langbönd til að festa þakið má þó steypa í 

vegginn. 

8. Sementsdrag sa ber eldvarnarveggi, er ekki verður byggt upp að um langan tinna 

að dómi byggingarnefndar, og ef útlit er fyrir, að eldvarnarveggur standi þannig 

um ófyrirsjáanlega lang: an tíma, ber að ganga svo frá honum, að útlit hans verði 

ekki lakara en útveggja úr steini. 

u
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Ef tvö hús eru saman um einn eldvarnarvegg, skal þinglesin skuldbinding um, 
að hvorugur eiganda geti rifið vegginn meðan annað húsið stendur. 
Fldvarnarveggir skulu, ef um timburhús er að ræða, bundnir við grind og þak- 
viði, á þann hátt er byggingarnefnd tekur gilt. 
Í sambyggðum húsaröðum skal eldvarnarveggur vera í báða enda á hverju húsi, 
og skulu þeir alls staðar ná fast upp að vætu húð þaksins (bárujárni, hellum 
0. þe h,), en ekki þurfa þeir að ná upp fyrir þak þéttara en á 60.00 metra milli- 
bili, þegar um stevpuhús með steyptum loftum er að ræða. 
Eldvarnarveggi má ekki gera úr holsteini nema með sérstöku leyfi byggingar- 
nefndar, og má samanlögð þykkt stevpunnar aldrei vera minni en 0.18 metrar. 

Þök. 

22. gr. 
Sperrur og skammbitar mega ekki grennri vera en 1010 sentímetrar (470x47), 
Þegar hafið er allt að 3.15 metrum. Hafið skal mælt á lofthita beint niður undan 
sperrum og skammbitum. Við hverja 0.32 metra, sem hafið vex, skulu þessir 
viðir vera 1.3 sentímetra gildari á hvern veg. Nota má viði af öðrum gildleik en 
hér er tiltekið, ef samur er styrkleikinn. 

Bilið á milli sperra, talið frá miðju og á miðju, má vera allt að 1.00 metra, 
undir málm- og pappaþök á timbursúð, en allt að 0.80 metra undir torf, hellu 
og steinþök. 
Á sperrur skal leggja súð úr borðum, er ekki séu þynnri en 2% sentímetri (1') 
og þar yfir bikpappi og bárujárn, ekki þynnra en 34 B.W.G. eða annað óeldfimt 
efni, sem byggingarnefnd tekur gilt. 
Gaflveggir úr steini eða steypu skulu bundnir járnakkerum í þakvið og studdir 
af þeim. 
Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar eða ívilnanir, 
þegar um útihús er að ræða. 

Trébitar, trégólf og milligólf. 

23. gr. 
Trébitar í gólfum og loftum íbúðarherbergja skulu ekki strjállí en svo, að bilið 
á milli þeirra, mælt af miðju á miðju, sé að meðaltali ekki yfir 0,80 metra og 
hvergi meira en 1.05 metra. 

Þar, sem milligólf er, skulu trébitar ekki grennri vera en 0.16 metra (60) 
á hæð og 0.13 metra (57) á breidd, þegar bitahafið er allt að 3.15 metrar, og skal 
hæð þeirra vaxa um ekki minna en 25 sentímetra, og breidd um 1.3 sentímetra 
fyrir hverja 0.63 metra, sem hafið fer fram úr 3.15 metrum. 

Þar. sem ekki er milligólf, mega bitar vera 1.3 sentimetrum srenni en hér 
er ákveðið. Nota má bita með öðrum gildleik en hér er ákveðið, ef styrkleikinn 
er samur eða meiri. þó má hlið bita ekki vera meiri en tvöföld breidd þeirra, 
nema því aðeins að bitarnir séu skorðaðir hver gegn öðrum með krossböndum 
mtli efri og neðri brúnar á víxl. Bilið milli skurðanna ákveður byggingarnefnd 
í hvert sinn. 
seu kúsveggir gerðir úr steini eða steypu, skal að minnsta kosti þriðji hver biti 
festur við vegginn í báða enda með sterkum járnakkerunm. Gaflveggir úr steini 
eða steypu skulu bundnir með járnakkerum á yriggja metra bili inn í bitalög. 
Timburgólf skal vera úr plægðum borðum, ekki þynnri en 3.2 sentímetra (17). 

Í loftum má ekki nota striga eða pappa neðan á bita í staðinn fyrir þiljur. 
Í gólfi og lofti ibúðarherbergja skal vera milligólf úr borðum, ekki þynnri en 2
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sentimetra (34”), er fest sé annadhvort å sterka lista, sem negldir eru å bitana, 

eða í mót á hlið þeirra, enda séu þeir þá að dómi byggingarnefndar þeim mun 

sterkari en að framan er ákveðið, sem til þess þarf. Ofan á borðin komi 5 senti- 

metra þykkt lag af deiglumó, móhellu, þurrum mó, steinsteypu eða öðru efni, 

sem ekki er lakara né veldur óheilnæmi eða fúa, og sé það þurrt áður en gólfborð 

eru lögð yfir. Sé gólftróðið úr efni, sem hætt er við að valdi ryki, skal leggja 

pappa undir tróðið. Í loftum milli íbúðarherbergja má í sömu íbúð, með sam- 

þykki byggingarnefndar, sleppa milligólfi. Að öðru leyti getur byggingarnefnd 

veitt ívilnanir um milligólf, þegar gild ástæða þykir til. Þar, sem milligólf 

undanfelt, skal gólfið vera tvöfalt, annaðhvort Þiljað neðan á Þita eða á milli 

þeirra, eða í þess stað sett annað jafngott lag, sem byg sgingarnefnd tekur gilt. 

4. Þar, sem Þitar ganga út í steypu. eða steinveggi, skal bera á á þá rakaverjandi efni. 

5. Endabitar mega ekki liggja nær útvegg en 5 sentímetra og gólf ekki nær en 2 

sentímetra. 

Stigar. 

24. gr. 

Í öllum þeim húsum, sem reist eru úr eldfimu efni og eru yfir eina hæð, skal 

vera óhindraður aðgangur að tveimur stigum (aðalstiga og bakstig ga), ef fjarlægð frá 

neðri brún á glugga að jörðu er yfir 5.00 metra. Í húsum úr eldtraustu efni má hafa 

einn stiga, ef íbúðirnar, sem að honum liggja, eru ekki fleiri en 6, þar með taldar 

íbúðir á þakhæð. 
Í húsum úr eldtraustu efni, sem að dómi byggingarnefndar eru aðallega notuð 

til verzlunarbúða, má hafa einn stiga, þó hærri séu en 2 hæðir. Ekki má hafa íbúð 

á tofthæð í slíkum húsum nema milliveggir og þak sé gert eldtraust. 

Greiður gangur skal vera úr hverri íbúð og öllum herbergjum hennar að stiga 

eða báðum, ef tveir eru, án þess að þurfa að fara um nokkurt herbergi eða hluta 

annarrar íbúðar. Frá lögskipuðum stiga sé greiður útgangur ekki þrengri en stiginn. 

Undanfarandi ákvæði um sliga taka ekki til herbergja, sem um getur i 33. gr., ef 

byggingarnefnd viðurkennir annan aðgang fullnægjandi. 
1. Stigar skulu vera í sérslökum lokuðum stigahúsum, sem hafa nægilega birtu og 

loft. Gluggar mega eingöngu vera á útveggjum eða yfir forstofu eða yfir gang- 

hurð eða á hurðinni. Byggingarnefnd getur leyft glugga á veggjum aðliggjandi 

herbergja, ef þeir eru úr eldtraustu gleri. 

Ef stigahúsið er úr steini eða steypu, skal setja glerið í múrgreypta járn. 

umgerð. 
Stigi, sem tengir saman tvö herbergi í sömu íbúð, þarf ekki að vera í sér- 

stöku stigahúsi. 
Þak og gólf í eldtraustu stigahúsi skulu vera eldtraust, eða varin með eld- 

traustu efni. Í slíku stigahúsi má ekki gera skápa úr tré, eða þiljur á veggjum, 

neina með sérstöku leyfi byggingarnefndar. 

2. Allir tréstigar skulu hafa steinlímshúð aftan á baki og neðan á pöllum, eða eld- 

varðir á annan tryggilegan hátt. 

3. Ef stigar eru hafðir hvor við hina á öðrum, skal vera heill veggur á milli þeirra, 
ekki þynnri en 0.20 metra, og ekki minna en ein hurð skrálæst á leiðinni frá 
öðrum stiganum til hins í hverri íbúð. Veggir, sem stigar úr steini eða steypu 
eru hlaðnir eða steyptir i , þannig, að veggurinn ber stigann, skulu svo þykkir 

sem sagt er í 34. gr., 3. « 
4. Aðalstigi má ekki hjórri vera en 1.00 metri, og bakstigi ekki mjórri en 0.66 

metra. Þó getur byggingarnefnd leyft, að í minni húsum sé aðalstigi 0.75 metra 
á breidd, ef íbúðarherbergi eru aðeins á tveimur hæðum (ekki bakhæð). 

1943 

172 
yt 

ágúst



382 

Á öllum stigum skulu vera handrið, um 0.80 metra há, með svo þéttum spelum, 
að ekki sé hætta á að barn falli niður milli þeirra. 
Breidd stiga, sem um ræðir í samþykkt þessari, er gangbreidd milli veggjar og 
handriðs eða á milli handriða, ef tvö eru. 

Ef veggir eru beggja megin að stiga, má ekki mjórra vera á milli þeirra en 
0.80 metra á smáum húsum og 1.00 metri í stærri húsum. 

Ganghæð stiga má að jafnaði hvergi minni vera en 2.00 metrar, og skal hafa 
vídd stigagata eftir því. Þó getur byggingarnefnd leyft minni sanghæð á minni 
húsum, ef nauðsyn þykir. 
Stigar skulu svo gerðir, að hvert skref í þeim sé 0.63 metrar. Skref í stiga skal 
lalið eitt framstig og tvö uppstig samanlögð. Framstig er þrepsbreidd lárétt milli 
brúna, mælt á ganglínu, er liggur í miðjum stiga og fylgir frammeið í jafnri fjar- 
lægð, en þó ekki fjær ytri brún hans en 0.50 metrar, þótt stiginn sé breiðari en 
1.00 metri. Uppstig er hæðin af þrepi á þrep. Framstig á aðalstiga má ekki vera 
mjórra en 0.23 metrar, nema með sérstöku leyfi byggingarnefndar, og bakstigum 
ekki mjórri en 0.17 metrar. 

Ef sérstakir örðugleikar eru á því, að fullnægja ákvæðum þessarar greinar, getur 
byggingarnefnd veitt undanþágu frá einstökum ákvæðum, ef íbúunum stafar 
engin hætta af. 
Ákvæði þessarar greinar ná ekki til herbergja þeirra, sem eigi eru notuð til 
íbúðar og ekki mikill umgangur um, t. d. vörugeynsluhús og skemmur, og á- 
kveður þá byggingarnefnd í hvert sinn, hvernig stigum skuli hagað. 

Eldtraustur umbúnaður. 

Eldtraustur umbúnaður er það: 
að allir veggir, loft og gólf séu úr eldtraustu efni, eða klædd efni, er ráðuneytið 
telur eldtraust; 
Hurðir, veggþiljur, listar og sluggaumgerðir mega vera úir tré. 
að allir stigar og sligagöng, og göng, sem lengja íbúðir við stiga, gölu, bakgarða 
eða akdyr, séu úr steini, steinsteypu eða öðru eldtraustu efni. Handrið og fóður á 
framstiga má vera úr tré; 
að sligagöng og göng að þeim séu ekki í beinu sambandi við búð, vörugeymslu 
eða verkstæði. 

Gluggaop, hurðaop og önnur op í útveggjum. 

26. gr. 
Öll op í útveggjum skulu vera lokuð með hlera, grind, hurð eða glugga, nema 

byggingarnefnd veiti undanþágu frá því. 
Hurðir eða gluggar, sem opnast ut á opið svæði eða gölu, mega aldrei opnast út 

fyrir gölulínu. Þó nær þetta ekki til glugga, sem eru hærra frá götu en 2,10 metra. 
Á samkomuhúsum skulu vera nægilega margar og góðar útidyr. Allar hurðir í 

umferðadyrum skulu falla út og svo umbúnar, að umferð stafi enginn háski eða 
hindrun af. 

Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæði þessarar greinar, ef sérstakar 
astæður eru fyrir hendi.
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Þakgluggar. 

27. gr. 

Byggingarnefnd getur krafizt þess, að á stórum húsum, tveggja hæða eða hærri, 
sé að minnsta kosti einn þakgluggi, sem má opna, að stærð ekki minni en 0.50x 0.50 
metra. Bæði glugginn og karmurinn sé úr járni eða klætt eldtraustu efni. 

Þakrennur. 
28. gr. 

Á öllum húsum, sem framvegis eru reist innan þess svæðis, sem samþykkt þessi 
nær til, skal setja þakrennur með veggrennum svo löngum, að op þeirra sé í mesta lagi 
0.16 metra fyrir ofan gangstétt eða götu. 

Sé holræsi frá húsinu, skal þakvatni veitt í það neðanjarðar, nema byggingar- 
nefnd geri aðra skipun. 

Ef nauðsynlegt er vegna umferðar eða viðhalds á götu, getur byggingarnefnd 
krafizt þess, að settar séu þak- og veggrennur á hús, sem reist eru áður en samþykkt 
þessi gengur í gildi. 

Reykháfar og sóphurðir. 
29. gr. 

1. Allir reykháfar frá eldslæðum skulu vera úr eldtraustu efni og standa á eld- 
traustri undirstöðu eða á föstum jarðvegi, eða að öðrum kosti hvíla á eldtraustri 

múrhvelfingu eða á palli milli tveggja steinveggja, en aldrei mega þeir standa 

á irébitum. 
2. Loftrás má aldrei setja í reykháf, nema sérsta ikar ástæður komi til greina og leyfi 

byggingarnefndar sé fengið í hvert sinn. 
3. Hliðar reykháfsins skulu að minnsta kosti vera 0.12 metra á þykkt, og vídd hans 

að innanmáli eigi minni en 0.23 metra á hvern veg eða að þvermáli. Þó má leyfa 
0.18 metra vídd, ef eldstæði eru ekki fleiri en þrjú. 

4. Þar, sem reykháfur gengur í gegnum Þita og borð, sem lögð eru undir bita, skal 

hann vera járnklæddur hringinn í kring, og eins þar sem hann gengur í segn um 

bak, og skal vera að minnsta kosti 0.17 metra bil milli þeirra hliða hans, sem inn 
snúa, og viðanna. 

Þó má sleppa járnklæðning, ef bil er gert milli reykháfs og viða, ekki minna 

en 0.23 metra, og skal þá múrað eða steypt milli reyvkháfs og viða. Ekki má þilja 
reykháf utan né klæða hann borðum eða láta um hann veggfóður, sem límt er á 

lista. Byggingarnefnd getur aðeins leyft að láta einfalda fótlista og loftlista utan 
um reykháfinn. 

5. Reykháfur má hvergi hallast meira en 45? frá lóðréttri línu, skal hann þá hvila 
á múr eða tréskorðu, og vera múrað milli skorðu og reykháfs, svo innanmál hans 
sé ekki nær skorðunni en 0.23 metra. 

Reykháfur má ekki hallast fram yfir stiga. Hornin, sem myndast við beygj- 
una, skulu kringd. 

6. Reykháfur skal ná að minnsta kosti 1 metra upp fyrir húsmæni. en komi hann 
upp úr þakhlið, ákveður byggingarnefnd í hvert sinn hæðina, og sé hæðin þó 

ekki minni en 1.50 metra upp frá þaki. 

Byggingarnefnd getur ákveðið að verksmiðjuhús og önnur hús, sem mikill 
reykur kemur frá, hafi hærri reykháfa. 

í. Inn í 0.23 metra víðan reykháf má ekki setja reykpípu frá fleiri eldfærum en 8, 

og skal jafnan hafa járnkraga í reykháfnum utan um hverja pípu, þannig gerð-
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an, ad pipan geti ekki ytzt inn i reykhåfinn. Reykhåfur sé beim mun vidari, sem 
honum er ætla ið að leiða reyk frá fleiri eldstæðum en hér er talið. 
Innanhúss má sérstæður reykháfur standa óstuddur á allt að 8 sinnum meiri hæð 
en Þreidd hans nemur að ummáli. 
Ef svo mikill reykur á að fara um reykháf, að byggingarnefnd telji líklegt að 
óþægindi stafi af honum fyrir þá, er nærri búa, skal gera reykháfinn svo háan 
og víðan, sem byggingarnefnd ákveður. Ef byggingarnefnd álítur að hæð sú, er 
ákveðin hefur verið, nægi eigi framvegis, getur hún krafizt þess, að reykháfurinn 
sé svo gerður, að unnt sé að hækka hann síðar. 

Ef reykháfur veldur óþægindum þeim, er nærri búa, er eigandinn skyldur 
að hækka reykháfinn, eftir skipun byggingarnefndar, án tillits til þess hvenær 
reykháfurinn var gerður. 
Á hverjum reykháf skulu vera ni ægilega mörg sópop, jafnvíð reykháfnum, og 
traust járnhurð fyrir í járnumgerð. Und: inbågu frá ákvæðum þessarar greinar 
setur byggingarnefnd leyft, ef sérstakar ástæður koma til greina, og engin eld- 
hætta stafar af. 

Eldstæði, miðstöðvarupphitun og reykpípur. 

30. gr. 
Eldstæði má því aðeins setja í herbergi, að veggir sé þéttir (t.d. ekki rimlav eggir) 
Ef herbergið er lægra en 2.00 metrar, skal loft, gólf og veggir vera úr eldiraustu 
efni. 

Ofna og eldavélar má ekki setja nær timburvegg en svo, að 0.21 metrar séu á milli. 
Pípur frá ofnum og eldavélum mega ekki koma nær tré en svo, að 0.21 metrar 
séu á milli. Þær skulu liggja í reykháf, og mega ekki liggja um herbergi, sem 
eldfim efni eru geymd í. 
Ef eldstæði eru nær trévegg en 0,21 metra, skal setja minnst 0,12 metra þykkan 
vegg úr steini eða steypu Í staðinn fyrir trév egginn, á ekki minna svæði en svo, 
að hvergi sé skemmra en 0,21 metra frá eldstæði að timbri. 
Eldavélar má setja á trégólf, ef að minnsta kosti 0.11 metrar eru frá gólfi upp að 
botni á eldavél og á milli séu tvö lög af tígulsteini, hlöðnum í binding og steinlím 
eða steypugólf jafn þykkt, eða að gólfið sé þakið járnþynnum eða öðru eldtraustu 
efni. 
Ofnar skulu standa á múruðum eða steyptum fæti, eða á járnfæti, sem annað hvort 
er opinn eða fylltur múr eða steypu. Sé rist í botni ofnsins skal öskuskúffa vera í 
fætinum, og skal þá undir skúffunni vera jårnpynna, er fyllir út í holið minnst 
& millimetra frá gólfi. 
Þar, sem ofnar eða eldavélar standa á trégólfi, skal gólfið fram undan eldstæðum 
Þakið eldtraustu efni, járnþynnu eða öðru ekki lakara. Skal járnbynnan eða það, 
sem notað er í hennar stað, ná að minnsta kosti 0,32 metra fram á sólfið fram 
fyrir ofninn eða eldavélina, til hliðar og aftur fyrir, nema veggir séu nær. 
Í herbergjum, sem ætluð eru fyrir katla til miðstöðvarhitun: ar, skulu gólf, loft 
og veggir gerðir úr steini eða steypu. Þó má leyfa tréloft með steinlímshúð að 
neðan. Ketillinn skal standa á grunnmúr eða járnbentu steingólfi, sem hvílir á 
traustum steinveggjum. Ef um mjög litla miðstöðvarkatla er að ræða, getur 
byggingarnefnd leyft, að þeir séu í herbergi með sólfi, veggjum og lofti úr tré, 
en ætið skal svo um búið, að byggingarnefnd telji öruggt fyrir eldhættu frá mið- 
stöðvarkatlinum. 
Reykpípur mega aldrei liggja út úr útvegg, en skulu ætíð ganga í reykháfinn. 
Eisi má reykpípan, á leið út í reykháf, liggj a gegnum annað herbergi á lengra
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svæði en 4.00 metrum, og er þá bilið talið frá ofni að reykhåfi. Skal pipan þá 172 
ætið vera úr steypujárni. Reykpipa má eigi vera nær tré en 0,21 metra. Ef hún 23. ágúst 
liggur gegnum trévegg eða þak, skal múrað kringum hana, svo að ytri hlið hennar 
verði eigi nær tré en 0,21 metra. 

Ef hné er á reykpipu, skal það vera með spjaldi, sem hægt er að taka af til 
að hreinsa pípuna. 

Íbúðarherbergi. 

31. gr. 

Íbúðarherbergi og herbergi, sem dvalið er í mikinn hluta dagsins, skulu full- 
nægja eftirfarandi skilyrðum: 

1. Útveggir í herbergjum skulu svo gerðir, að þeir veiti nægilega vernd gegn kulda 
og raka. 

2. Lofthæð skal vera minnst 2,530 metrar, þó getur byggingarnefnd leyft, ef sér- 
stakar ástæður koma til greina, allt að 0,20 metra minni lofthæð. Ef loftbitar 
eru sýnilegir skal lofthæð mæld upp að neðri brún þeirra. 

Í gömlum húsum má þó leyfa minni hæð, sömuleiðis í þakherbergjum, þó 
má hæðin aldrei minni vera en 2,15 metrar. 

3. Ef herbergi er undir súð, verður að minnsta kosti helmingur af gólffleti þess, og 
aldrei minna en 6 fermetrar, að hafa lofthæð 2.30 metra. Byggingarnefnd getur 
þó veitt sömu undanþágu, sem um getur í 2. lið. 

4. Ekkert herbergi má mjórra vera en 1.70 metrar, og gólfflöturinn minnst 6 fer- 
metrar. 

5. Á hverju herbergi skal vera gluggi, er veit út að götu eða opnu svæði. Ljósmál 
glugga má minnst vera 142 af gólffletinum, og skal vera hægt að opna hann. 

6. Byggingarnefnd getur leyft að hafa eingöngu ofanljós, ef ekki er hægt að koma 
glugga fyrir á herbergi á annan hátt, og skal glugginn þá vera svo gerður, að 
hæglega megi opna hann. 

Kjallaraíbúð. 

32. gr. 

Um kjallaraíbúðir gilda ákvæði laga nr. 57 frá 14. júní 1929, um íbúð í kjöllurum. 

Herbergi til ýmissa nota. 

33. gr. 
Þvottahús, forstofur, búr, baðherbergi og snyrtiklefar, skulu hafa nægilegt ljós 

og birtu og vera varin gegn raka. Ekki má leyfa þvottahús með glugga að götu, nema 
byggingarnefnd telji, að ekki stafi mikil óþægindi af vatnsgufu frá því, fyrir þá er um 
götuna fara. 

Í þvottahúsunum skal vera þétt steypugólf. Þó getur byggingarnefnd veitt undan- 

þágu frá því, ef nauðsyn þykir. 
Hæfilega mörg vatnssalerni skulu fylgja hverju húsi, þó eigi minna en eitt fyrir 

hverjar tvær fjölskyldur. Gólfflötur salerna skal eigi vera minni en 0.80 X 1.00 metri. 
Þá skal og fylgja hverju húsi klefi með steypibaði eða kerlaug. Enn fremur nægilegt 

húsrúm til geymslu. 

Veggir steinhúsa. 

34. gr. 
1. Veggir steinhúsa séu hlaðnir úr settu og höggnu grjóti, lögðu í steinlím, eða 

gerðir úr steinsteypu. Steinstevpuveggir í íbúðarhúsum ofan kjallara og einnig 
49



386 

í kjöllurum, sem ætlaðir eru til íbúðar, skulu gerðir úr vandaðri steypu og ekki 
veikari blöndu en 1:3%:6 (þ. e. einn hluti sements móti 3% hlutum sands og 6 
hlutum grjótmulnings eða malar eða hvors tveggja). Undirstöðu má gera úr 
steypu 1:4:8. 

Ef notuð er önnur gerð steypu en fyrr er sagt, t. d. holsteinar, skal bygg- 
ingarnefnd leita sér upplýsinga hjá húsameistara vikisin um gerð þeirra og 
notagildi áður en hún samþykkir að hús séu byggð úr þeim. 

Drýgja má steypu i undirstöðum, kjöllurum og húsum, sem ekki eru hærri 
en Í hæð auk kjallara, með hreinu sterku grjóti, hrjúfu eða brotnu (hraungrjót 
má því aðeins nota, að það sé sæmilega sterkt). Þó má enginn steinn vera stærri 
en nemi allt að helmingi veggþykktar. Ekki skulu steinar þéttari en svo, að auð- 
velt sé að þjappa steypunni á milli þeirra svo holulaus verði. Alls staðar skal 
vera smágerð steypa á milli steinanna, og að öðru leyti svo sterk, sem fyrr segir. 

Öll steypuefni séu sterk, hrein, ófúin, ófrosin og að öllu leyti óskemmad, laus 
við mold og lífræn efni. Grjótmulningur og steypumöl sé ekki stórgerðari en svo, 
að stærstu molarnir fari greiðlega gegnum 6 sentímetra víðan hring. 
Þykkt útveggja, sem gerðir eru úr ekki veikari stevpublöndu en 1:3%:6, skal 
vera sem hér segir: 
a. Þykkt hliðarveggja þeirra eða útveggja, sem eru bur ðarveggir í vanalegum 

íbúðarhúsum með lofti og gólfi úr járnbentri steinsteypu, skulu í einlyftum 
húsum eða á efstu hæð vera 0.22 metra á þykkt, á næstu hæð fyrir neðan 
0.25 metra og næstu þar fyrir neðan (í kjallara) 0.32 metra á þykkt. 

Ef gólf er úr timbri, skulu veggþykktir vera 0.24, 0.30 og 0.34 metrar. 
Ef húsið er portbyggt, skal portið hafa sömu þvkkt og veggurinn á næstu 

hæð fyrir neðan, ef hæð þess fer ekki fram úr 0.70 metrum. Sé porttið hærra, 
skal það gert með veggþykkt sem full hæð væri. 

Ef byggingarnefnd telur, að svo langt sé milli burðarveggja, eða þver- 
veggja úr sama efni, að ekki fáist nægur bindingur í húsið, getur hún kraf- 
izt þess, að burðarveggir séu gerðir svo traustir, sem hún álítur með þurfa. 

Ef um hús er að ræða með mjög stórum herberg sjum eða sölum, t.d. 
samkomuhús, verzlunarhús 0. þ. h., eða ef vegghaæð fer í fram úr 3.00 metrum 
af gólfi á gólf, getur byggingarnefnd krafizt, að styrkleiki allra burðarveggja 
sé ákveðinn af sérfróðum manni. 

b. Gaflveggir, sem járnbent steypugólf hvíla á og á eru slusga- eða dyraop, 
skulu hafa sömu þykkt og burðarveggir, og reiknast þá allur veggurinn fyrir 
ofan efsta gólf (hér með talið ris) með sömu þykkt og efsta hæð. Gaflveggir, 
sem aðeins. bera sinn eigin þunga (ef loft eru úr tré), mega vera 0.21 metra 
þykkir á öllum hæðum, nema í kjallara. Þar skulu þeir ekki þynnri vera en 
0.32 metra. 

c. Byggingarnefnd getur leyft aðra þykkt útveggja en hér segir, t. d. ef járn er 
i stevpunni eða veggir tvöfaldir. Einnig getur byg ggingarnefnd krafizt, að vegg- 
þykktin sé önnur en fyrr er sagt, ef um holsteina er að ræða. 

Bvggingarnefnd getur leyft þynnri útveggi en fyrr er sagt, ef um mjög 
stutt haf er að ræða, t. d. í stigaskútum, og veggirnir bera aðeins sinn eiginn 
þunga. 

Í smá skútum (skúrum) og seymsluhúsum má nota þynnri veggi en fyrr 
er sagt, þó verður bvggingarnefnd að ganga úr skugga um, að engin hætta geti 
stafað af. 

Undir gluggum en ofan gólfs mega veggir vera 0.19 metra þykkir, þó þeir 
séu þykkari milli glugga. Í kjallara skal þrep undir gluggum aldrei þynnra 
vera en 0.26 metra.
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3. a. Burdarveggir innanhúss séu á bykkt í efstu hæð 0.16 metra, og þar fyrir neðan 172 

aukist þykkt veggjarins við hverja hæð um 3 sentímetra. Byggingarnefnd getur 23. ágúst 

veitt leyfi til að hafa þynnri burðarveggi, ef um mjög lítil hús er að ræða, 

eða ef tveir burðarveggir eru samhliða og bilið á milli þeirra er mjög stutt, 

t. d. göng. Þó má enginn burðarveggur þynnri vera en 0.14 metra 

Ef burðarveggir hafa, að dómi byggingarnefndar, ónógan stuðning af 

þverveggjum; eða á þeim eru stórar dyr með mjóum millibilum, getur bygg- 

ingarnefnd krafizt, að veggþykktin sé aukin eða styrkleiki veggjarins aukinn 

á annan hátt, sem henni þykir nauðsyn til. 

b. Innri veggir úr steini eða steypu, sem hvorki eru burðarveggir né sligar hvíla 

á, skulu vera ekki minna en 0.12 metra þykkir. Sé hafið stutt, má þykktin 

þó vera allt að 0.08 metra. 
c. Veggir þeir, sem siein- eða sleypustigar eru festir í, þannig að veggirnir bera 

stigann, skulu í efstu stigahæð eigi þynnri vera en 0.18 metra, og við ARNA 

hæð þar fyrir neðan aukist þykkt veggjarins um 3 sentímetra. Stigahúsveggir 

sem lHggja að tréstiga, skulu eigi þynnri vera en sagt er í þessum lið. 
d. Ekki má skerða þykkt veggja, sem um getur i a, b og e-lið, á þann hátt, að 

leggja í þá áframhaldandi vegglægjur, þó er leyfilegt að setja þaklægjur 
(„múrlektur“) undir þverbita á þaki. 

e. Samanlögð breidd glugga og dyratófta má ekki vera meiri en helmingur af 
allri lengd veggjarins. Byggingarnefnd getur þó veitt undanþágu frá þessu, ef 
veggir eru járnbentir. Enginn veggstöpull má mjórri vera en % af saman- 

lagðri breidd beggja lóftanna báðum megin við hann, né á neinn veg þynnri 
en samsvarar % af hæð hans, nema í honum sé járnbendingur, eða á annan 
hátt gerður með þeim styrkleika, sem bygging: rnefnd er kunnugt um að sé 
nauðsynlegur. 

4. Byggingarnefnd getur fyrirskipað meiri veggþykkt en fyrr er ákveðið, þar sem 
gerðar eru stórar veggbrúnir, eða annað það, sem eykur áreynslu á veggina eða 
rýrir styrkleik þeirra. Ef þykkt veggjar er aukin á einhverri hæð, skal hún einnig 
aukin þar fyrir neðan, eftir því, sem byggingarnefnd telur þurfa. Byggingarnefnd 
getur ákveðið, að veggir úr járnbentri steinsteypu, eða steypn, sem er sterkari og 
þéttari en hér hefur verið miðað við, megi vera þynnri en ákveðið hefur verið 
í þessari grein, ef járngrindin og gerð veggjarins að öðru leyti er eftir fyrirsögn 
sérfróðs manns og byggingarnefnd telur vegginn fulltraustan. 

5. Veggir hlaðnir úr höggnum grásteini, tígulsteini eða öðrum steini skulu gerðir 
með sama styrkleika og hér er sagt um steypuveggi. Byggingarnefnd dæmir um 

hvort þeirri kröfu sé fullnægt. 

6. Útveggi úr steini eða steypu skal slétta utan með sementshúð ofanjarðar. Þó 

nægir að bursta veggi utan með sementsblöndu, ef byggingarnefnd samþykkir. 
Innan við alla einfalda útveggi íbúðarherbergja, sem steyptir eru eða hlaðnir 

úr grásteini, steyptum steini eða holsteini, skal setja innri skjólvegg úr steini 
eða steypu, með tróði á milli, eða úr timbri, korki eða öðru ekki lakara efni, sem 

byggingarnefnd tekur gilt. 

8. Ekki má múra eða gera slevpu í frosti eða úr frosnu efni. 

1
 

Steypuloft og steypustigar. 

3ð. gr. 
Byggingarnefnd getur því aðeins leyft að gera loft og stiga úr steypu, að sérfróður 

maður hafi áður gert áætlun um styrkleika þeirra, þó getur byggingarnefnd veitt und- 
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172 anþágu frá þessu, ef um mjög lítil gólf er að ræða. Maður sá, er vinnur að verkinu, 
23. ágúst skal að dómi byggingarnefndar vera hæfur til þess. 

Járnbent steypa sé blönduð 1:2:3. 

Veggir timburhúsa. 

36. gr. 
I. Undirstöður og útveggir í kjallara timburhúsa skulu að þykkt vera ekki undir 

0.24 metra, en burðarveggir innanhúss ekki undir 0.20 metra. Ef um stærri hús 
er að ræða, getur bygging sarnefnd aukið þykkt veggjanna frá því, sem fyrr um 
gelur, ef henni þvkir nauðsyn til. 

2. Timbur, sem notað er til húsbygginga, skal vera vandað og óskemint. 
a. Í timburhúsum, þar sem lofthæð er allt að 3.00 metrum og herberg gisdýpt allt 

að 4,50 metrum, mega stafir í útveggjum á efsta lofti og efri hæð eigi vera 
grennri en 10 X 10 sentímetrar (4 X 4”), á neðri hæð, 10 X 13 sentimetrar 
(494 57) og hornstafir 13 X 13 sentímetrar (5 X 5”). Sé hæðin meiri, eða allt 
að 4.00 metrum, og herbergjadýpt ailt að 5.50 metrum, skal bykkt stafanna 
ut og inn aukin ad minnsta kosti um 27% sentímetra (1”). Í stærri húsum 
ákveður byggingarnefnd gildleika stafanna. Byggingarnefnd getur veitt leyfi 
til að hafa annan gildleika á stöfum en fyrr er sagt, ef hún álítur, að styrk- 
leikinn verði nægur. 

Stafir skulu ekki vera strjálli en svo, að í minnsta lagi komi einn stafur 
á hverja 1.25 metra að meðaltali í lengd veggjarins, og hvergi má vera lengra 
á milli þeirra en 1.60 metrar, nema bygging arnefnd leyfi sérstaklega. 

Mill allra stafa skulu vera skorður (,lausholt“) og Í hverjum vegg eigi 
minna en tvær spyrnur (,„skáskífur“). Spyrnur skulu ekki mynda minna horn 
en #07 við lóðrétta línu. Skorður skulu eigi vera grennri en stafir. 

Í útveggjum þeim, sem Þita bera, skal undir bitaendunum lis ggja aur- 
stokkur á grunni, ekki grennri en stafir eru í veggjum. Ofan á bitaenda komi 
staflægjur (,undirstokkar“) jafnbreiðar stöfum og eigi þynnri en 6% senti- 
metri (2147), Niður undan stöfum skal fella tré á milli aurstokks og undir- 
stokks. 

Ofan á stafi skal fella svllur, á hvorugan veg grennri en stafir eru út og 
inn, sem undir þeim standa. 

Stafi skal festa saman um hæðamót, og á neðri hæð við aurstokk, með 
slerkum járnklóm og reknagla í staflægjur og aurstokk. 

Aurstokkur skal festur með járnum í undirstöður, eða að öðrum kosli 
vera vel múrað upp með honum. 

bh. Utan á grind íbúðarhúsa skal koma pil úr plægðum borðum, 216 sentímetra 
(17) þykkur, og skal negla þau vandlega í alla viði grindarinnar. 

Utan á þil skal settur pappi og síðan bárujárn eða annað efni ekki lakara, 
er byggingarnefnd samþykkir. 

Bárujárn á veggjum má ekki þynnra vera en 26 B. W. G. Þó má hafs a þil 
i stað bárujárns á veggjum. ef húsin standa sérstæð og að dómi byvggingar- 
nefndar engin eldhætta stafar af þeim. Innan á grind skal settur pappi og 
plægt bil, ekki þynnra en 2 sentímetrar (34), eða annað lag ekki lakara. 

c. Grind burðarveggja innanhúss skal gera úr viðum eigi grennri en 10 x 10 
sentimetra (4 %X 4”) á neðri hæð, og 8X 10 sentímetra (3 w 4” ) bar fyrir 
ofan. Í smærri húsum má þó nota grennri viði, ef byg ssingarnefnd álítur að 
styrkleikinn sé nógur. Byggingarnefnd getur krafist gildari viða, ef um stór 
hús er að ræða og henni þykir ástæða til.
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Að öðru leyti gilda sömu ákvæði sem um úlveggi að því er snertir stalf- 

lægjur, stafi, skorður og spyrnur. 

d. Aðrir timburveggir mega ekki, ef þeir eru á milli íbúðarherbergja, vera lakari 
að gerð en svo, að bil úr plægðum borðum tveggja sentímetra (%4") þykkum, 
eða annað lag ekki lakara, sé hvorum megin, og 3.2 sentímetra (1/47) þykkir 
renningar á milli. Jafnvænir skulu veggir vera, sem stigar liggja upp að, nema 

byggingarnefnd telji þörf á meiri styrkleik. Veggi, sem tveir stigar liggja að, 

skal sera jafnvæna burðarveggjum (sbr. lið c.) 
e. Í útihúsum og skútum, sem eru aðeins ein hæð, má gera grind úr plönkum 

(„battingum“). 
f. f timburveggjum sé samanlögð breidd glugga og dyraopa mæld á milli stafa 

ekki meira en hálf lengd veggjar, nema byggingarnefnd veiti sérstakt leyfi til. 
g. Nota má máltarviði með öðrum gildleika en ll er tekið í þessari grein, ef 

samur er styrkleikinn eða meiri. 

Fjarlægð húsa frá nágrannalóð. 

37. gr. 

Ekkert steinhús må vera nær nágrannalóð en 3,15 metrar, nema eldvarnarveggur 
snúi að lóðinni (sbr. 21. gr. Timburhús án eldvarnarveggs má eigi vera nær ná- 
grannalóð en helmingur af W esta vegg, er að nágranna veit, þó eigi nær en 5.00 
metrar. Byggingarnefnd getur veitt ívilnanir niður í 4.00 metra, ef sérstakar ástæður 

næla með þvi. 

Stærð timburhúsa. 

38. gr. 

Ekkert tinburhús má stærra vera en 150 fermetrar að flatarmáli, að meðtöldum 

tilheyrandi útihúsum, og aldrei mega fleiri timburhús vera sambyggð en svo, að 
flatarmál fari fram úr 350 fermetrum. Þó getur bæjarstjórn fært bæði þessi há- 

mörk til, þegar nauðsvn þykir. 

Skemmur og vörugeymsluhús. 

39. gr. 

Skemmur og vörugeymsluhús eru engum ákvæðum bundin um tölu hæða, og 

hurfa þær ekki hærri að vera en 2.00 metrar, þó má vegghæð, mæld upp að skurðlinu 
þaks og veggjar, ekki vera yfir 8.00 metra. Ef geymd eru eldfim efni í skemmu eða 
vörugeymsluhúsi úr tré, skulu þau vera í sérstöku herbergi, með eldtraustum veggj- 
um, gólfi og lofti. 

Glugga- og dvraumgerð. 

40. gr. 

Glugga- og dyraumgerðir skulu að jafnaði vera gerðar úr plönkum. ekki þynnri 

en 5 sentímetrar (27). Þeir skulu í steypuveggjum roðnir karbónlíni, eða öðru efni ekki 
Íakara, á þá hlið. er veit að steini eða steypu. Með þeim skal í útveggjum, sérstaklega 

í steinhúsum, troða vandlega hampi, eða öðru ekki lakara efni, bæði utan og innan 

ef börf þykir, eða gera það vatnsþétt á annan hátt. 

Viðhald húsa. 

41. gr. 
Byggingarnefnd eða bæjarstjórn getur krafizt þess, að húsum sé haldið sæmilega 

við, svo eigi verði þau til lýta fyrir bæinn eða umhverfi þeirra. 
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Um byggingaradferdir og efni, sem ekki er tilgreint i sambykkt bessari. 

42. gr. 
Ef nota skal byggingaraðferð eða byggingarefni, sem ekki er tilgreint í samþykkt 

þessari, ber umsækjanda að geta þess, er hann sækir um byggingarleyfi. Einnig er 
hann skyldur til að gefa þær upplýsingar þessu viðvíkjandi, sem byggingarnefnd 
álítur nauðsynlegar. 

Bygging: irnefnd eða bæjarstjórn getur á kostnað umsækjanda látið gera þá rann- 
sókn á byggingarefni, sem hún álítur nauðsynlega, til að ganga úr skugga um, að 
aðferð og efni fullnægi þeim kröfum, sem gerðar eru í samþykkt þessari. 

Hus. þar sem farið er með eldfim efni. 

43. gr. 
Öll hús. bar sem unnið er að einhverju, sem sérstök eldshætta stafar af, skula 

gerð úr steini eða steypu, neina þau séu svo langt frá öðrum húsum, að engin elds- 

hætta stafi frá þeim fyrir nágranna, þá getur byggingarnefnd og bæjarstjórn leyft, 
að þau séu úr timbri. 

Allir veggir í smiðjum skulu vera úr eldtraustu efni, að minnsta kosti 1.00 metra 
frá gólfi, enn fremur skal gólfið vera úr eldtraustu efni. 

Í smíðahús trésmiða má aðeins setja lokuð eldstæði. Utan um þau skal setja járn- 
kassa, sem nær minnst 0.20 metra til allra hliða út fyrir eldstæðið og er á hæð 0.30 
metra frá gólfi. Loft og veggir slíkra húsa skal vera úr eldtraustu efni, eða ef það er 
úr timbri, þá klætt innan með járnþynnum á listum, eða öðru efni jafn eldtraustu. 

Flatarmál byggðrar lóðar og fjarlægð frá lóðarmörkum. 

44. gr. 

Þegar mældur er flötur byggðrar lóðar, skulu veggsvalir og önnur framskot talin 

með, ef þau eru með þaki og undirstöður ná frá jörðu. Fjarl lægð frá lóðarmörkum 
mælist ætíð frá þeim hluta hússins, sem nær lengst út. 

Verkpallar o. fl. 

45. gr. 
Verkpallar, útbúnaður allur og tæki við húsasmíði og mannvirki skal traust og 

í góðu lagi, svo ekki valdi slysum eða tjóni. 

Byggingarfulltrúa er heimilt að gera um þetta þær ráðstafanir, er duga mega, á 
kostnað eiganda, ef nauðsyn þykir, eða stöðva verkið að öðrum kosti, þar til bót er á 
ráðin. 

HI. KAFLI 

Byggingarleyfi. Framkvæmd verksins. Eftirlit. 

46. gr. 

1. Áður en byrjað er á húsi eða mannvirki, sem samþykkt þessi nær til, skal senda 
skriflega beiðni um það tl byggingarnefndar, og fá samþykki hennar og bæjar- 
stjórnar til að framkvæma verkið. 

Umsækjandi má ekki byrja á verkinu fyrr en hann hefur fengið tilkynningu 

frá bæjarstjórn um að leyfið sé veitt. Ekki má rífa hús, nema skrifleg tilkynn- 
ing um það sé send til byggingarnefndar. 

2. Beiðninni skal fylgja nákvæm lýsing af öllu því, sem nauðsynlegt er til sönn- 
unar því, að verkið sé samkvæmt byggingarsamþykkt. Þar að auki skal fylgja í 
tveim eintökum:
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a. Lóðaruppdráttur eftir mælikvarða að minnsta kosti Í 500, með árituðum stærð- 

arhlutföllum, skal á honum sýna mannvirki þau, er reisa skal, ásamt þeim er 

fyrir kunna að vera á lóðinni, enn fremur afstöðu gagn art götum, er að liggja, 

og nágrönnum. Flatarmál lóðar og mannvirkja skal ritað á uppdráttinn. 

b. Uppdrættir eftir mælikvarða að minnsta kosti 1:100, með árituðum stærðar- 

málum, og skulu þeir svo greinilegir, að glögglega megi af þeim sjá alla 

serð, stærð og lögun mannvirkis þess, er um ræðir, og til hvers herbergi eru 

notuð, þegar um hús er að ræða. 

Við breytingu á eldri húsum skulu upppdrættir og lýsing glögglega sýna 

hlutfallið bæði fyrir og eftir breytinguna. 

Sýna skal á húsauppdráttum þykkt allra burðarveggja og gildleik mátt- 

arviða. 

c. Áður en leyft er að byggja hús í sambyggðri húsaröð, getur byggingarnefnd 

krafizt, að gerður sé nauðsynlegur uppdráttur af hliðum allra sambvgægðu 

húsanna, á kostnað lóðaeigenda. 

d. Þá hluta húsa eða mannvirkja, sem að gerð er frábrugðin almennri venju, 

eða verða að vera það sökum áreynzlu eða annarra orsaka, skal sýna á upp- 

dráttum, ef byggingarnefnd óskar. og eftir mælikvarða að minnsta kosti 1:20. 

Skal glögg lýsing fylgja og styrkleikaútreikningur látinn í té, ef þess er 

krafizt. 

e. Lýsing á lóðinni og ásigkomulag grundvallar. Ef um nytt hús er að ræða, 

eða gagngerða breytingu á eldra húsi, skal sýna hvernig ætlast er til, að séð 

verði fyrir afrennsli frá húsi og lóð og vegi að húsinu, ef það stendur ekki 

við götu. 

Tilkynna ber nágranna, ef mannvirki það, sem reisa skal, snertir hagsmuni hans. 

Ber yfirlýsing í þessa átt að fylgja umsókninni og tekið fram, hverja nágranna- 

eign sé við átt. 

Á alla uppdrætti skal draga mælikvarða uppdráttarins í metramáli. Allir upp- 

drættir skulu undirskrifaðir af þeim, sem gerði þá. Sá, sem verkið er unnið fyrir, 

ber ábyrgð á, að það verði gert samkvæmt byggingarsamþykkt og eins og 

uppdrættir sýna. 

Eftir að byggingarfulltrúinn hefur kynnt sér umsóknina, leggur hann málið fyrir 

byggingarnefnd ásamt umsögn sinni. Ef fleiri nefndum ber að fjalla um málið, 

skal byggingarfulltrúi fyrst leggja málið fyrir þær nefndir. 

Þegar byggingarnefnd hefur gert tillögu sína, skal málið lagt fyrir bæjar- 

stjórn, sem veitir byggingarleyfið. 

Byggingarnefnd leggur annað eintak umsóknarskjalanna til geymslu í skjala- 

safn sitt. en endursendir umsækjanda hitt eintakið með árituðum úrskurðum, 

að jafnaði innan hálfsmánaðar frá fyrsta fundi byggingarnefndar eftir að um- 

sóknin var afhent henni. Sé synjað um leyfið, eða breytingar gerðar að sam- 

þvkktarskilyrði. skal greina ástæður þess. 

Öll byggingarleyfi skulu veitt með því skilyrdi, að forstaða verksins sé Í 

höndum manns. eða manna, sem fengið hafa löggildingu sem húsasmíðameist- 

arar Í einhverjum kaupstaða landsins. Byggingarnefnd og bæjarstjórn, getur þó 

í einstöku tilfellum veitt undanþágu frá bessu skilyrði, ef um smáhýsi er að ræða. 

Leyfi til að veita forstöðu húsabyggingum i bænum, gela þeir einir fengið, 

sem unnið hafa í það minnsta tvö ár að húsabyggingum, eftir að þeir fengu sveins- 

bréf. 
Byggingarnefnd og bæjarstjórn gela afturkallað viðurkenningu húsasmiðs, 

sem þrjóskast við að fara eftir fyrirmælum hennar, eða verður uppvís að broti 

á byggingarsamþykktinni, eða að óvönduðu eða sviksamlegu verki. 
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6. Ekki má í neinu víkja frá samþykktum uppdráttum nema fengið sé leyfi bygg- 
ingarnefndar til þess. 
Hið endursenda eintak af uppdráttum og lýsingu byggingar skal jafnan vera við 
hendina nothæft á vinnustaðnum, meðan á smíðinni stendur. Byggingarfulltrúa, 
svo og einstökum mönnum úr byggingarnefnd, sé jafnan heimill aðgangur að 
uppdráttunum og byggingunni meðan hún er í smíðum. 

8. Húseigandi skal tilkynna byggingarfulltrúa með tveggja daga fyrirvara: 
a. hvenær byrjað verði á undirstöðum; 
b. hvenær rakavarnarlög verða lögð í veggi; 
c. hvenær þak verður reist á steinhúsi, eða grind í timburhúsi; 
d. hvenær gólf verða lögð á bita eða járn í steypuloft. 

9. Bæjarstjórn ákveður gjöld fyrir byggingarleyfi. Gjaldið rennur í bæjarsjóð. 
10. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan eins árs. 
11. Öll hús og húshlutar skulu fullgerð að utan, innan tveggja ára eftir að þau eru 

tekin til notkunar. Þó má veita undanþágu frá ákvæði þessu, ef sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi að dómi byggingarnefndar. 

4
 

Um byggingarleyfi, sem fer í bága við samþykkt þessa. 
47. gr. 

Nú veitir bæjarstjórn byggingarleyfi, en síðar keinur í ljós að mannvirkið fer í 
hága við samþykktina, þá getur byggjandi krafizt sanngjarnra skaðabóta úr bæjar- 
sjóði, svo framarlega sem það, er fer í bága við samþykktina, hafi sést ljóslega í um- 
sókn hans og á uppdráttum, og sýnilegt sé, að hann hafi farið eftir beztu vitund, enda 
sé hann skyldur að breyta verkinu, svo það verði samþykkt og reglum samkvæmt. 

FA Um leyfi til þess að flytja í ný hús. 

48. gr. 
Eigi má taka hús til afnota fyrr en fengið er vottorð byggingarfulltrúa, að húsið 

fullnægi byggingarsamþykktinni. 

Eftirlit með gömlum byggingum, forgörðum o. fl. 

49. gr. 
Byggingarnefnd skal sjá um, að öll mannvirki, girðingar, auglýsingaspjöld 

(„skilti“) og annað það, er henni ber að líta eftir, geti eigi valdið hættu og sé ekki til 
óprýði. Byggingarfulltrúi hefur eftirlit þetta á hendi, en ef eigandi vanrækir að full- 
nægja kröfum hans, getur bæjarstjórn látið lagfæra það, sem byggingarnefnd telur 
með þurfa, á kostnað eiganda. 

Nú er íbúð eða einstök herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, svo illa á sig komin, 
að þau, að áliti byggingarnefndar, séu óheilnæm eða eigi örugg til íbúðar, þá skal 
hin leita umsagnar héraðslæknis. Sé hann á sama máli og nefndin, getur hún kraf- 
izt þess, að eigandinn lagi gallana innan ákveðins tíma. Verði hann eigi við þessu, 
getur bæjarstjórn, eftir tillögum byggingarnefndar, úrskurðað, að ekki megi búa í 
íbúðinni. 

Ef ekki er unnt að flytja úr íbúðinni, vegna þess, að eigi er mögulegt að ná í aðra 
fyrir sæmilegt verð, ber bæjarstjórn að sjá um, að útvega íbúð jafnskjótt og hægt er. 

90. gr. 
Með samþykki byggingarnefndar má nota önnur efni en til eru tekin í samþykkt 

þessari.
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Sektarákvæði og breyting á samþykkt. 

51. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 10- 500 krónum, og skal sekta 

bædi smið og eiganda, er hlut eiga að máli. Sektirnar renna í bæjarsjóð. Auk þess 

skal eigandi á sinn kostnað rífa niður það, er fer í bág við ákvæði samþykktarinnar 

eða reglur þær, sem byggingarnefnd setur samkvæmt samþykktinni. Ella sé það rifið 

á hans kostnað. Sé um brot á 49. gr. að ræða eða verk, sem til þarf sérstakt leyfi 

byggingarnefndar, hafið án þess að leyfið sé fengið, skal lögreglustjóri, undir eins 

og brotið kemst til vitundar hans, banna að verkinu sé haldið áfram, fyrr en fengið er 

leyfi byggingarnefndar. 

Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið sem almeun lögreglumál. 

ne a 2. gr. t 

Til þess að breyting á samþykkt þessari geti öðlazt gildi, þarf umræður bæjar- 

stjórnar á tveim fundum hennar, samþykki bæjarstjórnar á breytingunni og stað- 

festingu ráðuneytisins. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, 

er hér með staðfest samkvæmt lögum nr. 67 14. nóvember 1917, um bæjarstjórn 

Ísafjarðar, sbr. Jög nr. 19 20. okt. 1905, um byggingarsamþykktir, til þess að öðlast 

begar gildi. Jafnframt falla úr gildi eldri ákvæði um sama efni. 

Félagsmálaráðuneytið, 23. ágúst 1945. 

Björn Þórðarson. Sr 

Páll Pálmason. 

GJALDSKRÁ 173 
. . . . 1. sept. 

fyrir heimæðar hitaveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 

Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera kr. 25.00 — tuttugu og fimm krónur — 

fyrir hverja 10 rúmmetra af upphituðu rúmmáli húsa samkvæmt utanmáli án frá- 

dráltar vegna súðar. 

2. gr. 

Ef fullur fjórðungur og allt að 34 hlutum bæðar er ekk! hitaður, skal reikna 

heimæðagjaldið af hálfri hæðinni, en sleppa hæðinni ef hún er hituð að minna en 

% hluta. Þó skal hvergi reikna lægra heimæðagjald fyrir hús, en sem svarar af hálfri 

hitaðri hæð. 

3. gr. 

Gjalddagi heimæðagjaldsins er Í. nóvember 1943. Þó má fjölga gjalddögum, 

þannig að þeir verði 5, hinn 1. nóvember ár hvert árin 1943--1947 og greiðist þá ís 

hluti hverju sinni. 

Greiða skal 6% ársvexti af þeim hluta gjaldsins, sem ekki er greiddur Í. nóvem- 

ber 1943 og jafnframt skal húseigandi undirrita skuldarviðurkenningu til bæjarsjóðs 

(hitaveitunnar). 
50
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1. sept. Ogreitt heimæðagjald hvilir sem lögveð á hinni gjaldskvidu húseign og gengur 

fvrir öllum samningsveðskuldum í eitt ár frá gjalddaga. 
Gjaldið má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

Gjaldskrá þessi, sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febr. 1940, um hitaveitu Reykjavíkur, til 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið. 1. september 1943. 

F. h.r. 

Vigfús Einarsson. nn 

Páll Pálmason. 

174 AUGLÝSING 
2. sept. , sn rer um breyting á tímaákvörðunum og kærufrestum, er um ræðir í IV. kafla laga 

nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum frá 10. maí 1943, um breyting á lögum 
nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að tíma- 
ákvarðanir samkvæmt 36. og 37. gr. laga nr. 6 9. janúar 1935 skuli breytast svo sem 
hér segir við álagningu tekju- og eignarskatts, stríðsgróðaskalts og verðlækkunar- 
skatts 1943: 

Utan Reykjavíkur. 

Kærufrestur Lil ríkisskattanefndar skal vera til 1. október þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 2. september 1943. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 0 
Einar Bjarnason. 

175 SAMÞYKKTIR 

fyrir sparisjóð Vestur-Skaftafellssýslu. 

Í. gr. 
Sjóðurinn heitir: Sparisjóður Vestur-Skaftafellssýslu og skal heimili hans og 

varnarþing vera í Vík í Mýrdal. 

2. gr. 
Til tryggingar því, að fé það, sem í sjóðinn er lagt, glatist eigi og sjóðurinn standi 

í skilum, ábyrgist Framfarasjóður Hvammshrepps 3000 kr. Þar að auki skal sjóður- 
inn hafa að minnsta kosti 12 ábyrgðarmenn. er hver um sig ábyrgist 1000 kr., með eigi 
skemmri en eins árs uppsagnarfresti á ábyrgðinni. Ábyrgðarbréfin skulu þinglesin 
og geymd hjá sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu. 

Nú deyr ábyrgðarmaður eða segir upp ábyrgðinni, og er þá stjórnarnefnd sjóðs- 
ins skylt að fá annan í hans stað. en aldrei skulu færri en 5 ábyrgðarmenn sjóðsins 
vera búsettir í Vík. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en 1 af sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu á sama tíma og gildir



kosning þeirra til tveggja ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórn- 

arnefndarmenn må endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjógur ár samfleytt, 

er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin 

kýs formann úr sínum flokki. Deyi sljórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönn- 

um, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal 

begar i stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan i stað hans fyrir það, 

sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, 

eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast 

þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka lánastarfsemi 

cða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins, svo 

og birta í blaði því. sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverir séu stjórnendur 

sjóðsins og starfsmenn, og hverjir seti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo 

að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 

fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 

ins. endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 

skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa 

til um sýslunarmenn hins opinbera. 

d. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

5. gr. 

Vid sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 

Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né i hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 

veita móttöku greiðslum i sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 

viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár Í senn, að fengnum tillög- 

um stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs i senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 

ef henni virðist nægar sakir til. Formaður kallar þá saman fund ábyrgðarmanna 

þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

6. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

sljórnar. 

7. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá i dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 

skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 

Iaust skráð á víxilinn.
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' 8. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

9. gr 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tvisvar á ári og ákveður stjórnin 
hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

10. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum 3 dögum fyrir fundinn. Skulu Þar lagðir fram reikning- 
ar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svör- 
um stjórnarinnar og leggur fundurinn úrskurð á bå. Aukafundi boðar formaður á 
sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fund- 
ur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgð- 
armanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir 
sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykkt- 
um sparisjóðsins, nema *% hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

11. gr. 
Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. Það, 

sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlagsmaður reikn- 
ing. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að sam- 
þykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar á skrif- 
slofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef óskað er. Eigandi 
greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í hana í fyrst: 
skipti. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku fé í sparisjóðinn, 
eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum 
viðskiptamönnum að hafa hærti innstæðu en 5000 kr. Um eigur manna í sparisjóðn- 
um verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum samkvæmt geta krafizt þess. 

12. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast 
i eigi minni pörtum en heilum eyri, og aðeins af heilum krónum. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða bar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum i viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er 
hún finnst.
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13. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn åvaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það. sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 

upphæðum frá 100 kr. til 1000 kr. sé með eins mánaðar fyrirvara sagt upp og upphæð- 

um þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að 

borga meira en 2000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

14. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- 

ina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 

staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 

þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 

næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 

hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 

burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal svo 

athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun ógild orðin. 

15. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 

tullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verð- 

ur farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

16. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan ó mánaða eftir áskorun í 

blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 

eign sparisjóðsins. 

17. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er 

sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

18. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja i varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 

ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 

aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. -- Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- 
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lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamra fyrirtækja 
i ahmenningsþarfir í héraðinu. 

19. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í trvggum og auðseldum verðbréfum eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, en 
að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé eins og það var í árslok næst á undan. Nú 
her svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna ófyrir- 
sjáanlegri útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má. að koma því í 
samt lag aftur. 

20. gr. 
Zignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð; 
bh. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignarveði, í hæsta 

lagi helming af virðingarverði því, sem lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábvrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að 
Þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið 
innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga: 
y 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

91. gr 21. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árl ga dráttarvexti um 
þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

22. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam. 

Þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að tryggt sé, að hann geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum og auðseljanlegum verðbréfum minnst %, af innlánsfénu. 
Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna Iyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðssljórti 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 
í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 
nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 
að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

23. gr. 
Án sanbykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið Það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fuligild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 
ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd, og hver þau séu.
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24. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaåvisun á sjálfan sig. 

25. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 

ár hvert. 
26. gr. 

Ársreikrungur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver ú gjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 

þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

27. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá vfir innieign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskulda rábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 

eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá vfir víxla þá, sem sparisjóðurinn 

kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo 6g einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

28. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

29. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og Þbókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu með hlut- 

fallskosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal 

tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

30. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari. 

sjóðsins 

31. gr. 

Skyit er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfaeign 

hans að minnsta kosti missirislega.
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175 Endurskoðendur eiga frjálsað aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 
2. sept. skjólum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur ern baðir í einu eða hvor um sig. 

32. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærsiu spari- 

sjóðsins og gela gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 
inn og úr hon séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á. ef eitt- 
hvað er athugaverl, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

33. gr. 

Ársreikning sparfsjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 
er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

34. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau triði, er tilhögun á reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 
endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

ins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé 
ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

— ; 35. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 2. september 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson. 

176 SAMÞYKKTIR 
25 . . 4 sr r , . 
*. sepla fyrir Sparisjóð Fáskrúðsfjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Fáskrúðsfjarðar, og skal heimili hans og varnar- 
þing vera á Búðum í Búðahreppi. Fáskrúðsfirði. 

2. gr. 
Til tryggingar því að geymslufé sjóðsins skuli ekki vera glatað, skulu ábyrgð- 

armenn sjóðsins ekki vera færri en 12, og ábyrgðarfé ekki lægra en 4000 krónur. 
Skal stjórninni skylt að sjá um að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. Ábyrgð getur 
ekki fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarumdæminu, missi 
fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða maður verður åreigi á annan hátt.
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3. gr. 176 

Stjórn sjóðsins skipa prir menn. Skulu tveir þeirra kósnir á aðalfundi úr flokki 2. sept. 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Suður-Múlasýslu samtímis, og gildir kosn- 

ing þeirra til fjögra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnar- 

nefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í fjögur ár samfleytt, 

er þeim ekki skylt að taka við kosningu, fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin 

kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður eða flytji burt úr hér- 

aðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund 

ábvrgðarmanna, og kjósa annan í hans stað fyrir pad, sem eftir er af kjörtíma- 

hilinu. Hið sama gildir um þann stjórnarnefndarmann, sem kosinn er af sýslu- 

nefnd. Skal tafarlaust beiðast þess, að hún kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 

reka eigin lánastarfsemi, er komið geti í bága við starfsemi sjóðsins. Stjórn sjóðs- 

ins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum framkvæmdum. 

Birta skal í blaði því. er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 

Iýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að ekk- 

ert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir 

handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðsins, 

endurekoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeiganda 

skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæta þeir auk þess hegningu eins og lög 

standa til um sýslunarmenn þess opinbera. 

4. gr 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán fyrir aðra. 

ð. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 
Við sparisjóðinn skulu að minnsta kosti vera tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðnum 

né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita 

móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal 

hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir greitt 

fé úir sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi viðstaddir. 

Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. Aðalfundur ákveður þóknun 

starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum tillögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust. 

ef henni virðist nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 

begar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- 

ráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 
öl
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176 8. gr. 
2. sept. Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

9. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir eftir þörfum og ákveður stjórnin hvernig skuli 

haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

10. gr. 
Aðalfundur skal haldinn í aprílnmánuði ár hvert, og boðar formaður hann öllum 

ábyrgðarmönnum 14 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðs- 
ins fyrir næst liðið almanaksár með athugasemdum endurskoðenda og svörum 
stjórnarinnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafund boðar formaður á sama 
hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst fimm ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur 
er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðar- 
manna skal boða til fundar að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir 
sem mæta. Á fundum ræður afl atkvæði, þó má ekki gera breytingar á samþykktum 
sparisjóðsins, nema 24 hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn. og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur. 

11. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en 1 kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innleggsmaður 

reikning. 
c. Sem skírteini fær hver innlagsmaður viðskiptabók, með sömu yfirskrift og ein- 

kennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að samþykktir sjóðs- 
ins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar á skrifstofu 
sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, ef þeir óska. Eigandi 
greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, Þegar hann leggur inn í hana í 
ivrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en kr. 5000.00. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
sænkvæmt geta krafizt þess. i 

12. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. Vextir af innstæðum skulu reiknaðir út að fullu og færðir 
í bækur við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda 
þá lagðir við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítug- 
nættum og gjaldast vextir ekki í minni pörtum en heilum eyri. Af upphæðum, sem 
nema 200 kr. eða þar yfir, er sjóðnum ekki skylt að greiða vexti, þegar upphæðir 
bessar standa skemur en tvo mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinni sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir 
í hana, og skal þess þá gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum vöxtum í 
viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. Finnist skekkja
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í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðubókina, má eigi 

breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún finnst. 

13. gr. 

Af fé því, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 150.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 

hæðum þar yfir með tvegg sja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að 

borga meira en kr. 500.00 á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

14. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að við- 

skiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfsmenn 

sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert og skulu í því skyni í hvert sinn bera 

greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem skráð er 

hækur sjóðsins. 
Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á hana 
að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu, og sé því ekki veðhæt. Það er eigi á ábyrgð 
sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi löglega heimild frá eiganda 

hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

15. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðist út úr sjóðnum Í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í viðskiptabókinni. Greiðist innstæða að fullu, 

skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 

með hana eftir þar um gildandi lögum. 

16. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í fimmtán ár, til 

að taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vóxt- 

um orðin eign sparisjóðsins. 

17. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annadh vort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er 
í birt í blaði því, er stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. Eftir gjalddaga eru 

engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

i 18. gr. 
Årsard allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður ekki hrekk- 

ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 
aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðum samanlagt. 

Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillögum spari- 
sjóðsstjórn narinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nvtsamlegra fyrirtækja í almenn- 

ingsþarfir í héraðinu. 

19. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseljanlegum verðbréfum, 

eða inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo 
fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok 
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176 næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
2, sept. vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 

koma því i samt lag aftur. 

Hil, Um útlán. 

20. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

á. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf. sem álíta má jafngóð ; 
b. með því að lána fé til einstakra manna segn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi *% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn sjálf- 
skuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðn- 
um til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau 
séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 
10 ára frá lánveitingu; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur try 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

gn“ 884; 

91. ør 21. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um 
þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir sjalddaga. 

22. er. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þvkkur og hati ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga i sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður. hvenær skuli 
í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 
nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 
að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

23. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir seymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 
ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd, og hver þau séu. 

. 24. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig.
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IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

25. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert. 

20. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 
1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum 

og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok: 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal Hlgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning vfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

27. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 
enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabók) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóður- 

inn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. 

Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og eins 
af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá vfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga í árslok og eigi eru innlevstir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 
réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

28. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

sLjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

29. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla. skål velja tvo endurskoð- 

unarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Suður-Múlasýslu, með hlutfallskosningu 
til eins árs í senn. Endurkjósa ma endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara 

og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

30. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins 

öl. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega, 
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176 ændurskodendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 
2. sept. skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

32. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að sætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 
inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 
hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

33. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

34. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þaut atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé 
ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um spari- 
sjóði, svo og reglugerð 27. júní 1941, og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn sjóðsins 
bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

35. gr t. . . 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 2. september 1943. 

Björn Ólafsson. 

Torfi Jóhannsson. 

177 SAMÞYKKTIR 
2. sept. 

fyrir Sparisjóð Stykkishólms. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Stykkishólms og skal heimili hans og varnarþing 

vera Stykkishólmur. 

2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 
umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi 
á annan hátt.
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3. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa brir menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu á sama tíma, 

og gildir kosning þeirra allra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa. ef 

þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni 

fjögur ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum 

liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn 

af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu eða falli ábyrgð hans niður á annan 

lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í 

stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjör- 

inn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, 

skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 

reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 

fyrir handvönm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 

ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigend- 

um skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegnirigu, eins og lög 

standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

d. gr. 

Stiórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 
i Å 5 5 . & 

mega þeir heldur ábyrgjast lån úr honum fyrir aðra. 

ð. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neins upphæð úr sparisjóðn- 

un né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 

veita móttöku greiðslum i sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 

viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár Í senn, að fengnum tillög- 

um stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn, og 

er stjórninni heimill að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 

ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 

þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 
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7. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

8. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir Þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr . gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir þegar þörf krefur og ákveður stjórnin hvernig skuli 

haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

11. gr, 
Eigi síðar en í aprilmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum tveimur dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 
reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda 
og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á 
sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur 
er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðar- 
manna, skal boða fund að nýju á sæma hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem 
mæta. Á fundinum ræður afl atkvæði. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum 

> sparisjóðsins, nema ?% hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

I. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 
a. Ínnlög eru tekin í gjaldgengum peningar og eigi minni en 1 kr. i senn. 
h. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu yfir- 

skrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að sam- 
þykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar á 
skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar bókin er eyðilögð. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri innstæðu 
en 10000 kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 
kvæmt seta krafizt þess. 

13. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Í
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Vextir af innstædu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 
hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við höfuð- 
stól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast vextir 

i eigi minni pörtum en heilum eyri. 
Í fyrsta sinni, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega sætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 

bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er 

hún finnst. 

14. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn åvaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 
menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 
upphæðum frá kr. 300.00 til kr. 500.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 
bar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borg: 

meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé nema þvi aðeins að við- 

skiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfsmenn 
sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert sinn 
bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem skráð 

er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bókina 
að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar 
um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 
staka kvittun fyrir innlögum. og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
Þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
skiptabókin hafi eigi verið synd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
hurð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 
athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

Hltærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 

með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun í 
blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
cign sparisjóðsins. 
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177 18. gr. 
2. sept. Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

uðhvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar Í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 
samanlögðu. -— Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 
fyrirtækja í ahmenningsþarfir í Stvkkishólmshreppi. 

20. sr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

"inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var i árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að gripa til fjár þessa, vegna 

öfyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. 

IN. Um útlán. 

21. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi 60% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
s„jálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið 
innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

29. ør 22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti 
um þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

sunþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst % af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í 

samt lag aflur. Sé það ekki gert innan lveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn tilkynna
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sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði vid. stjórnina ákveður, hvenær skuli í sið- 

asta lagi búið.að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

24. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 

má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu i vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

25. gr. 

Eigi må sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 
27. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

í. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir i sjóðinn og útborganir úr honum 

og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 

þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

%. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 

af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn 

á útistandandi, bæði fasteignarveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. 

Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. ' 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, 

og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga Í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni. hvernig vixil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistöln. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 
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29. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, með 
hlutfallskosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal 
tvo menn tilvara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðaeftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

32. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfaeign 

hans að minnsta kosti missirislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr. 
andurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða hókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð nr. 36 frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmali, 
og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

36. gr 
20. ST. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 2. september 1943. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson.
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SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Dalasýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Dalasýslu. Skal heimili hans vera á þeim stað 

innan sýslu, sem aðalfundur sjóðsins ákveður, en varnarþing hans skal vera í þeirri 

þinghá, sem skrifstofa Dalasýslu er í á hverjum tíma. 

2. gr. 
Til tryggingar fyrir eignum manna í sjóðnum og tjóni því, er hann kann að bíða, 

skal hann ávallt hafa minnst 30 ábyrgðarmenn, er ábyrg gist minnst 100 krónur hver. 
Skal stjórninni skylt að gera það, sem í hennar valdi stendur, til að sjá um að ábyrgð- 
armenn verði aldrei færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir aridlát, burtflutn- 
ing úr lögsagnarumdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða ef 

maður verður öreigi á annan hátt. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kosnir á aðalfundi úr flokki 

ábyrgðarmanna og 2 til vara, en 1 af sýslunefnd Dalasýslu á sama tíma og einn til 
ara, og gildir kosning þeirra allra til tveggja ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, 

ef þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið fjögur ár 
samfleytt í stjórninni, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum 

árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum „óp. 

Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága 

við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins ræður slarfsmenn hans og hefur umsjón með öllum framkvæmd- 

um sjóðsins. 

Í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, skal birta hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Ef eitthvað tapast af fé sjóðs- 
ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 
cigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hégningu, eins 
og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 
Þeir mega ekki heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra 

ð. gr. 
Stjórnarráðinu skal tafarlaust tilkynnt, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir og 
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178 riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparísjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
2. sept. veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár i senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins ár i senn 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
þegar í stað og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð trvggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar 

8. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi, hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir strax að aflokinni kosningu 1 stjórnarnefndina og 

svo oft, sem henni þykir þörf á, enda ákveður hún, hvernig haga skuli daglegri starf- 
rækslu sjóðsins, en skal þó í því efni fara eftir þeim tillögum, er lögmætur ábyrgðar- 
mannafundur kann að gera. 

11. gr. 
Aðalfundur skal að forfallalausu haldinn eigi síðar en í aprilmánuði ár hvert 

og boðar formaður hann öllum ábyrgðarmönnum 8 dögum fyrir fundinn. Þar skulu 
lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum 
endurskoðenda og svörum stjórnarinnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Auka- 
fundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðar- 
menn æskja þess. Fundur er lögmætur þegar 15 ábyrgðarimenn mæta. Ef 15 ábyrgðar- 
inenn sækja eigi fundi skal boða hann að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur, 
hversu fáir sem mæta. Á fundum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á 
samþykktum sparisjóðsins, nema 2% hlutar fundarmanna á lögmætum fundi sam- 
bykki. 

. a 
II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 
„a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. Í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning.
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ce. Sem skirteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmadur viðskiptabók með sömu 178 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 

samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir séu til athugunar á skrifstofu 
sjóðsins og geli innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. Eigandi greiðir 
andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita móttöku fjár í sparisjóðinn eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í 1 ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri innstæðu 

en 10 þúsund krónur. 
f. Um eigur manna Í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum. en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

13. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samráði við 

aðalfund og í samræmi við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þríitugnættum, og gialdast 
vextir Í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 400 kr. eða þar vfir er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Ef skekkja finnst í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

þá er hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má, að 
upphæðum frá 25 sé sagt upp með viku fyrirvara og upphæðum þar yfir 
med tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga meira 
en 400 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

          

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins, að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Starfsmenn 

sjóðsins skulu gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað 
bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæt. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af þvi. 

Þegar innlögum er veitt móttaka án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 
gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 

á hlutaðeigandi reikningi i innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
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skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 
svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Ef innstæða er greidd að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 
Ef eigandi innstæðufjár eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstóli, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun í 
blaði því, er flytur stjórnar valdaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins. 

18. gr. 
Sparisjóðurinn getur sagt innstæðufé lausu með þriggja mánaða fyrirvara. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í viðskiptabókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 
ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 
aðeins, að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. — Þegar svo er komið has varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- 
lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nylsamlegra fyrir- 
tækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir 
en að nemi 5% af samanlögðu innslæðufó sjóðsins, eins og það var í árslok næst 
á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur. 

TIL. Um útlán. 

21. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af fasteignamati eða hóflegu virðingarverði að dómi stjórnarnefndar, eða 
segn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun og sé láninu fullkomlega lokið 
innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

Héraðsbúar skulu ganga fyrir lánum úr sjóðnum, að öðru jöfnu.
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22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega Á ráttarvexti 
um þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr 23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

21. gr. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að tryggt sé, að hann geti, hvenær sem er, fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í bönkum, sem ríkið 
ábyrgist og í trvggum auðseljanlegum verðbréfum, minnst %40 af innlánsfénu. Sjóður 

og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 
Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 

nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sparisjóðsins má því aðeins 
ekerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðselur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trvgg- 
ingar slíkum lánum og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 
ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr 26. gr. 
Sparisjóðurinn má eigi gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint, hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið; einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar
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hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslokin. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóð- 
urinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðs- 
lán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum og 
eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. ” 

Enn fremur skal semja sundurlidada skrå yfir vixla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga Í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. 
Skal sjást á henni enn fremur, hvernig víxilréttar hefur verið sætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Lóks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn. Þeir skulu kosnir af sýslunefnd Dalasýslu með hlutfallskosningu til eins 
árs Í senn. Þá má endurkjósa. Til vara skal kjósa á sama hátt tvo menn og koma 
þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 
Sparisjóðseftirlitinu skal tilkynnt, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 
Endurskoðendum er skylt að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
Endurskodendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Þeim ber að rannsaka gaumgæfilega, að allar greiðslur í sjóð- 
inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Þeir skulu benda á, ef eitt- 
hvað er athugavert, svo að úr því verði tafarlaust bætt. 

35. gr 35. gr. 
Årsreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Þeir rita síðan
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á reikninginn vottorð silt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 

Ef ágreiningur verður milli endurskoðenda um einhver ban atriði, er tilhögun 

á reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman, 

skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Rins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 

sé ekki að öllu leyti lögmætur og i fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 

sparisjóði, svo og reglugerð um sparisjóði frá 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrir- 

mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gi 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

38. gr. 

Samþykktir þessar, sem gerðar eru á aðalfundi sparisjóðsins 17. maí 1943, ganga 

í gildi, er þær hafa hlotið staðfestingu viðskiptamálaráðuneytisins og falla þá jafn- 

fram úr gildi „Endurskoðuð lög fyrir Sparisjóð Dalasýslu“ frá 1. júlí 1914. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiplamálaráðuneytið, 2. september 1945 

Björn Ólafsson. 
Tor fi Jóhannsson. 

REGLUR 

um breyting á reglum um störf kjötmatsmanna, nr. 82 10. ágúst 1933. 

7. gr. reglnanna orðist þannig: 
Allt kindakjöt, sem selja á innanlands í kjötbúðum og öðrum opinberum sölu- 

stöðum, skal metið, flokkað og merkt sem hér segir: 

a. Dilkakjöt, sem selja á nýtt eða frosið, skal skoðað af lækni, merkt og metið gæða- 

mati af kjötmatsmanni eftir sömu reglum sem gilda um freðkjöt til útflutnings, 
sbr. 10. gr. Undanþegið þessum ákvæðum skal þó það kjöt, sem selt er á sumar- 
markaði. Enn fremur getur ráðuneytið veitt undanþágu frá þessum ákvæðum, 
að fengnum tillögum hlutaðeigandi yfirkjötmatsmanns og kjötverðlagsnefndar. 

Stórhöggvið, saltað dilkakjöt skal flokkað og merkt eftir sömu reglum s sem 
gilda um saltkjöt til útflutnings. 

Spaðsaltað dilkakjöt skal flokkað og tunnur merktar á þessa leið: Tunnur 
með dilkakjöti, þegar skrokkarnir vega 12 kg og þar yfir, skal merkja: 

SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT A 

Tunnur með dilkakjöti, þegar skrokkarnir vega undir 12 kg, skal merkja: 

SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT B 

Heimilt er að meta sérstaklega holdgóða skrokka, sem vega 14 kg og þar 

yfir, og merkja tunnurnar: 
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SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT URVAL 
b. Kjöt af fullorðnu og veturgömlu fé, sem selja á nýtt, frosið eða saltað, skal flokk- 

að, metið gæðamati og merkt sem hér segir: Kjöt af algeldum ám og sauðum 
tveggja og þriggja vetra, skal merkja S.1, ef skrokkarnir eru vel holdfylltir og 
feitir, en S. IL, séu þeir rýrari. 

Kjöt af geldum ám, sem eru eldri en þriggja vetra, skal merkja G.I, ef 
skrokkarnir eru vel feitir. 

Kjöt af veturgömlu fé skal merkja V.I., ef skrokkarnir eru holdgóðir og vel 
feitir, en V. II. séu þeir rýrari. 

Kjöt af mylkum ám og rýru geldfé skal merkja Æ. I, ef skrokkarnir eru 
sæmilega goldgóðir, en Æ. IL, séu þeir rýrari, teljist þeir söluhæfir til neyzlu. 

Kjöt af fullorðnum hrútum, teljist það söluhæft, skal merkt H. IL, ef skrokk- 
arnir eru holdgóðir, en H.II., séu þeir lakari. Merkin skal setja á miða, sem 
bundnir eru við skrokkana, eigi að selja kjötið nýtt eða frosið, en á tunnubotna, 
ef um saltkjöt er að ræða, og skal þá setja framan við merkin: „Spaðsaltað“ eða 
„Stórhöggvið“, eftir því sem við á. 

Kjötmatsmenn skulu ekki taka í nefnda flokka annað kjöt af fullorðnu og 
veturgömlu fé en það, sem er vel útlítandi og sæmilega holdgott, en þó skal sér- 
staklega vanda til flokkanna S.I. og G. I. 

Í matsvottorðum sé tilgreind kjötþyngd í hverri tunnu, þegar um saltkjöt 
er að ræða. 

Kjötmatsmenn varðveiti merkiplöturnar og mega ekki aðrir nota þær. 

2. gr. 
Reglur þessar ganga í gildi þegar í stað. 

Reglur þessar staðfestast hér með og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. september 1948. 

Vilhjálmur Þór. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Hofshrepps. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Hofshrepps og skal heimili hans og varnarþing vera 

Hofsós í Skagafjarðarsýslu. 

2 ør 2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu vera búsettir í Hofsós- og Fellshreppum, og taka 

þeir að sér að ábyrgjast skuldbindingar sparisjóðsins með allt að 3000 kr. alls. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur, til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar-
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umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, naudasamninga eða ef maður verður oreigi 

á annan hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurfall ábyrgð- 

ar eða samkv. heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra vera kosnir å aðalfundi úr flokki 

abyrgðarmanna, en Í af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu á sama tíma og gildir kosning 

þeirra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnarnefndar- 

menn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki 

skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann 

Úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt 

úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar i stað 

kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem eftir 

er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á 

lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að 

sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða 

aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 
Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 

fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 

ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigend- 

um skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög 

standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki taka sjálfir lån úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

hókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né i hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 

veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 

þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 

féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 

viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár i senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri líma en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
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180 ef henni virdast nægar sakir til. Skal formadur þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
4. sept. þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað fyrir. Stjórn- 

arráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina, 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingan þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hafi verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti sex sinnum á ári, og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 14 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 
reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda 
og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður 
á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. 
Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur 
ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu 
fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á sam- 
Þykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vexti og vaxtagreiðslur 0. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. i senn. 
hb. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 
á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í 
hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé i sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neilað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10 þúsund krónur. 

f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess.
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14. gr. 180 

Upphæð innlånsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tima i samræmi við 4. sept. 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 

höfuðstól á reikningi hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og sjaldast 

vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 5000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði Í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 

vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir i inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

þá er hún finnst. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn Óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 

upphæðum frá kr. 200.00 til kr. 500.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 

þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 

ineiri en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- 

ina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er ekki á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar 

um, eða eitthvað af því. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 

staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 

Þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 

næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 

hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun gefin. Við samanburð 

innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo at- 

hugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 

skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður 

farið með hana eftir þar um gildandi lögum.
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18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vilja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun í 
blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan, ásamt vöxtum, orðin 
eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með Þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 
hirt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja Í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
Því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu sam- 
anlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- 
lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja 
í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í trvggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt; að koma meiru af /arasjóði svo fyrir, 
en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt -sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur. 

II. Um útlán. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn sjálf- 
skuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskulda rábyrgðarlán úr sjóðn- 
um til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri tima en eins árs, að 
þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið 
innan 10 ára frá lánveitingu; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23 er 23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum, Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um 
þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar sé 

því samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, lil þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið
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ábyrgist, og i trvggum audseljanlegum verðbréfum minnst 740 af innlánsfénu. Sjóður 

og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 

tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendun. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 

ákveðið það. 
Nú veðselur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 
fæ) # fæ) 5 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 

28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum 

og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 

þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða sk á yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum og eins 

af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 
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Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 
réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal sela nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu hans alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu, með hlutfalls- 
kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 
menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

4 sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
keldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fýrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur i sjóð- 
inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 
hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

3ð. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð frá 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætur eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er.
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37. gr. 180 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 4. sept. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. september 1943. 

Björn Ólafsson. nn 
Torfi Jóhannsson. 

AUGLÝSING 181 
4. sept. 

1. grein samþykktarinnar orðist svo: 

Öllum sölubúðum kaupmanna, kaupfélaga og heildsala, svo og ölstofum og veit- 

ingastöðum, er ekki hafa nægilegt húsrúm fyrir dans, eða ekki hafa hljómsveit, eða 

ekki selja heitan, fjölbreyttan mat, skal loka eftir því, er segir í 2., 3., 4. og 5. grein. 

Lyfjabúðir, brauðsölubúðir og mjólkurbúðir, sem verzla með varning, sem verzlunar- 

leyfi þarf til að verzla með, mega ekki selja slíkan varning eftir lokunartíma sölu- 

búða. i 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjardarkaupstadar hefur gert, staðfestist 

hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. september 1943. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
Páll Pálmason. 

HAFNARREGLUGERÐ 182 
15. sept. 

fyrir Stöðvarfjörð. 

I. KAFLI 

1. gr. 

Stöðvarfjarðarhöfn nær yfir allan Stöðvarfjörð vestan linu, sem hugsast dregin 

úr Kapalhaus norðanmegin fjarðarins Í Skútuklöpp sunnan megin hans. 

II. KAFLI 

2. gr. 

Hreppsnefnd Stöðvarhrepps hefur á hendi stjórn hafnarmála, en oddviti hrepps- 

nefndarinnar hefur á hendi framkvæmd þeirra ásamt tveimur mönnum, sem hver 

nýkjörin hreppsnefnd kýs honum til aðstoðar á fyrsta fundi sínum, til fjögurra ára 

í senn. Er hreppsnefndaroddvitinn formaður hafnarnefndar og um leið hafnarstjóri. 

Fyrsta hafnarnefnd skal kjörin strax eftir staðfesting þessarar reglugerðar. 

Hafnarnefnd hefur eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni,
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182 stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, annast fjárhald hafnarinnar og reikn- 
15. sept. ingsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja hreppsreikningnum og endurskoðast ásamt 
honum. 

HI. KAFLI 

3. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist Hafnarsjóður Stöðvarfjarðar. Í hann 

renna allar tekjur hafnarinnar, sem ákveðnar eru í þessari reglugerð. Hafnarsjóði 
skal, eftir ákvörðun hreppsnefndar, varið í þarfir hafnarinnar, til greiðslu á kostn- 
aði við stjórn hennar, til umbóta á henni, til bygginga hafnarmannvirkja og við- 
halds á þeim og til kaupa á landi í þarfir hafnarinnar. Óheimilt er að nota fé hafn- 
árinnar til annarra fyrirtækja hreppsins, eða binda það í lánum til þeirra. 

IV. KAFLI 

4. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki sera Í sjó fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem fyrir eru, 
og ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema hreppsnefnd hafi veitt samþykki sitt 
til þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar 
undir úrskurð stjórnarráðsins. Sá, sem fengið hefur leyfi til að gera slíkt mannvirki, 
skal halda því svo vel við, að engin hætta stafi af því. Brot gegn því varða sektum frá 
10 til 200 krónum, og getur hafnarnefnd látið nema burt mannvirkið á kostnað 
eiganda. 

5. gr. 
Ol skot við höfnina og á henni eru bönnuð, og skal sérstakl ga gæta þess, að 

skot og fugladráp úr skipum og bátum á höfninni eigi sér ekki stað. 

6. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni að þau tálmi affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert skipti skyld 
áð hlýða boðum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um það, hvar þau megi 
liggja eða leggjast. Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggju, að eigi sé nægi- 
legt pláss fyrir önnur skip að komast að eða frá. Skipum og bátum má ekki leggja 
svo, að það hindri eða tefji umferð um höfnina. 

7. gr. 
Bátum, sem heima eiga á Stöðvarfirði eða eru gerðir þaðan út og liggja við sér- 

slök legugögn á höfninni, má ekki leggja svo að tefji umferð um höfnina. Getur 
hafnarnefnd ákveðið hvar og hvernig legufæri báta og skipa skulu lögð. Enginn má 
flytja legufæri báts síns nema með leyfi hafnarnefndar, en heimilt er eiganda að 
taka þau upp án leyfis nefndarinnar. 

8. gr. 
Nú tregðast eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips við að hlýða skipun 

hafnarnefndar eða hafnarstjóra um að flytja skip sitt eða bát eða festar á höfninni 
og getur þá hafnarnefnd látið gera það á kostnað eiganda eða umráðamanns.
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V. KAFLI 

9. gr. 

Öll skip, 12 smålestir brúttó eða stærri, skulu greiða hafnargjald, er þau koma 

í Stöðvarfjarðarhöfn og hafa eitthvert samband við land. 

Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, skip, sem hafa skírteini sem 

skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, skip, sem leita hafnar 

vegna óveðurs en hafa ekkert samband við land. 
Hafnargjöld greiðast af nettóstærð skipa. Hálf smálest telst sem heil, en minna 

broti er sleppt. 

10. gr. 

a. Fiskiskip, sem eru eign manna búsettra á Stöðvarfirði og eru skrásett þar, skulu 

greiða hafnargjald einu sinni á ári, 50 aura af smálest hverri, með gjalddaga 

1. október. 

b. Önnur íslenzk fiskiskip greiða 5 aura af smálest hverri í hvert skipti, sem þau 

koma til hafnar, og hafa samband við land, þó ekki yfir 1 kr. af smálest sam- 

tals á ári. 

c. Innlend strandferðaskip og millilandaskip, sem sigla eftir föstum auglýstum 

áætlunum, greiða í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma á Stöðvarfjarðarhöfn, 

90 aura af smálest hverri í hafnargjald, en ekkert þó þau komi oftar á því ári. 

d. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma og hafa samband við land, greiða 5 

aura af smálest hverri í hvert skipti, er þau koma á Stöðvarfjarðarhöfn. 

11. gr. 

Vélbátar 512 smálestir, sem heima eiga á Stöðvarfirði eða eru gerðir út þaðan, 

greiða 5 kr. árlegt gjald með gjalddaga 1. október. 

12. gr. 

Skip, sem lagt er við föst legugögn á höfninni, greiði árlega fyrir það auka- 

gjald sem hér segir: 
a. Ef þau eru skrásett í Stöðvarfjarðarkauptúni, og eru að öllu leyti eign manna 

búsettra við höfnina eða hafnarsvæðið, greiði vélbátar með þilfari 2 kr. og stærri 

skip 5 kr., með gjalddaga 1. október ár hvert. 
h. Um aðra báta eða skip fer eftir samkomulagi við hafnarnefnd. 

VI. KAFLI 

13. gr. 

Formaður hafnarnefndar sér um innheimtu hafnargjalda og skal greiða þau á 

skrifstofu hans. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður bera ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnarsjóður 

hefur haldsrétt í skipi fyrir hafnargjöldum, unz þau eru greidd að fullu. Þegar gjald- 

dagar eru ekki ákveðnir í reglugerð þessari skal greiða gjöldin áður en skipið fer 

hurt af staðnum. 

15. gr. 
Gjöld samkvæmt reglugerð þessari hafa lögtaksrétt. 

1943 

182 

15. sept.
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182 16. gr. 
15. sept. Enginn, sem hefur bakad sér refsingu eda skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji 
tryggingu, er hafnarnefnd tekur gilda. 

17. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 10--400 krónum, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt lögum. Sektir renna í hafnarsjóð Stöðvarfjarðar. 

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

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 
til að öðlast gildi 1. október 1943 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. september 1943. 

Vilhjálmur Þór. 0 

Páll Pálmason. 

183 HAFNARREGLUGERÐ 
15. sept. 

fyrir Arnarstapahöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Arnarstapahöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Flögutá í stefnu 

á Búðatanga, að sunnan, en að austan af beinni línu, sem hugsast dregin úr Látra- 
snoppu Í stefnu á Gölt, þar til hún sker hina fyrrnefndu línu. 

II. KAFLI 

Um stjórn hafnarinanr. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Breiðuvíkurhrepps kýs þrjá menn í hafnarnefnd til fjögurra ára 

í senn, og skal einn þeirra vera hreppsnefndarmaður og formaður nefndarinnar. 
Hafnarnefnd skal ætíð kjósa að loknum hreppsnefndarkosningum. i 
Hafnarnefnd sér um að reglugerð hafnarinnar sé hlýtt, og sér um innheimtu 

á gjöldum til hafnarsjóðs, bæði bátagjöldum og vörugjaldi, gegn innheimtulaun- 
um þeim eða kaupi, sem um semur. 

Hafnarnefnd ber að sjá um reikningsskil fyrir hafnarsjóð og stjórnar sjóðn- 
um undir yfirumsjón hreppsnefndar. 

Hafnarsjóði skal eingöngu varið til að standast kostnað af mannvirkjum, 
sem við höfnina eru eða verða gerð, viðhaldi þeirra og frekari umbótum. 

Hreppsnefnd veitir fé úr hafnarsjóði til verklegra framkvæmda og skal hún 
leita álits hafnarnefndar um það. 

Hreppsnefnd ákveður hvernig hafnarsjóðinn skuli ávaxta og ber ábyrgð á inn- 
stæðum hans og reikningsskilum eins og öðrum eignum hreppsfélagsins. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja hreppsreikningnum og úrskurðast ásamt 
honum.
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Hafnarnefnd hefur eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni 183 

og stýrir öllum framkvæmdum, sem þar að lúta. 15. sept. 

III. KAFLI 

Almennar reglur. 

3. gr. 
Hafnarnefnd sér um ad gætt sé reglu i håfninni og å landi hennar. 
Öllum er skylt að hlýða boði hennar og banni. Þyki einhverjum sér óréttur 

ger, getur hann kært fyrir lögreglustjóra, en skipun hafnarnefndar ber að hlýða 

tafarlaust, og varðar sektum ef út af er brugðið. 

4. gr. 
Skylt er að gæla varúðar um allt það er getur valdið bruna. 

Ekki má skjóta eða bera skotvopn á hafnarsvæðinu nema með leyfi hafnar- 

nefndar. 
ð. gr. 

Hafnarnefnd ber að gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

IV. KAFLI 

Um notkun hafnarinnar. 

6. gr. 

Heimilt skal bátum að leggjast að bryggju hafnarinnar í þeirri röð, sem þeir koma 

að, en skylt er þeim að fara frá bryggju er þeir hafa lokið erindi sínu, ef aðrir þurfa 

að komast að, og sama gildir um upp- og útskipun á vörum. 

V. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

7. gr. 

Fyrir uppskipunarskip skal árlega greiða kr. 25.00. 

8. gr. 
Vörugjöld. 

Af vörum, sem fluttar eru í land eða skipað út innan takmarka hafnarinnar, 

sem greinir í Í. grein reglugerðar þessarar, skal greiða gjöld þau sem hér segir: 

1. Af salti, kolum, sementi og útlendum áburði kr. 3.00 fyrir hverja smálest. 

2. Eigendur fiskibáta, sem aðsetur hafa á Arnarstapa, skulu greiða af afla bát- 

anna kr. 4.00 af hverri smál. af hausuðum og slægðum fiski. 

3. Af óverkuðum saltfiski og þurrum fiskbeinum kr. 3.00 fyrir hverja smál. 

4. Af verkuðum saltfiski og frystri sild kr. 4.00 fyrir hverja smál. 

5. Af heilfötum (olíufötum) kr. 1.00 fyrir hvert. 

6. Af hálffötum og tómum tunnum kr. 0.50 fyrir hvert. 
7. Af kjöttunnum (heilum) kr. 0.70 fyrir hverja. 
8. Af kjöttunnum (hálfum) kr. 0.35 fyrir hverja. 
9. Af kindaskrokkum kr. 0.50 fyrir hvern. 

10. Af lifandi sauðfé kr. 0.80 fyrir hverja kind. 
11. Af stórgripum (lifandi) kr. 5.00 fyrir hvern grip. 

Af trjávið og öðrum vörum, sem reiknast eftir rúmmáli kr. 0.12 fyrir rúm.fet. 

Af bátum kr. 10.00. Fl
 

må
 

9
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183 14. Af öllum öðrum vörum kr. 0.50 fyrir hver 100 kg. 
15. sept. Um gjald af vikri fer eftir sérstökum samningi. 

Póst- og farþegaflutningur er undanþeginn gjaldi þessu, einnig vislir og aðrar 
nauðsynjar, fluttar úr landi til skipa og báta, sem liggja á höfn, og nota til eigin 
Þarfa. 

Vörugjald skal reiknast eftir máli eða þyngd vörunnar með umbúðum. Brot 
úr gjaldeiningu telst heil gjaldeining. 

Gjaldið skal ákveðið eftir farmskrám skipa, þegar um slík skjöl er að ræða, 
og er öllum skipaafgreiðslum skylt að láta hafnarnefnd í té afrit af öllum farm- 
skrám yfir vörur, sem skipað er upp eða út á hafnarsvæðinu, Þegar eftir komu 
eða burtför skipanna. 

Hafnarnefnd ber að innheimta öll hafnargjöld af þeim vörum, sem fluttar eru 
í land eða úr landi. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

9. gr. 
Ol gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

10. gr. 
Um skaðabótaskyldu út af skemmdum á höfninni eða mannvirkjum hennar 

fer eftir almennum lagareglum. 

11. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 400 krónum nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. 
Sektarféð rennur í hafnarsjóð. 

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

Reglugerð þessi staðestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, 
til að öðlast gildi 1. október 1943 og Þirtist til eftirbreytni öllum beim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. september 1943. 

Vilhjálmur Þór. 0 

Páll Pálrnason. 

184 REGLUGERÐ 
17. sept. = 

P fyrir lendingarsjóð Stokkseyrar. 

1. gr . gr. 
Takmörk lendingarinnar eru að utan skerjagardurinn, að austan bein lína frå 

Knararósvita í vestur út í skerjagarðinn, að vestan bein lína eftir mörkum Stokks- 
eyrarhrepps og Eyrarbakkahrepps út í skerjagarðinn. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps hefur á hendi stjórn lendingarinnar undir yfir- 

umsjón atvinnumálaráðuneytisins.
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3. gr. 184 

Til þess að standa straum af kostnaði við lendingarbæturnar og viðhaldi þeirra, 17. sept 
og til árlegs rekstrarkostnaðar skal stofna lendingarsjóð, og tekur hann við eignum 
og skuldum fyrri lendingarsjóðs Stokkseyrar og bryggjufélags útgerðarmanna á 

Stokkseyri. 

4. gr. 
Framkvæmd lendingarmálanna og eftirlit með þeim hafa á hendi 3 menn, er 

hreppsnefnd Stokkseyrarhrepps kýs. Skulu þeir kosnir í hvert sinn að afloknum 

hreppsnefndarkosningum, og gildir kosning þeirra til loka kjörtímabils hrepps- 

nefndar. 
Hafnarnefnd sér um viðhald og endurbætur á lendingarbótunum, stýrir öllum 

framkvæmdum, sem þar að lúta, annast fjárhald lendingarsjóðs og reikningshald 

fyrir hönd hreppsnefndar. Hafnarnefnd sér enn fremur um innheimtu á gjöldum 
lendingarsjóðs samkvæmt 5. og 9. gr. Hún hefur umsjón með þvi, að reglugerð þess- 
ari sé hlýtt og stjórnar lendingarsjóðnum með umsjón hreppsnefndar. 

Fyrir 1. des. ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fram frumvarp til áætlunar um 
tekjur og gjöld lendingarsjóðsins á komandi ári. Áætlun þessi sendist hreppsnefnd 
Stokkseyrarhrepps til samþykktar fyrir árslok, ásamt nauðsynlegum skýringum á 
tekju- og gjaldaliðum. Við lok reikningsársins, sem er almanaksárið, og ekki síðar 
en fyrir febrúarlok, skal hafnarnefnd semja reikning yfir tekjur og gjöld lendingar- 
sjóðs á hinu liðna ári, og enn fremur reikning um eignir og skuldir hans í árslok. 
Reikningarnir skulu endurskoðaðir á sama hátt og hreppsreikningurinn. 

5. gr. 
Tekjur lendingarsjóðs eru þessar: 

A. Skipagjöld. 

1. Hvert aðkomuskip, sem fermir eða affermir, greiðir í hvert skipti, er það hafnar 

sig, af hverri brúttó smálest kr. 0.30. 
2, Allir heimilisfastir bátar á Stokkseyri greiða árlega af hverri brúttó smálest 

kr. 8.00, enn fremur 1%%% af brúttó afla. 

B. Vörugjald. 

Fyrir hverja smál. af fiski, salti, kolum, sementi og öðrum þungavörum kr. 2.00. 

Fyrir hverja tunnu kr. 0.50. i 
Fyrir hesta og nautgripi kr. 5,00. 
Fyrir sauðfé kr. 0.25. 
Fyrir bifreiðar kr. 10.00. 
Fyrir hvert teningsfet timburs kr. 0.05. 
Fyrir hvert stykki af venjulegum vörum allt að 50 kg kr. 0.25. 
Hvert stykki allt að 100 kg kr. 0.50. 
Fyrir hvern heyhest kr. 0.25. S

O
N
 

6. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vistir og aðrar nauðsynjar báta til eigin notkunar, sem fluttar eru úr landi. 
bh. Póstflutningur og farangur ferðamanna allt að 25 kg. 
c. Vörur, sem fluttar eru úr herskipi (varðskipi) og í herskip. 
d. Umbúðir, sem eru endursendar. 

7. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal eftir farm- 

skrá skips við útreikning vörugjalds, og er skipstjóri skyldur að láta hafnarnefnd í
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184 té eftirrit af farmskrå skips. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts 
17. sept gefa drengskaparvottorð um vörumagn það, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 

Þyki hafnarnefnd ástæða til, getur hún hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á 
þann hátt, sem hún telur hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru í sömu sendingu, skal reikna 
vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal reikna af. Vörur skal flokka til 
vörugjalds eftir því sem gjaldskrá tiltekur og reiknast eins og þar segir. Ef vafi leikur 
á því í hvaða flokki skuli telja einhverja vöru, úrskurðar hafnarnefnd, en úrskurði 
hennar má skjóta til hreppsnefndar. 

8. gr. 
Vörugjald greiðir eigandi varanna eða umboðsmaður og ber formaður báts 

ábyrgð á greiðslunni. Lendingarsjóður hefur haldsrétt á vörunni unz gjaldið er greitt. 
Ef skip eða bátar hafa ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri eða formaður ábyrgð 
á greiðslu vörugjaldsins. 

Vörugjald af vörum, sem lagðar eru á land, fellur í gjalddaga strax og varan 
er komin í land, og vörugjald af vörum, sem fluttar eru úr landi, fellur í gjalddaga 
þegar varan er komin í skip. 

9. gr. 
Oll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

10. gr. 
Á hafnarsvæðinu má ekki gera nein mannvirki né breyta þeim mannvirkjum, sem 

bar eru, og heldur ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema leyfi hreppsnefndar 
komi til. í 

11. gr. 
Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki og áhöld lendingarsjóðs, eru 

skyldir til að greiða að fullu kostnað við að lagfæra það. 

12. gr. 
Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 5 aura fyrir hvert stykki, 

sem ekki er flutt burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar 24 klukku- 
stundir eða brot úr þeim. 

Gjald fyrir stærri stykki fer eftir samkomulagi. 
Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum mönnum 

um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður eftir samningi. 

13. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á lendingarbótunum, mannvirkjum eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagafyrirmælum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur fyrir skemmdir á lend- 

ingarbótunum, mannvirkjum hennar eða áhöldum, má ákveða það af þremur óvil- 
höllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að krefjast yfir- 
mats, og gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð var 
lokið. Yfirmat skal fara fram af fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostn- 
aðinn greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira 
en sem Svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir 
hinn aðilinn kostnaðinn.
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14. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frå 20—10000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í lendingarsjóð Stokks- 

eyrar. 
15. gr. 

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

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 22 20. maí 1942, um lend- 

ingarbætur á Stokkseyri, til að öðlast gildi 1. október 1943. Jafnframt er úr gildi 

numin samþykkt um lendingarsjóð í Stokkseyrarveiðistöð, nr. 5 23. febr. 1924. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. september 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiði- og fiskræktarfélag Rangæinga. 

1. gr . gr. 
Félagið heitir Veidi- og fiskræktarfélag Rangæinga. Heimili þess og varnar- 

þing er að þingstað Hvolhrepps að Stórólfshvoli. 

2. gr. 

Markmið félagsins er að auka og koma á lax- og silungsveiði á félagssvæðinu 

og auka arð af henni með því: 
1. að gera fiskveg upp yfir fossa þá, sem nú tálma fiskför í ám á félagssvæðinu; 

2. að stunda lax- og silungsklak; 

3. að reka lax- og silungsveiði fyrir alla félagsmenn sameiginlega á einum stað 

eða fleirum, ef henta þykir. 

3. gr. 

Félagið hefur eitt umráð yfir öllum veiðirétti í þessum vötnum: Ytri-Rangá, 

Eystri-Rangá, Þverá og Hólsá, og öllum þverám og lækjum sem í þau falla. 

Félagsmenn eru allir eigendur eða ábúendur þeirra jarða, sem land eiga að 

nefndum vötnum. 
Jarðirnar eru: 
Djúpárhreppsdeild: Unhóll I, Unhóll I, Eystra-Tobbakot, Vestra-Tobbakot, Bali 

(með Gvendarkoti), Húnakot, Hraukur, Litla-Rimakot, Stóra-Rimakot, Suður- 

Nýibæ, Vatnskot I, Vatnskot II, Hái-Rimi, Norður-Nýibær, Melur, Miðkot, Jaðar, 

Hábær, Skinnar, Brekka, Búð I, Búð II, Hávarðarkot, Dísukot m. Hákoti, Vestur- 

holt m. Stöðulkoti, Oddspartur, Önnupartur, Skarð, Borgartún I, Borgartún II, 

Bjóluhjáleiga I, Bjóluhjáleiga II, Hrafntóftir I, Hrafntóftir Il, Rangá, Ægissiða I, 

Ægissíða II, Bjarg (ekkert land að á), Árbæjarhjáleiga, Árbær, Árbæjarhellir, 

Eystri-Hóll, Grímsstaðir, Ytri-Hóll I, Ytri-Hóll II, Hemla m. Skeiði, Hvítanes, Ey I, 

Ey II, Ey III, Ártún m. Ártúnakoti, Bakkakot, Fróðholt, Fróðholtshjáleiga, Uxa- 

hryggur I, Uxahryggur II, Móeiðarhvolshjáleiga, Móeiðarhvoll 1, Móeiðarhvoll 11, 

Djúpidalur, Dufþaksholt I, Dufþaksholt 1, Eystri Garðsauki með Moshvol, Litli- 

Moshvoll, Bjóla I, Bjóla II, Stórólfshvoll, Gata m. Ormsvelli, Króktún, Þinghóll, 

Miðhús, Efri-Hvoll, Völlur I, Völlur 1, Bakkavöllur, Markarskarð, Árgilsstaðir 1, 

Árgilsstaðir II, Reynifell I, Reynifell |, Þorleifsstaðir, Rauðnefsstaðir, Foss, Hró- 

arslækur, Ketilhúshagi, Kirkjubær vestri, Kirkjubær eystri, Gunnarsholt, Reyðarvatn, 
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185 Keldur, Stokkalækur, Minna-Hof, Stóra-Hof, Lambhagi, Oddhóll, Kragi, Vindás, Sól- 
21. Sept. Vellir, Langagerði, Brekkur, Uppsalir, Nes, Hella, Fljótsdalur, Barkarstaðir, Hái- 

Múli, Árkvörn, Eyvindarmúli, Múlakot I, Múlakot II, Hlíðarendakot, Nikulásarhús, 
Hlíðarendi, Hallskot, Neðri-Þverá, Efri-Þverá, Deild, Heylækur I, Heylækur II, 
Teigur I, Teigur II, Butra, Ámundakot, Miðkot, Bollakot, Hellishólar, Kirkju- 
lækur I, Kirkjulækur II, Kirkjulækur HI, Kirkjulækjarkot, Kollabær I, Kollabær II, 
Langekra, Oddi, Varmidalur, Helluvað, Gaddstaðir, Selalækur, Kotmuli, Bjargar- 
kot, Aurasel, Breiðabólsstaður m. Hákoti, Núpur I, Núpur II, Eystri-Torfastaðir I, 
Eystri-Torfastaðir II, Vestri-Torfastaðir I, Vestri-Torfastaðir II, Vestri-Torfa- 
staðir III, Fagrahlíð, Sámsstaðir I, Sámsstaðir II, Sámsstaðir III, Flókastaðir, Vatns- 
dalur I, Vatnsdalur II 

4. gr . gr. 
Óheimilt er öllum öðrum en félaginu að stunda veiði í vötnum þeim, sem talin 

eru Í 3. gr, nema með sérstöku og skriflegu leyfi félagsstjórnar. Skal þar tekið 
fram um veiðitíma, veiðitæki og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

5. gr. 
Heimilt er félagsstjórn að leigja ár á félagssvæðinu eða hlula af þeim, ein- 

stökum mönnum eða félögum, til stangaveiði, ef sýnilegt þykir að hagur sé að því 
fyrir félagið. Þó má það ekki vera til lengri tíma en eins árs i senn, nema lög- 
mætur fundur samþykki og að tekið sé fram í fundarboði, að slíkt veiðileyfi sé til 
umræðu. 

6. gr. 
Félagið starfrækir laxa- og silungsklak á þeim stöðum, sem félagsstjórn velur 

í samráði við fiskræktarráðunaut. Kostnaði við klakið skal jafna niður á félags- 
menn eftir þeim hlutföllum, sem arðskrá félagsins tiltekur. Klekja skal út minnst 
100 seiðum fyrir hvern lax, sem veiðist á félagssvæðinu. 

7. gr. 
Stjórn skipa 5 menn: formaður og 4 meðstjórnendur. Skulu Þeir kosnir á aðal- 

fundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: Formaður 
gengur úr eftir eitt ár, 2 meðstjórnendur eftir tvö ár eftir hlutkesti. Síðan helzt 
sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu nema 
lögleg forföll hamli, eða hann hafi verið þrjú ár í stjórn. 

8. gr. 
Stjórnin hefur á hendi umsjón með öllum framkvæmdum milli aðalfunda. 

Hún hefur eftirlit með því að lögum félagsins sé hlýtt. Hún ræður fasta starfs- 
menn og gerir við þá samninga um kaup og kjör, enda samþykki lögmætur aðal- 
fundur þá samninga. Hún má ráða menn sér til aðstoðar, Þó án þess að til kostn- 
aðar sé fyrir félagið. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur umsjón með störfum þess 
öllum og fjárreiðum. 

9. gr. 
Aðalfund heldur félagið fyrir lok marzmánaðar ár hvert. Aðalfundur er lög- 

mætur, ef hann er boðaður hverjum félagsmanni með minnst Þriggja daga fyrir- 
våra og sé fundarefnis getið í fundarboði. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störf- 
um félagsins á liðnu starfsári og leggur fram áætlun og tillögur um starfsemi þess 
á næsta ári. Þá leggur hún þar fram endurskoðaða reikninga félagsins og úr- 
skurðar fundurinn um þá.



437 

Aðalfundur kýs stjórn og tvo endurskoðendur félagsreikninga. Hann kveður 

og á um laun til stjórnarmeðlima og annarra starfsmanna félagsins. 

Afl atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfundum, nema um breytingar á sam- 

þykktum félagsins sé að ræða eða félagsslit. 

10. gr . gr. 

Aukafundi heldur stjórnin, þegar henni þykir ástæða til eða ef einn fjórði 

félagsmanna óskar þess og tilgreinir fundarefni. 
FS 2 

11. gr. 

Reikningsår er almanaksårid. Skulu reikningar fullgefðir fyrir aðalfund og 

lagðir þar fram endurskoðaðir til úrskurðar. 

12. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði og svo öllum gjöldum, er af starfsemi félagsins 

leiða, skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá, sem lögmætur fundur 

samþykkir og undirrituð er af % félagsmanna. Gildir hún til 5 ára í senn. Náist 

ekki samkomulag um nýja arðskrá að þeim tíma liðnum, gildir gamla skráin 

áfram. Þó geta þeir, sem telja sig vanhaldna um skipting arðs, krafizt, að skorið 

sé úr ágreiningi með mati. 

13. gr. 

Félagsmenn skulu greiða kostnað af starfsemi félagsins í sömu hlutföllum 

og þeir taka arð. Eigi má úthluta arði öllum skv. 12. gr. fyrr en eftir aðalfund, 

enda sé tekjuafgangur á ársreikningi félagsins. 

14. gr. 

Brot á samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 500.00 og veiði eða andvirði 

hennar gerð upptæk og renni í félagssjóð. 

15. gr . gr. 

Samþykkt þessari verður ekki breytt nema tveir þriðju félagsmanna á aðal- 

fundi samþykki breytinguna og hafi þess verið getið í fundarboði, að umræða og 

ákvörðun um breyting hennar fari fram á fundinum. 

16. gr. 

Félaginu má slíta, ef tveir þriðju félagsmanna samþykkja það á löglega 

bóðuðum aðalfundi. 
Skuldum og eignum félagsins á þeim tíma skal þá jafnað niður á félagsmenn 

eftir gildandi arðskrá. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, 

um lax- og silungsveiði, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. september 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
Gunnl. E. Briem. 
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REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld á Dalvík. 

Í. gr. 
Þar sem hreppurinn hefur látið byggja á sinn kostnað holræsi í götu, veg eða 

um opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur keypt og tekið að sér viðhald og endur- 
nýjun eldri holræsa, er hverjum húseiganda, byggðra húsa og þeirra, sem byggð 
verða, svo og hverjum eiganda vinnnstöðvar, sem fráræslu þarf að dómi heilbrigðis- 
nefndar, skylt að leggja á sinn kostnað holræsi frá húsinu (vinnustöðinni), er flytji 
allt skólp og annað afrennsli, úr því og frá, út í aðalræsið. 

Vanræki húseigandi (atvinnurekandi) að leggja ræsi þetta innan frests, er 
hreppsnefnd ákveður, er henni heimilt að láta vinna verkið á hans kostnað. 

2. gr. 
Ræsi þau, sem um getur í 1. gr., skulu ekki vera af lakari gerð en aðalræsi, og 

hafa hlutfallslegt rúmfang við það, og skulu þau gerð eftir fyrirsögn og undir um- 
sjón nefndar eða manns, er hreppsnefnd felur umsjón með holræsum og gerð þeirra. 

Húseigendum er skylt að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu, er að gerð og frágangi ræsanna lýtur, enda skal öllum vera óheimilt að leggja ræsi eða veita 
afrennsli á annan hátt í aðalholræsakerfið, nema samþykki umsjónarmanns komi til. 

ð. gr. 
Til þess að standast kostnað við holræsagerð hreppsins, skal árlega greiða hol- 

ræsagjald af öllum húsum (vinnustöðvum), sem standa við götu, veg eða opið svæði, 
sem holræsi hefur verið lagt í, og fer gjaldið eftir gjaldskrá eins og hér segir: 

Af skattskyldum fasteignum greiðist eftir fasteignamatsverði: 
Af húsum (fasteignum), virtum allt að 2000 kr. greiðist 16. kr. 
— — — — 2000--3000 — — 8 %e 
— — — — 3000--5000 —  — 1 %0 
— or — — 5000—7000 — — — 7 %0 
— - — —- 7000-10000 —  — 612 %0 
— — — yfir 10000 — — — 6 %6 

Auk þess skal vera heimilt að krefjast allt að 10 kr. fasts árlegs gjalds af hverri 
íbúð í gjaldskyldu húsi og af hverri vinnustöð. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt að 50%. 

4. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af húseiganda (atvinnurekanda) og ber hann einn ábyrgð 

á greiðslu þess. Lögtaksréttur fylgir öllum kröfum, sem hreppsnefnd öðlast á hendur 
húseigendum (fasteignaeigendum) samkvæmt reglugerð þessari, og er hann tryggður 
með lögveðrétti í viðkomandi húsum og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga, 
með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

5. gr. 
Gjalddagi holræsagjalds er 1. maí og 1. október ár hvert, og greiðist helmingur 

gjaldsins á hvorum gjalddaga. 

6. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 kr. Mál út af brotum gegn 

reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. æ
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Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, 186 

til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 24. sept. 

máli. 
Félagsmálaráðuneytið, 24. september 1943. 

Björn Þórðarson. 
  

Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 187 
25. sept. 

um breyting á tímaákvörðunum og kærufrestum, er um ræðir í IV. kafla laga 

nr. 6 9. jan. 1985, um tekjuskatt og eignarskatt. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum frá 10. maí 1943, um breyting á lögum 

nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að 

límaákvarðanir samkvæmt 36. og 37. gr. laga nr. 6 9. janúar 1935, skuli breytast 

svo sem hér segir við álagningu tekju- og eignarskatts, stríðsgróðaskatts og verð- 

lækkunarskatts 1943: 

Í Reykjavík. 

Kærufrestur til ríkisskattanefndar skal vera til 10. október þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 25. september 1943. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 
Einar Bjarnason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Jóhönnu Einars- 188 

dóttur í Ási“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. sept. 

27. september 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóhönnu Einarsdóttur í Ási. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jóhönnu Einarsdóttur í Ási, og má aldrei 

breyta nafninu. Hann er stofnaður á áttugasta fæðingardegi manns hennar, Guð- 

mundar Ólafssonar frá Ási, 10. júlí 1943, af Guðmundi, börnum hans og fóstur- 

hörnum, með fjárframlagi þeirra, að upphæð kr. 2000.00. 

9 NEN 2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja konur, ógiftar sem giftar, fullra 16 ára að 

aldri, til þess að nema húsmæðrafræðslu. Skulu styrkþegar vera búsettir innan 

Rípurhrepps, og afkomendur Jóhönnu jafnan sitja fyrir styrk úr sjóðnum að öðru 

jöfnu.
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3. gr. 
Sjóðurinn skal åvaxtadur i Sparisjóði Sauðárkróks, eða á öðrum jafntryggs- 

um stað, eftir því sem arðvænlegt þykir. 
Þegar árlegir vextir sjóðsins, sem ávallt skal leggja við höfuðstólinn, eru 

orðnir 200 kr. að upphæð, má úthluta 3% hlutum þeirra samkvæmt ofangreind- 
um tilgángi sjóðsins, en 74 hluti vaxtanna skal jafnan lagður við höfuðstólinn í 
lok hvers reikningsárs. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Hreppstjórinn í Rípurhreppi, sem er formaður 

r sjóðsins, oddviti hreppsnefndar Rípurhrepps og sóknarpresturinn í Rípursókn. 

5. gr. 
Sjóðstjórnin ræður styrkveitingum úr sjóðnum þegar til kemur, samkvæmt 

skipulagsskrá þessari. Þegar úthluta ber styrk úr sjóðnum skal formaður sjóð- 
stjórnar auglýsa um það á þingstað hreppsins, með hæfilegum fyrirvara, umsækj- 
endum til leiðbeiningar. 

Sjóðstjórninni ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 
skrá þessa, nöfn umsækjenda um styrk og annað það, sem varðar hag og rekstur 
sjóðsins. Sjóðstjórninni ber enn fremur að bóka þar um eignir sjóðsins, tekjur 
hans og gjöld og færa inn ársreikninga sjóðsins. 

6. gr . gr. 
Sjodurinn stendur undir umsjå syslunefndarinnar i Skagafjardarsyslu, er ann- 

ast árlega endurskoðun á reikningum sjóðsins, sem jafnan skulu lagðir fyrir aðal- 
fund sýslunefndar, sem úrskurðar þá og sér um að úrskurði hennar sé framfylgt. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og óskast hún birt í B-deild 

stjórnartíðindanna. 

Sauðárkróki, 1. sept. 1943. 

Guðmundur Ólafsson. 

REGLUGERÐ 

um holræsi á Seyðisfirði. 

. 1. gr. 
Þar sem bæjarstjórn hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða um opið 

svæði, er hverjum húseiganda, sem lóð á þar að, skylt að leggja á sinn kostnað 
ræsi frá húsinu, sem flytji allt skólp frá húsinu út í aðalræsið. Regnvatn af húsi 
og lóð skal einnig, að svo miklu leyti sem unnt er, leitt í húsræsið. Ef húseigandi 
vanrækir að leggja holræsi innan hæfilegs frests, sem bæjarstjórn tiltekur, eða 
veganefnd fyrir hennar hönd, skal verkið unnið á hans kostnað. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi, skal hann skýra verkstjóra bæjar- 

ins eða þeim, sem veganefnd felur umsjón með lagningu holræsanna í bænum, frá 
því, og fá samþykki þar til. Lega, halli, stærð og gerð pípna, brunna, vatnslása 
og yfir höfuð alls þess, sem skólplögninni innan og utan húss tilheyrir, skal 
ákveðið í samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjón með verkinu, og
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er húseiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, sem að tilhögun og 

lagningu ræsanna lýtur. Sé um stórt hús að ræða, eða mikla lögn, má umsjónar- 

maður veganefndar krefjast uppdráttar, sem sýni glögglega alla tilhögun lagnar- 

innar. Rísi ágreiningur á milli umsjónarmanns og húseiganda út af holræsalögn, 

skal bæjarstjórn skera úr. 
3. gr. 

Bæjarstjórn getur löggilt menn, sem teljast skulu hæfir að leggja og ganga 

frá holræsum, bæði utanhúss og innan, enda sýni þeir eða sanni fyrir veganefnd, 

að þeir séu til þess færir. Þeir einir, sem bæjarstjórn löggildir til holræsalagn- 

inga, skulu hafa rétt til að leggja og ganga frá skólpræsum, sem standa í sambandi 

við holræsakerfi bæjarins. 

4. gr. 

Kostnaður við holræsagerð bæjarins greiðist úr bæjarsjóði. Til þess að stand- 

ast útgjöld þau, sem stafa af lagningu holræsanna, ber hverjum þeim, sem hús á, 

lóð eða lóðarréttindi við götu, veg eða opið svæði, sem bærinn hefur lagt holræsi i 

að greiða árlega til bæjarsjóðs 4 af þúsundi af fasteignamatsverði húss og lóðar, 

og enn fremur 2 krónur fyrir hvern metra lóðar meðfram gölu, vegi eða opnu 

svæði húsræsismegin, hvort heldur er um framlóð eða baklóð að ræða. Húseigandi 

greiðir jafnan metragjaldið af þeirri hlið lóðar sinnar, sem hann leggur húsræsi 

sitt út frá. Undanþágu eða ívilnun má þó veita, ef lóð er svo háttað, að auðveldara 

er að koma skólpi eða afrennsli frá henni á annan hátt en í aðalræsið, eða erfið- 

ara að koma því í aðalræsið en frá öðrum lóðum yfirleitt. Aukagjald má leggja 

á, ef skólp frá einhverri lóð er þannig, að telja má meiri útgjöld stafa af að koma 

því í burt, en öðru skólpi. 

Gjöld samkvæmt grein þessari er bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka 

um 25 af hundraði, án þess að samþykki ráðuneytisins komi til. 

5. gr. 

Heimilt er bæjarstjórn að undanpiggja þá hús- og lóðareigendur, sem sjálfir 

hafa lagt holræsi frá húsi sínu og talið er viðunandi, að dómi bæjarstjórnar, frá 

þeirri skyldu að greiða holræsagjald og leggja nýtt ræsi í holræsi bæjarins. 

6. gr. 

Eigandi lóðar ábyrgist holræsagjald, en heimilt er honum að hækka leigu 

eftir lóð eða mannvirki á henni, sem gjaldi eða gjaldauka svarar, þótt leiga hafi 

áður verið ákveðin. Gjaldið hefur lögtaksrétt, og er það tryggt með lögveði í húsi 

og mannvirkjum lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangs- 

rétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsa- 

gjalds er 1. apríl. 

7. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 krónum, sem renna í 

ríkissjóð. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar hefur samið og 

samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til að 

öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sém hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. september 1948. 

Björn Þórðarson. 
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29. sept, Stadfesting rikisstjéra å skipulagsskrå fyrir ,,Det Danske Selskabs Studenter- 
legat", útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. september 
1943. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Det Danske Selskabs Studenterlegat. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Det Danske Selskabs Studenterlegat“, og er stofnaður af fé- 

laginu „Det Danske Selskab“ í Reykjavík, til styrktar þeim stúdent, er á hverjum 
líma býr í herbergi því í Nýja stúdentagarðinum, er kallast „Daninarks Værelse". 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er ísl. kr. 10000.00, og skal það jafnan standa í veðdeildarbréf- 

um Landsbanka Íslands eða öðrum ríkistryggðum verðbréfum, nafnskráðum á nafn 
sjóðsins. Sjóðinn má auka með frekari framlögum og gjöfum, er einnig skal varið 
í sams konar verðbréf og nafnskráð. Stofnféð og það, sem verður lagt til sjóðsins 
síðar, má aldrei skerða. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að stúdent sá, danskur eða íslenzkur, er býr í herberginu 

„Danmarks Værelse“ á Nýja stúdentagarðinum, skuli í byrjun hvers semesters fá 
útborgaða hálfa vexti af sjóðeigninni. Fari svo, að vextirnir verði ekki greiddir, 
eitthvert tímabil eða fleiri, sökum þess að ekki séu útborgunarskilyrði fyrir hendi, 
leggjast þeir vextir við höfuðstól sjóðsins. 

4. gr. 
Alla stjórn sjóðsins annast Háskóli Íslands. 

5. gr. z 

Reikningsår sjóðsins er almanaksárið. 

6. gr. 
Leita skal konunglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 23. september 1943. 

Fr. de Fontenay, O. Kornerup-Hansen, 

sendiherra, formaður. 

heiðursforseti. 

K. A. Bruun, J. Lundegaard, 

varaformaður. ritari. 

A. Herskind, A. P. Nielsen. 
gjaldkeri.
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REGLUGERD 

fyrir vatnsveitu Hafnarfjardarkaupstadar. 

1. gr . gr. 
Bæjarstjórn felur bæjarráði öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna snerta. 

2, gr. 

Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi bæjarins, sem metin eru fasteignamati 

og standa á lóð, er liggur að götu, vegi eða opnu svæði, þar sem vatnsæðar liggja, 

skal greiða vatnsskatt. 

Sama er og um önnur hús, er fá vatn veitt úr vatnsveitu bæjarins. 

3. ør 3. gr. 

Af íbúðarhúsum, samkomuhúsum og sölubúðum, sem þannig er háttað, er 

segir í 2. gr., skal árlega greiða vatnsskatt er nemi 5% — fimm af þúsundi -— at 

fasteignamatsverði húsanna, en af fasteignamatsverði annarra húsa skal greiða 

24%, — tvo og hálfan af þúsundi. 

Af húsum þeim, er vatn nota til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, greiðist aukagjald 1%, — einn af þúsundi — af fast- 

eignamati árlega, ef aukagjaldið er ekki ákveðið sérstaklega samkvæmt 4. gr. 

4. gr. 

Ákveða skal með gjaldskrá vatnsskatt fyrir hreyfivélar, verksmiðjur, baðhús, 

þvottastöðvar, iðnaðarfyrirtæki og aðra slíka valnsnotkun og enn fremur gjald fyrir 

vatn til skipa. 

5. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti er 1. júlí ár hvert, en vatn til skipa greiðist um leið og 

afhending fer fram. 
Vatnsskatlur hefur lögtaksrélt og nýtur lögveðréttar í viðkomandi fasteign 

næstu två ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir samningsveði og aðfararveði. 

6. gr . gr. 
Huseigendum ber ad greida kostnad vid lagningu vatnsæda ur gåtuædum bæjar- 

É: 3 5 5 Ð 

ins að húsum sínum og í þau. Bæjarstjórn löggildir menn, er hún telur hæfa og svo 

marga, er benni þurfa þykir, til þess að leggja vatnsæðar, er valnsveitan eða ein- 

stakir menn eiga að kosta, og setja þær í samband við vatnsæðar bæjarins, og séu 

þeir skyldir að hlíta þeim reglum, er bæjarstjórn setur. Engir aðrir en þeir, sem 

þannig hafa fengið löggildingu. mega leggja æðar frá vatnsveitunni í hús eða um 

þau, eða gera breytingar á vatnsæðunum. 

7. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda eða lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum vel 

við og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða þær bila. Hann skal 

sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. 
Enginn má eyða vatni að óþörfu. 

$. gr. 
Umsjónarmönnum  vatnsveitunnar og löggiltum innlagningarmönnum er 

heimilt að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær 

og tæki þau, er sett kunna að vera Í samband við þær. 
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9. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitu bæjarins og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, 
sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir sam- 
kvæmt mati, ef eigi næst samkomulag. 

10. gr. 
Umsjónarmönnum vatnsveilunnar er heimilt að loka vatnsæðum í húsum 

eða hverfum, þyki þess þörf vegna viðgerða á vatnsveitukerfinu. Þá er og heimilt 
að loka vatnsæðum fyrir þeim, er vanrækja að gera við leka á pipum eða tækj- 
um, sem Í sambandi eru við þær, eða eyða vatni að óþörfu, svo og þeim, sem ekki 
greiða vatnsskatt, efni, vinnu, eða annað sem vatnsveitan kann að leggja til um 
stundarsakir, á réttum gjalddaga. Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir 
þann tíma, sem vatnsæðum er lokað. 

11. gr . gr. 
Engum er heimilt án leyfis bæjarráðs eða þess, er bæjarráð felur umsjá með 

vatnsveitunni, að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

12. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 90. júní 
1923 til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá um vatnsveitu í Hafnarfirði, nr. 
19 11. apríl 1918. 

Félagsmálaráðnneytið, 5. október 1943. 

Björn Þórðarson. 0 

Páll Pálmason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Skógræktarsjóð Landbrots í 
Vestur-Skaftafellssýslu“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 5. október 1943. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Skógræktarsjóð Landbrots í Vestur-Skaftafellsýslu. 

1. gr . gr. 
Sjóðurinn heitir „Skógræktarsjóður Landbrots“, og er stofnaður af Valgerði Ð J 5 é 

Helgadóttur í Hólmi í Landbroti, með 10000 — tíu þúsund — krónum. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins skal vera sá, að efla og styrkja skógrækt í Kirkjubæjar- 

hreppi í V.-Skaftafellssýslu, eftir þeim reglum, sem settar eru í þessari skiplags- 
skrá. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera í umsjón og vörzlu sýslunefndar V.-Skaftafellssýslu, sem 

ávaxtar sjóðinn á tryggan hátt og annast útborganir. Halda skal sérstaka gerðabók
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og reikningabók fyrir sjóðinn og birta árlega opinberlega reikninga hans, endur- 
skoðaða af endurskoðendum sýslusjóðsreikninga V.-Skaftafellsýslu. Enn fremur 
skal færa inn í gerðabókina nöfn þeirra manna og býla, er styrks njóta. 

4. gr . gr. 
Þá er vextir sjóðsins eru orðnir samtals 1200 — eitt þúsund og tvö hundruð — 

krónur skal verja 1000 — eitt þúsund — krónum til að koma upp vandaðri girð- 
ingu, svo og til plöntukaupa og gróðursetningar, á einu býli í Kirkjubæjarhreppi. 
Það er skilyrði fyrir styrkveitingu, að ábúandi eða eigandi leggi til vinnu við girð- 
ingu og viðhald hennar. Stærð þess lands, sem tekið er fyrir i senn á hverju býli, 
skal vera a. m. k. 3000 fermetrar, og valið eftir tillögum skógræktarstjóra ríkisins 
eða umboðsmanns hans. 

ð. gr. 
Eftirstöðvar vaxta, skv. 4. gr., 200 kr., skal leggja við höfuðstólinn, þar til 

hann verður 25 þúsund krónur. Úr því má verja öllum vöxtum til skógræktar sam- 
kvæmt skipulagsskrá þessari. Höfuðstólinn má eldrei skerða. 

6. gr . gr. 
Býlið Hólmar í Landbroti skal eiga rétt á fyrstu styrkveitingu til skógræktar. 

Annað býlið í röðinni skal vera efra býlið Þykkvibær í Landbroti. Að öðru leyti 
fara styrkveitingar eftir tillögum skógræktarstjóra ríkisins eða umboðsmanns hans. 

7. gr. 
Þá er öll býli í Kirkjubæjarhreppi hafa átt kost á, eða hlotið styrk úr sjóði 

þessum til skógræktar, skal hafin önnur umferð eftir sömu reglum. Hafi ábúandi 
einhvers býlis vanrækt viðhald girðingar. eða sýnt vanhirðu við skógrækt sína, 
skal býlið færast aftur í styrkröðinni þar til úr hefur verið bætt að fullu, að mati 
skógræktarstjóra ríkisins. Þó að fleiri býli séu á einni jörð, skal það talið sem 
eitt býli að því er styrkveitingu snertir. 

8. gr. 
Þrjóti verkefni fyrir sjóð þennan í Kirkjubæjarhreppi, annað hvort fyrir 

áhugaleysi ábúenda jarða þar, eða að meira land þyki eigi henta að taka til skóg- 
ræktar, má verja vöxtum sjóðsins til skógræktar í öðrum sveitum V.-Skaftafells- 
sýslu, en á sama grundvelli og til er tekið í þessari skipulagsskrá. 

9. gr. 

Nú breytast hættir svo, að framkvæmd skipulagsskrár þessarar samkvæmt 
framansögðu, verður talin að verulegu leyti óheppileg og nauðsyn talin á að breyta 
henni, og skal það þá heimilt sýslunefnd V.-Skaftafellssýslu, eftir tillögum Bún- 
aðarfélags Íslands, enda gert á þann hátt sem bezt samræmist tilgangi gefanda, 
skv. skipulagsskrá þessari. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari hjá æðstu stjórnarvöldum 

Íslands. 

Hólmi í Landbroti, 10. ágúst 1943. 

1943 

192 
okt.
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REGLUGERD 

um holræsi og holræsagjald fyrir Selfosskauptún. 

1. gr. 
Þar, sem hreppsnefnd hefur látið leggja holræsi í götu eða á opnu svæði, 

á kostnað sveitarsjóðs, er hverjum húseiganda skylt að leggja á sinn kostnað ræsi 
frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Vanræki einhver húseig- 
andi að gera ræsi með hæfilegum fresti, er hreppsnefnd setur, skal hreppsnefndin 
láta vinna verkið á hans kostnað. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra oddvita eða 

þeim, sem hreppsnefnd felur umsjá með lagningu holræsa um þorpið, frá því og 
fá samþykki þar til. Skal allt, sem holræsum utan húss og innan tilheyrir, ákveðið 

Í samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjá alla með verkinu og er 
húseiganda skylt að hlýða fyrirmælum hans í öllu því, er að tilhögun og lagningu 
ræsanna lýtur. 

Engir mega leggja eða ganga frá holræsum, sem liggja í holræsanet þorps- 
ins, nema hreppsnefnd hafi viðurkenni þá hæfa til þess starfs. 

3. gr . gr. 
Holræsagjald skal greiða árlega af öllum húsum, sem standa við götu eða 

opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í. Skal gjaldið lagt á eftir fasteignamati 
og vera 10 — tíu — pro mille af fasteignamati hvers húss, enda sé lágmarksgjald 
fyrir hvert hús 60 — sextíu — krónur. 

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt 
að 20%. 

4. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og ber hann ábyrgð á greiðslu þess. 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það tryggt með lögveðsrétti i húsi og öðrum mann- 
virkjum húseiganda, svo og lóð húseigsanda, ef hún er eignarlóð hans, næstu 2 
ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 
veði. Gjalddagi holræsagjalds er 1. október ár hvert, en koslnaður við lagningu 
holræsa greiðist að lögn lokinni. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum. 

Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lög- 
reglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðnneytið, 7. október 1948. 

Björn Þórðarson. a nn 

Vigfús Einarsson.
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REGLUGERD 194 
7. okt. 

um holræsi fyrir Sauðárkrókshrepp. 

1. gr. 
Þar, sem hreppurinn hefur látið leggja á sinn kostnað holræsi í götu eða 

um óbyggð svæði, eða þar, sem hreppurinn hefur keypt og tekið að sér viðhald 
og endurnýjun eldri holræsa, er hverjum húseiganda byggðra húsa og þeirra, 
sem byggð verða, skylt að grafa fyrir og leggja á sinn kostnað í hús sitt ræsi, 

flytji allt skólp frá húsinu út í aðalræsi. 
Þar sem svo hagar til, að holræsi eru lögð annars vegar við aðalgötu, eru 

húseigendur þeir, sem þeim megin eru við götuna, sem holræsið liggur, skyldir 
að greiða holræsagerðinni aukagjald, sem svarar þeim kostnaði, sem þeir sleppa 

við með því að þurfa ekki að fara út í miðja götu vegna þess að holræsið liggur 

utan við götuna, og skal holræsagerðin verja þeim peningum, sem þannig inn- 

heimtast, til þess að styrkja þá húseigendur, sem þurfa að grafa ræsin frá húsum 

sínum alla leið yfir götuna, til þess að komast í aðalholræsið. 
Regnvatn af húsum og lóð skal einnig, að svo miklu leyti sem unnt er, leitt 

i holræsið. Veganefnd hreppsins eða maður, sem hreppsnefnd felur það, hefur 

umsjón með að ræsin séu ekki af lakari gerð en göturæsin, og að þau hafi rétta 

legu eftir staðháttum á hverjum stað. Vanræki nokkur að gera þetta innan þess 

tíma, sem hreppsnefnd setur, er henni heimilt að láta vinna verkið á kostnað 

hlutaðeigandi húseiganda. 

2. gr. 

Allur kostnaður við holræsi hreppsins greiðist af holræsagerðinni, en 

til þess að standast kostnað við holræsin og viðhald þeirra, ber hverjum hús- 

eiganda, sem hefur fengið hús sitt tengt við holræs akerfi hreppsins. eða átt kost 

á því, sbr. 1. gr., að greiða til holræsagerðarinnar árlegt gjald, sem nefnist hol- 

æsagjald og ákveðst þannig: 
a. Fast gjald á hvert hús ............ HI „2. kr. 40.00 

b. Fast gj jald á hverja íbúð umfram eina í húsi .. kr. 10.00 

c. 4% af fasteignamatsverði húseigna. 

Af hverju húsi, sem kemst í samband við holræsakerfið eða á kost á því, 

skal greiða sérstakt stofngjald, er nemi tvöföldu ársgjaldi. 

3. gr. 

Holræsagjaldid greidist af huseiganda, og hefur hann einn ábyrgð á greiðslu 

þess, en fyrir í öllum kröfum, sem holræsagerðin öðlast á hendur húseigendum, 

samkvæmt 1. og 2. gr. hefur holræsagerðin lögtaksrétt, sem er tryggður með 

lögveðrétti í lóð og mannvirkjum og húsum lóðareiganda á henni næstu tvö ár 

eftir gjalddaga með for gönguveðrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 

veði. 
. 4. gr. 

Árlegur gjalddagi holræsagjaldsins er 1. júni. Gjalddagi stofngjalds er 1. 

júní og 31. desember næst á eflir að húsið kemst í samband við hol ræsakerfið 

eða á kost á því. Gjaldið greiðist á skrifstofu hreppsins. 

5. gr . gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum. 

Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lög- 

reglumál.
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Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. juni 1923, 
7. okt. til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

195 

Félagsmálaráðuneytið, 7. október 1943. 

Björn Þórðarson. 0 

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Framfa rasjóð Akraness“, útgefin 
11. okt. á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 11. október 1948. 

3. 

Skipulagsskråin er bannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Framfarasjóð Akraness. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Framfarasjóður Akraness og er eign Ákraneskaupstaðar. 

Stofnfé sjóðsins er: 
hluti bæjarins af stríðsgróðaskatti fyrir 1941; 
árlegt framlag frá bæjarsjóði Akraness, er nema allt að 5% — fimm af 
hundraði — af árlegum álögðum útsvörum, þó aldrei minna en 5000 — fimm 
þúsund -— krónur á ári þar til sjóðurinn er orðinn ein milljón krónur; 
vaxtatekjur, gjafir og aðrar tekjur, sem sjóðnum kann að áskotnast, bar 
á meðal hluti af óvissum tekjum bæjarsjóðs, eftir ákvörðun bæjarstjórnar 
í desembermánuði ár hvert. 

3. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands eða annarri jafntryggri stofnun, 

í bankavaxtabréfum, ríkisskuldabréfum eða öðrum jafntryggum verðbréfum, að 
svo miklu leyti, sem hann verður ekki ávaxtaður samkv. 4. gr. 

d. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styðja og efla framfarir á Þann hátt, sem hér segir: 
Bæjarstjórn má í janúaðarmánuði ár hvert, í fyrsta sinn í janúarmánuði 
1943, taka lán allt að 35 — þrem fimmtu — hlutum sjóðsins til þeirra frara- 
kvæmda, er hér greinir: til hafna- og lendingarbóta, sjóvarnargarða, sjúkra- 
húsbygginga,  vatnsleidslu,  vatnsaflsvirkjunar, gistihúsbyggingar,  skólp- 
ræsagerðar, skólahúsbyggingar, landa- og jardakaupa, vegalagninga, jarð- 
ræktar, girðinga um ræktunarland eða beitiland, bæjarhúsbyggingar, fjós- 
byggingar til sameiginlegra afnota fyrir bæjarbúa, trjáræktar og skrúðgarðs. 

Lán samkvæmt þessum lið má veita til allt að 25 ára. Vextir skulu vera 
sem hér greinir: Þar til sjóðurinn er orðinn 500000 kr. skulu vextir vera 5% 
— fimm af hundraði — en úr því 4% — fjórir af hundraði —. Þegar sjóð- 
urinn er orðinn ein milljón krónur má lækka vexta i 3% — þrjá af hundr- 
aði —, en þegar hann er orðinn fimm milljónir í 2% — tvo af hundraði —. 
Heimilt er sjóðstjórninni að veita lán allt að % — tveim fimmtu — hlutum 
sjóðsins:
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a. til skipabygginga allt ad 75% af våtryggingarmatsverdi gegn fyrsta og eda 
öðrum veðrétti skipsins eða skipanna, og eða öðrum tryggingum, sem 
sjóðsstjórnin metur gildar. Lán þessi má veita til allt að 15 ára með sömu 
ársvöxtum og Fiskveiðasjóður Íslands lánar á sama tíma. Við eigenda- 
skipti hafi Akraneskaupstaður forkaupsrétt að þeim skipum, sem standa 
að veði fyrir lánum úr sjóðnum; 

b. til verkamannabústaða allt að fasteignaverði hússins eða húsanna út á 
fyrsta og eða annan veðrétt. Lán þessi má veita til 25 ára gegn 3% —- 
þremur af hundraði -- ársvöxtum. 

ð. gr. 
Ekki má veita bæjarsjóði lán úr sjóðnum, nema bæjarstjórn hafi árlega lagt 

i sjóðinn 5000 — fimm þúsund — krónur hið minnsta, samanber þó niðurlag 2. 
greinar. Ekki má heldur veita lán úr sjóðnum nema sá, sem lán er veitt, sé skuld- 

laus við sjóðinn með vaxta- og afborgunargreiðslur. 

6. gr. 
Sjóðsstjórnin skal skipuð þremur mönnum búsettum á Akranesi, er bæjar- 

sljóra kýs til fjögurra ára Í senn, í fyrsta sinn til 6 ára. Skulu þeir kosnir hlut- 

bundinni kosningu, og skal ávallt a. m. k. einn þeirra vera utan bæjarstjórnar. 

Þrjá varamenn í stjórn skal kjósa samtímis og á sama hátt. 

Í. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir hann og færa inn í hana skipu- 

lagsskrá þessa, umsóknir um lán úr sjóðnum, lánveitingar og annað, er varðar 

hag og rekstur hans. Henni ber að halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og 

gjöld og færa í hana ársreikning hans. 

Q N 8. gr . gr. 
Reikningsår sjóðsins er almanaksárið, og skal stjórnin birta ársreikning hans 

í Lögbirtingablaðinu. Bæjarstjórn kýs endurskoðendur. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

10. gr. 

Skipulagsskrá þessa skal birta í B-deild stjórnartíðindanna. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð nr. 111 10. sept. 1936, um gosdrykki. 

1. gr. 

Aflan við 5. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Gosdrykki, sem í er koffein, skal auðkenna með tilliti til þess og skrá koffein- 

magnið í mg á hverja flösku. 

2. gr. 

Upphaf 6. greinar reglugerðarinnar skal orða svo: 

Sérstaklega er óheimilt að búa til þær vörur, sem nefndar eru í 1—4. gr. þess- 

arar reglugerðar, á þann hátt, að í þeim sé: 

1943 

195 

11. okt. 

196 

12. okt.
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196 1. a. arsen, blý, zink, antímón, kadmium, kopar eða amylnitrit, 
12. okt. hb. koffein, er nemi meira en 250 mg í 1000 cms. 

3. gr. 
Aftan vid 12. tölulið 8. gr. bætist nýr töluliður, svo hljóðandi: 

13. Gosdrykkir, sem í er koffein, enda séu þeir ekki auðkenndir með orðunum: 
Inniheldur koffein ...... mg í flöskunni. 

4. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi gengur í gildi 1. desember 1943. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 12. október 1943. 

Björn Þórðarson. rr 

Gústav A. Jónasson. 

197 AUGLÝSING 
12. okt. 

um bann við veiði göngusilungs við Fnjóskárósa. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 40 30. júní 1942, um breyting á lögum nr. 
112 9. október 1941, um lax- og silungsveiði, er öll veiði söngusilungs bönnuð 
í sjó, fyrir strandlengjunni út frá Fnjóskárósi, frá Sæbóli að Kljáströnd að báð- 
um jörðum meðtöldum. 

Bann þetta gengur í gildi þegar í stað. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. október 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Vigfús Einarsson. 

198 REGLUGERÐ 
25. okt. 

um skoðunargjald bifreiða og prófgjald bifreiðarstjóra. 

1. gr. 
Fyrir skoðun bifreiðar eða bifhjóls ber eiganda að greiða 40 króna árlegt gjald 

til lögreglustjóra, þar sem bifreiðin eða Þifhjólið er skrásett. Gjald þetta greiðist 
Í sama gjalddaga og miðast við sama gjaldár sem bifreiðaskatturinn. 

Hafi bifreið eða bifhjól aðeins verið skrásett hluta úr gjaldárinu, þá skal gjaldið 
þeim mun lægra, að það verði 10 kr. fyrir hvern ársfjórðung eða hluta úr ársfjórð- 
ungi. 

2. gr. 
Fyrir próf bifreiðarstjóra greiði umsækjandi kr. 40.00. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt bifreiðalögum nr. 23 16. júní 1941, 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli.
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Jafnframt er úr gildi felld brådabirgdareglugerd nr. 50 frå 8. juni 1942, um 198 

skodunargjuld bifreiða og prófgjald bifreiðarstjóra. 25. okt. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 25. október 1948. 

Einar Arnórsson. 
Gústav A. Jónasson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Þórarins Kristj- 199 

ánssonar hafnarstjóra“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 28. okt. 

herra 28. október 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Þórarins Kristjánssonar hafnarstjóra. 

1. gr . gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Þórarins Kristjánssonar hafnarstjóra. 

2. gi 

Stofnfé sjóðsins er 19635 krónur, er starfsmenn Reykjavíkurhafnar og 

nokkrir aðrir vinir Þórarins Kristjánssonar hafnarstjóra gáfu til minningar um 

hann við fráfall hans. 

3. gr 

Sjóðinn skal ávaxta i Söfnunasjóði Íslands eða i skuldabréfum, sem tryggð 

eru með ábyrgð ríkissjóðs. Handbært fé sjóðsins skal geymt i Landsbanka Íslands. 

4. gr . gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða og skal jafnan leggja við hann ekki 
s " . . 5 v DD: . 

minna en % — einn fimmla hluta — af vöxtum hans ár hvert, en hinum % —- 

fjórum finnntu hlutum — vaxtanna má úthluta samkv. 5. gr. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja bágstadda starfsmenn Reykjavíkurhafnar, 

ekkjur þeirra og munaðarlaus börn. Til starfsmanna hafnarinnar teljast einnig 

verkamenn og iðnaðarmenn, sem hafa aðalatvinnu sína hjá Reykjavíkurhöfn, 

þótt ráðnir séu með tímakaupi. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal falin þremur mönnum. Skal einn þeirra tilnefndur al 

hafnarstjórn Reykjavíkur, annar af starfsmönnum hafnarinnar og hinn þriðji af 

ekkjunni, og að henni látinni, af börnum hennar meðan þeirra nýtur við, en síðan 

skal stjórnarmaður þessi tilnefndur af bæjarráði Reykjavíkur. Stjórnarmenn 

skulu skipaðir til þriggja ára. Þeir skipti sjálfir með sér verkum og skulu þeir sjá 

um ávöxtun sjóðsins, hafa með höndum úthlutun styrkja úr honum og gera árlega 

reikning um tekjur hans og gjöld á árinu og efnahag hans í árslok. Reikningarnir 

skulu endurskoðaðir af endursköðendum hafnarsjóðs. 

7. gr . gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari.
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Hafnarfjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Hafnarfjarðar. og skal heimili hans og varnar- 

þing vera í Hafnarfirði. 

2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Sérhver ábyrgðarmaður ábyrgist með allt að fjögur hundruð krónum, að 
sjóðurinn standi í skilum. Ef ábyrgðarmaður hefur orðið að greiða nokkuð fyrir 
sjóðinn, á hann rétt til hlutfallslegs endurgjalds frá meðábyrgðarmönnun sinum, 
samkvæmt reglum þeim, er gilda þegar fleiri eru en einn, allir fyrir einn og einn 
fyrir alla, sjálfskuldarábyrgðarmenn fyrir sömu upphæð. Ábyrgð getur eigi fallið 
niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarumdæminu, missi fjárforræðis, 
gjaldþrot, nauðsamninga eða ef maður verður Öreigi á annan hátt. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu 3 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en hinir 2 af bæjarstjórn Hafnarfjarðar á sama tíma og gildir 
kosning þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár sam- 
fleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. 
Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af 
ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan 
lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan 
í stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, 
kjörinn af bæjarstjórn, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnar- 
störfum, skal tafarlaust beiðast þess að bæjarstjórn kjósi annan í hans stað. 

Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti i 
bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum 
framkvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnarinnar eða einhverra starfs- 
manna sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal 
hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegn- 
ingu, eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

ð. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins.
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6. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 

staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 

má féhirðir veita móttöku greiðslum i sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 

viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 

Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 

starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tima en eins árs Í senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 

laust, ef henni virðist nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðar- 

manna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 
Ka 

7. gr. "> 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- 

ráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

8. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 

lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skráð á víxilinn. 

9. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu 

breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hver 

breyting hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr . gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tvisvar á viku og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

ll. gr. 

Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 7 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 

fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 

skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 

formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 

æskja. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi 

helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lög- 

mætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera 

breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum 

fundi samþykki. 
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IT. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins. séu til athug- 
unar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef 
þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 50 þúsund kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

13. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjald- 
ast vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 10 þúsund kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að 
greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir áramót, skulu vextirnir færðir i 
hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum i viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá kr. 1000.00 til kr. 5900.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og 
upphæðum þar yfir með tveggja. mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi 
skylt að borga meira en 5000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

19. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, 
að hægt sé að hefja innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, 
skal greinilega letrað á bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki 
veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft
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löglega heimild frá hendi eiganda hennar til að fá útborgað fé það. er viðskipta- 200 

bókin hljóðar um, eða eitthvað at því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueigenda, en það 

skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd i sparisjóðnum. Þess skal enn frem- 

ur getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðbók, um leið og greiðslan er skráð þar, 

að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun gefin. Við saman- 

burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eflir, skal það 

svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kviltun sé ógild orðin. 

16. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum Í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 

fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 

verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 

Ef eigandi innstæðufjár eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun i 

blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 

eign sparisjóðsins. 
18. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 

er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i, 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 

ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 

aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 

lögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- 

lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrir- 

tækja í almenningsþartir í héraðinu. 

20. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 

undan. Nú ber svo við að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna 

ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

21. gr. 

eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

hb. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, Í 

hæsta lagi %o af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða 

4. nóv.
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gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 
árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 
lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 
ríkið ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst 10 af innláns- 
fénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minni en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má. að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 
eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

24. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 
ákveðið það. 

Nú veðselur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til 
tryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörgl- 
um sparisjóðsins fullgild skirteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 
bækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver 
þau séu. 

25. gr. 
si má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

  

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

i 27. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr 
honum og sé þar greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok;
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2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvili á honum. Til að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þeirri. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, 

og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og vfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

29. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af bæjarstjórn Hafnarfjarðar með hlutfallskosn- 

ingu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn 

til vara og ganga þeir í stað aðalmanra i forföllum þeirra. 

31. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 
32. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á hverjum ársfjórðungi og verðbréfaeign hans að minnsta kosti miss- 

irislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr . gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
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mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 
eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn, skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver atriði, er tilhögun reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 
endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og 
sljórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

36. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. nóvember 1948. 

Björn Ólafsson. 0 
Torfi Jóhannsson, 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Mýrhreppinga. 

, I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Mýrhreppinga og skal heimili hans og varnarþing 

vera í Mýrahreppi. 

2. gr. 
Til tryggingar því, að geymslufé sjóðsins glatist ekki og að sjóðurinn standi í 

skilum, skal hann hafa ábyrgðarmenn fyrir ekki minni upphæð en kr. 3000.00 — þrjú 
þúsund — krónum. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 15. Skal stjórninni skylt að 

sera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 
tmdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi 
å annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki á- 

byrgðarmanna, en 1 af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu á sama tíma og gildir kosn-



ing þeirra allra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í fjögur ár sam- 
fleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. 
Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgð- 

armönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan 
hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan i stað hans 
fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af 

sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal 
tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 

reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 
Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 
Birta skal í blaði því, sem flytur sljórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 

ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigend- 
um skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög 
standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru i stjórn sjóðsins. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti Lveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 

Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 
um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita 
móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal 
hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir 
greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó aðrir starfsmenn séu eigi viðstaddir. 
Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum tillög- 
um stjórnarinnar. Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir ti) eigi skemmri tíma en 
eins árs i senn, og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim 

frá fyrirvaralaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman 
fund ábyrgðarmanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 

Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

sljórnar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
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skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af vixli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu baldnir svo oft, sem þörf krefur, og eigi sjaldnar en einu 

sinni á ári. Stjórnin ákveður hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar formað- 

ur hann öllum ábyrgðarmönnum 7 dögum fyrir fundinn. Skulu Þar lagðir fram reikn- 
ingar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og 
svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukalfundi boðar formaður á 
sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fund- 
ur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgð- 
armanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir 
sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum 
sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
1. Innlög eru tekin í gjaldsengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 

hb. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 
maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerð um sparisjóði, sét til athugunar 
á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær bar ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í 
hana í fyrsta skipti. Sé í hana skráður útdráttur úr samþykktum sjóðsins. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

ce. Sparisjóðurinn setur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

að
 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 

hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda lagðir við höfuð- 
stól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, af 5 kr. minnst og 
reiknast þeir frá 1. degi næsta mánaðar eftir að inn er lagt og til 1. dags þess mánaðar, 
er út er tekið. Eigi gjaldast vextir í minni pörtum en heilum eyri.
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Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 201 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
i hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún 

finnst. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 
menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 
upphæðum frá kr. 100 til kr. 200 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum þar 
yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 
meira en kr. 200 á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 
skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 
getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 
að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 
samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 
það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða 
að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskipta- 
bók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 
58 

4. nóv.
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201 er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 
4. nóv. Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 
fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, setur stjórnarráðið sam- 
þykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til 
nytsamlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo 
fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og það var í árslok 
næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár 
þessa, vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða 
má. að koma því í samt lag aftur. 

IH. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 
góð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því að- 
eins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri 
afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er 

fullnægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfénu, eiga í sjóði, innstæðu í banka, 
sem ríkið ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af inn- 
lánsfénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innláns- 
fénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn
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tilkynna sparisjóðseftirlitinu pad, sem i samráði við stjórnina ákveður, hvenær 

skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 

eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnár samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 

það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til 

tryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzl- 
um sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 
Þækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver 

þau séu. 
26. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 

28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í 

því efni saminn reikningur yfir allar innborganir i sjóðinn og útborganir úr 

honum og sé þar greint hver sjóðurinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sinu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbinding- 

ar hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 

efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð i árslok. 

to
 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðu- 

eigenda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) ná- 

kvæmlega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau 

lán, er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán 

og handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 

vöxtum, og eins af hvaða lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir þá víxla, er sparisjóðurinn 

kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á 

skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántak-
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anda, svo og einkennistölu. Loks skal semja sundurlidada skrå yfir allar aðrar 
eignir sjóðsins, svo og yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu, með hlut- 
fallskosningu til eins árs í senn. 

Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga 
Þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr: 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en einu sinni á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
eldur eru báðir í einu eða hvor fyrir sig. 

34. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að sætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur i 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. 

Skulu þeir benda á, ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur 'annsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
sl.ult endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð frá 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er.
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37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. nóvember 1943. 

Björn Ólafsson.   
Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Geiradalshrepps. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Geiradalshrepps og skal heimili hans og varnar- 

þing vera Geiradalshreppur, Króksfjarðarnesþinghá. 

2. gr. 

Til tryggingar gegn því tjóni, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir, og getur ekki 

sjálfur greitt af eigin eignum, er ábyrgð minnst 12 manna, sem ábyrgjast sameigin- 

lega 3000 krónur. 

3. gr. 

Áhbyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 

gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 

færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 

umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldbrot, nauðasamninga, eða ef maður verður ör- 

cigi á annan hátt. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki ábyrgð- 

armanna, en Í af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu á sama tíma og gildir kosn- 

ing þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórn- 

arnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er 

þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs 

formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, 

flytji burt úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal 

þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, 

sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, 

eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beið- 

ast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarf- 

semi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 
Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar vfirlýs- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
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fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðs- 
ins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeig- 
endum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 
og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lån úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né i hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
Þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs í senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
Þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins getur krafizt tryggingar af féhirði fyrir fé því, sem honum er trú- 

að fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og-aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir þegar stjórnin telur þess þörf og ákveður hún 

hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins.



Eigi sidar en i aprilmånudi år hvert, skal adalfundur haldinn, og bodar formadur 

hann öllum ábyrgðarmönnum. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næst- 

liðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og leggur 

fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir 

þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur 

ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju 

á sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl 

atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar 

fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

IL Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru lekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 

b. Það, sem lagt er inn i sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og Í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 

samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 

á skrifstofu sparisjóðsins og geli innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. 

Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn i 

hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við lok 

hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við höfuð- 

slól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þritugnættum, og gjaldast vextir 

í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 

„öxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 

bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er 

hún finnst 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má að 

upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 500.00 sé með mánaðarfyrirvara sagt upp og upp- 

hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt 

að borga meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 
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16. gr. 
Áidrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem skráð er í bækur sjóðsins. 
Ff sperisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bók- ina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhætf. 
Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án Þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, skal skila viðskiptahókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun í blaði því, er flytur stjórnar 'aldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða tilkynna það hlutaðeiganda í ábyrgðarbréfi. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- lögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir til- lögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrir- tækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á
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undan. Nú ber svo vid, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna 

ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð, 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 2% af fasteignamatsverði, eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða 

{élaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna, má þó því að- 

eins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri af- 

horgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 
Bit 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um 

þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga i sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 

ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst 140 af innlánsfénu. Sjóður 

og bhankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra úthorgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lagt aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 

tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 

nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 

að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 

má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins cinnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 
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202 IV. Um reikninga sparisjóðsins. 
4. nóv. 97. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 
ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert, 

28. gr. 
Årsreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum 
og sé þar i greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins. 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvili 
á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 
reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 
af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn á 
útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal 
semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 
eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslók og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi vixlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig víxil- 
réttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu með hlutfalls- 
kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 
menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins.
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33. gr. 

Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum cg verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 

inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 

hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 

á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 

endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé 

ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um spari- 

sjóði, svo og reglugerð frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 

sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. nóvember 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Rangárvallasýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Rangárvallasýslu og skal heimili hans og varnar- 

þing vera í Eystri-Garðsauka. 

2. gr. 

Spar!síóðurinn hefur að minnsta kosti 12 ábyrgðarmenn, búsetta í Hvol-, Fljóts- 

hlíðar-, Rangárvalla- og Landeyjahreppum. Þeir ábyrgjast það tjón, er sjóðurinn 

kann að bíða og getur ekki sjálfur staðizt, allt að 250 kr. hver. 

1943 

202 
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3. gr. 
Skylt er stjórninni að gera það sem í hennar valdi stendur til að sjá um að 

ábyrgðarmenn verði aldrei færri en 12. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir and-- 
lát. burtflutning úr lögsagnarumdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamn- 
inga, eða að maður verður öreigi á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir Þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Rangárvallasýslu á sama tíma og gildir kosn- 
ing þeirra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa ef þess er óskað. Stjórn- 
arnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er 
beim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs 
formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, 
flytji burtu úr héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan löglegan hátt, skal 
Þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það, 
sein eflir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, 
eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beið- 
ast þess, að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lána- 
starfsemi eða aðra atvinnu, er komi í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórnendur 
sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo 
að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn sagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að ekk- 
ert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir 
Landvönm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðsins, 
endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 
skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög 
standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. i 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

un né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 
riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móltöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstadcir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum tillög- 
um stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs i senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust,
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ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna 
þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 

Sérhver greiðsla í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skráð í dagsjóðbókina 
og aðrar þær bækur, er greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum 
skal jafnfrant rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafar- 
laust skráð á víxilinn. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu 
breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju 
hreytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr . gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti einu sinni á ári og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

11. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 14 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 
fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár með athugasemdum endur- 
skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafund boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 
æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti 
cigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 
lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera 
breytingar á samþykktum sparisjóðsins nema % hlutar fundarmanna á lögmætum 
fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og i innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athug- 
unar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef 
þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 

leggur inn í hana í fyrsta skipti. 
d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 

skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en 5000 kr. 
f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 
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13. gr. 
Upphæd vara ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga 

Vextir af innstæðu Skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 
lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 
sjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 100 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er synd eftir hver áramóí, skulu vextir færðir 
: hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá 500 kr. til 1000 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 
hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tvegg ja mánaða frests er eigi skylt 
að borga meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af þvi. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 
skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 

getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 
að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 
samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 

það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittunin sé ógild 
orðin. 

16. gi 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 
tilfærist útborgunin í reikning eiganda i innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 
verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins 1 15 ár til að 

taka við vöxtum eða seg gja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir á- 
skorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxt- 

um orðin eign sparisjóðsins.



475 1943 

18. gr. 203 
Innstædufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 4. nóv. 

annaðhvort rita upsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 
er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 
fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið sam- 
þykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nyt- 
samlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum, auðseldum verðbréfum, eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, 
en að nema 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst 
á undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 
að koma því í samt lag aftur. 

IN. Um útlán. 

21. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

hb. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi 60% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 
árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun og sé láninu fullkomlega 
lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram vfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. . 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma
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því i samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar samþykki. 

24. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 
bað. Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skirteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hver bréfin séu geymd og hver þau séu. 

25. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert. 

27. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver úrgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 
bhagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 
lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 
sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 
hverju láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 
cins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá vfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxil- 
réltar hefur verið gætt.
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Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða låntakanda, 203 
svo og einkennistölu. 4. nóv. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

29, gr 29. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Rangárvallasýslu, með hlutfalls- 
kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 
menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

32. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

ársfjórðungslega og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

<jóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrirmæla, 
er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóðinn og 
úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitthvað er 

athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikmngina vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sé ekki 
að öllu leyti lögmætur.og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, 
svo og reglugerð um sparisjóði 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

60
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203 36. gr. 
4. nåv. Adalfundur åkvedur påknun handa endurskodendum fyrir starf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 4. nóvember 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

204 „2 AUGLÝSING 
um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hvammstangakauptún, nr. 161 

5. september 1939. 

Gjöld samkvæmt hafnarreglugerðinni skulu innheimtast frá og með 1. janúar 
1944 og út það ár með 50% viðauka. 

Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 og 
birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. nóvember 1943. 

Vilhjálmur Þór. rn 
Páll Pálmason. 

205 REGLUGERÐ 
6. nóv. 

um breytingar á reglugerð 29. marz 1941, um iðnaðarnám, og reglugerð 
3. júlí 1942, um breyting á sömu reglugerð. 

1. gr. 
1. gr. reglugerðar 29. marz 1941 breytist þannig, að á eftir orðinu „gaslagningu“ 

í A-lið komi: glerslípun og speglagerð, og á eftir orðunum „leturgrefti“ komi: ljós- 

{v
ð 

prentun. 

Á eftir orðinu „hattasaumara“ í B-lið sömu greinar komi: kjólasaumara, kvenna- 
klæðskera. 

, 2. gr. 
I 12. gr. sömu reglugerðar, 2. málsgr., komi á eftir orðinu „feldskurði“: gler- 

slípun og speglagerð, — og á eftir orðinu „klæðskurði“ komi: kjólasaum, kvenna- 
klæðskurði. 

3. gr. 
Á eftir 6. (upphaflega 5.) lið 13. greinar komi nýr 7. liður, svo hljóðandi: 

7. Glerslípun og speglagerð. 

Nemandi skal: 
a. skera, kantslípa og bora glerplötu í innbú veræzlunar. Skal glerplatan vera 

60 X 125 em hið minnsta og ekki þynnri en 6 mm; 
b. skera og slípa 25 mm snið (facet) á spegil úr 6 til 8 mm bykku gleri og 

sé hann ekki minni en hálfur fermetri að stærð;
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c. skera, kantslípa og skåslipa 5 mm breiðan kant á kringlótta glerplötu úr 205 
6 til 8 mm þykku gleri, og sé glerplatan ekki minni en 80 em í þvermál; 6. nóv. 

d. skera, kantslípa og slípa handgróp í glerhurð úr 6 til 8 mm þykku gleri og 
sé hún ekki minni en 100 cm á hæð og 60 cm breið; 

e. gera spegil úr 3 mm gleri, og sé hann ekki minni en 25 X 40 cm að stærð. 
Í 12. (upphaflega 11.) lið sömu greinar, sem verður 13. liður, komi tveir nýir 

stafliðir, svo hljóðandi: 
c. Í kjólasaum skal nemandinn teikna, sníða og sauma: 

1. síðdegiskjól; 
2. kvöldkjól; 

3. samkvæmiskjól; 
eða 
1. upphlut; 
2. peysuföt (treyju og pils). 

d. Í kvennaklæðskurði skal nemandinn teikna, sníða og sauma: 

1. vetrarkápu með skinni; 

2. frakka (Ulster, swagger); 

3. skinnlausa kápu; 
4. peysufatafrakka; 
5. jakka og pils (dragt). 
Á eftir 13. (upphaflega 12.) lið sömu greinar komi nýr liður, sem verður 15. 

liður, svo hljóðandi: 
15. Ljósprentun. 

Nemandinn skal: 
a. taka strikmynd og netmynd af góðri fyrirmynd og framkalla þær. Enn 

fremur stækka mynd og minka; 
b. undirbúa filmur undir gegnumlýsingu; 
c. undirbúa plöturnar með sýrum; 

d. gera plöturnar ljósnæmar með tilheyrandi efnum; 
e. gegnumlýsa filmurnar á plötu; 
f. framkalla plöturnar með tilheyrandi efnum; 
gs. undirbúa plötu fyrir prentun eða til þess að geymast án þess að hún ryðgi: 
h. stemma plötu við pappír; 

i. jafna svertu eða liti og stilla hlutfall á milli svertu og vatnskefla; 
, 

J- prenta myndirnar í 100 eintökum. 

4. gr. 
Í stað tölunnar 3. á undan orðinu „Bifreiðasmiíði“ í 2. línu 3. gr. reglugerðar 

3. júlí 1942, um breyting á reglugerð um iðnaðarnám, komi talan 2. 
Orðin „Tölusetning iðngreina .... veggfóðrun“ í sömu grein falli niður. 
Liðatala 13. gr. iðnaðarnámsreglugerðar 29. marz 1941 breytist samkvæmt 

þessu og téðri reglugerð 3. júlí 1942 og verður síðasti liður: 32. Veggfóðrun. 

5. gr. 
Í kaflann um teikningu í 25. gr. reglugerðarinnar bætist: 
Í 3. lið, 3. mgr., á eftir orðinu „feldskerar“: kjólasaumarar og kvennaklæð- 

skerar. 
Í 4. lið, g., bætist á eftir orðinu „leturgrafar“: ljósprentarar, glerfágarar og 

speglagerðarmenn. 
Í 4. lið, k., bætist á eftir orðinu „feldskerar“: kjólasaumarar, kvennaklæð- 

skerar.
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Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 100 11. júní 1938, um iðnaðarnám, 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. nóvember 1943. 

Vilhjálmur Þór. 

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

fyrir Sparisjóð Hríseyjar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Hríseyjar og skal heimili hans og varnarþing 

vera Hrísey. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign Hríseyjarhrepps og ábyrgist hreppurinn innstæður manna 

i sjóðnum og aðrar skuldbindingar hans. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á miðsvetrarhreppsfundi 

og 1 af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu og gildir kosning þeirra allra til fjögurra ára. 
Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endur- 
kjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka 
við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sinum 
flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af miðsvetrarhreppsfundi, flytji burt 
úr héraðinu, eða forfallist á annan hátt, skal hreppsnefnd skipa annan í hans stað, 
fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af 
sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal 
tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka 
eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn sagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 
ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðssljórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlut- 
aðsigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, 
eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr . gr. 
Stjórnendur »sjodsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

5. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins.
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6. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 
staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 
má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 
viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs i senn, 

og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 

laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman stjórnarfund 
þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

8. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 
um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tvisvar á ári hverju og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

11. gr. 
Reikningar sparisjóðsins skulu lagðir, endurskoðaðir, fyrir miðsvetrarhrepps- 

fund ár hvert, skulu mál sparisjóðsins þar tekin til umræðu, og telst það aðal- 

fundur sparisjóðsins. Bóka skal þann hluta af gerðum miðsvetrarhreppsfundar, 

sem snertir sparisjóðinn, í fundargerðabók sjóðsins. Tillögur til lagabreytinga 

verða eigi teknar fyrir nema þeirra hafi verið getið i miðsvetrarfundarboði. Laga- 
breytingar ná eigi fram að ganga nema % fundarmanna, er á hreppsfundi eru, 

samþykki þær. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. i senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
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c. Sem skirteini fyrir innstædu fær hver innlagsmadur viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 
að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 kr. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

13. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 
gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að 
greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 
færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 
töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 
sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá 100 kr. til 500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 
hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt 
að borga meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 
bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á



488 1943 

hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 206 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 6. nóv. 

burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 

svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum Í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 

fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 

verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

18. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 

birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar i. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 

því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 

samanlögðu. -- Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 

fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meira af varasjóði svo fyrir, 

en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 

undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að gripa til fjár þessa, 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 

koma því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

21. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álita má jafngóð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 40% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn sjálf- 

skuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum 

til einstakra manna, má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu 

afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára 

frá lánveitingunni,;
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206 c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
6. nóv. d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiðir skuldunautur 1% árlega dráttarvexti 
um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þvkkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga Í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst Mo af innlánsfénu. Sjóður 
og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár vegna 
fyrirsjáanlegra úthborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í samt 
lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn tilkynna spari- 
sjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli í síðasta lagi 
búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta hafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 
að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

24. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- ars en þess, að fullnægja skuldbindingum sinum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 

má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið Það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 
sjóðsins fullgild skirteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- ins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

25. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skál ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

27. gr. 
Ársreikningur skal Þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. Hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar i greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 
í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins;
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3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvili 206 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 6. nóv. 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. - 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega sjást 

af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóðurinn á 

útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. Skal 

semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og 

eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga Í árslok og eigi eru innleystir. 
Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig vixil- 

réttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

29. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sina jafnan i því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu, með hlutfallskosningu 
til eins árs i senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara 
og ganga þeir i stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

32. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort - 

heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrirmæla, 

er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóðinn 

og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitthvað er 

athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 
61
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34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, åd endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð dags. 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og 
stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

36. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 6. nóvember 1943. 

Björn Ólafsson.   
Torfi Jóhannsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir rafveituna á Akranesi, nr. 89 21. september 1926. 

1. málsgrein 2. gr. gjaldskrárinnar orðist svo: 
Verð á rafmagni skal fyrst um sinn vera sem hér segir: Til ljósa kr. 1.30 fyrir 

hverja kilówattstund, til iðnaðar 80 aurar fyrir hverja kílówattstund. og kr. 1.00 á 
mánuði fyrir hvern rafmagnsmæli yfir starfstímann. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Akraness hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum um ráforkuvirki, nr. 83 frá 1932, sbr. vatnalög 
nr. 15 frá 1923, til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 9. nóvember 1943. 

Björn Þórðarson. 
  
Páll Pálmason.
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AUGLYSING 
16. nóv. 

um framlengingu reglugerdar um fasteignaskatt i Reykjavik, nr. 117 

22. nóvember 1938. 

Reglugerð um fasleignaskatt í Reykjavík, nr. 117 22. nóvember 1938, framlengist 

til þess að gilda áfram um næstu fimm ár frá og með 1. janúar 1944 að telja. 

Ákvörðun þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar hefur samið og sam- 

þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 31. desember 1937 og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. nóvember 1943. 

Björn Þórðarson. 

Páll Pálmason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Námssjóð Thors Jensen“, útgefin á 209 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. nóvember 1943. 22. nóv. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Námssjóð Thors Jensen. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Námssjóður Thors Jensen. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, sem stofnað var 1891, og 

er sjóðurinn afhentur félaginu með gjafabréfi Thors Jensen, dags. 17. september 1943, 

og er að upphæð 50000 krónur. 
Sjóðurinn tekur nú þegar til starfa. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilegt verzlunarfólk, menn eða konur, til náms 

í verzlunarfræðum hér á landi eða erlendis. 
Félagar í Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur hafa forgangsrétt til styrks, en 

meðal félagsmanna skulu þeir að öðru jöfnu ganga fyrir, sem lokið hafa burtfarar- 
prófi úr Verzlunarskóla Íslands. 

4. gr. 

Sjóðnum skal stjórnað af fimm manna stjórnarnefnd. Gefandi sjóðsins, Thor 

Jensen, tilnefnir einn mann í hina fyrstu stjórn, og skal sá vera formaður hennar. 

Stjórn Verzlunarmannafélags Reykjavíkur kýs þrjá menn og stjórn Verzlunar- 
ráðs Íslands einn, og skipta þeir með sér verkum með þeirri takmörkun, sem á undan 
setur, að gefandi sjóðsins tilnefnir formann stjórnarnefndarinnar. 

Þessir fyrstu stjórnendur sjóðsins skulu allir í sameiningu velja fimm varamenn, 
og sé tiltekið hver er varamaður hvers hinna fyrstu stjórnenda.
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Þegar einhver hinna fyrstu stjórnenda fer úr stjórn sjóðsins, hvort sem það er 
vegna dauða eða af öðrum ástæðum, tekur varamaður hans sæti i stjórninni og verður 
þá aðalmaður, en varamann í hans stað skal þá þegar tilnefna eftir sömu reglum og 
hinir upprunalegu varamenn voru valdir. 

Engan má tilnefna varamann nema samþykki hans liggi fyrir, um að hann vilji 
taka starfið að sér. Á þennan hátt skal jafnan farið þegar autt verður sæti aðalmanns 
eða varamanns i stjórninni, svo að hún sé jafnan skipuð 5 aðalmönnum og 5 vara- 
mönnum. Í forföllum aðalmanns um stundarsakir tekur varamaður þess eða þeirra, 
sem forföll hafa, sæti í stjórninni, enda sé ekki ágreiningur um að forföll hamli. 
Skipta má um varamenn, ef allir stjórnendur sjóðsins samþykkja. 

Nú verður, vegna fráfalls stjórnenda, veikinda eða af öðrum óviðráðanlegum 
ástæðum, eigi mögulegt að ná samþykki allra að því er snertir kjör aðalstjórnanda 
eða varastjórnenda svo sem gert er ráð fyrir hér að framan, og skulu þá hinir fram- 
kvæma nauðsynlegar ráðstafanir til þess að stjórn og varastjórn verði fullskipuð 
samkvæmt því, sem ætlast er til með framanrituðum reglum. 

Í stjórn sjóðsins ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé ákveðið i skipulagsskrá 
Þessari. 

5. gr. 
Gerðabók fyrir sjóðinn skal stjórn hans löggilda. Skal færa í gerðabókina allt 

um sjóðinn, sem máli þykir skipta, þar á meðal fundargerðir sjóðstjórnarinnar og 
sérstaklega allar ákvarðanir hennar um málefni sjóðsins. Enn fremur skal bóka í 
gerðabókina kjör varamanna, og allar breytingar, sem verða á stjórn sjóðsins. Vara- 
menn skulu og rita í gerðabókina samþykki um kjör sitt. 

6. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta með því að kaupa fyrir fé hans bankavaxtabréf veðdeildar 

Landsbanka Íslands, hliðstæð verðbréf tryggð með öruggu fasteignaveði eða verðbréf 
með ríkisábyrgð, og peningar sem kunna að liggja fyrir, skula ávaxtaðir á tryggum 
stað, enda samþykki allir stjórnendur hvernig fénu skuli komið á vöxtu. 

7. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða og árlega skal leggja % — einn fimmta — 

af vöxtum við höfuðstólinn. Að öðru leyti skal vöxtunum varið samkvæmt tilgangi 
sjóðsins. Sjóðstjórnin ræður þó að hve miklu leyti vöxtunum er varið í þessum 
tilgangi ár hvert eða hvort þeir verða lagðir við höfuðstól, frekar en gert er ráð fyrir 
að framan, eða geymdir til síðari ára til úthlutunar þá. 

Nú hlotnast sjóðnum gjafir eða honum er aflað fjár á einn eða annan hátt, og 
skal þá leggja þær upphæðir við höfuðstól sjóðsins. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal auglýsa árlega með hæfilegum fyrirvara eftir umsóknum um 

styrk úr sjóðnum og úthluta síðan þeirri styrkupphæð, sem hún vill úthluta hverju 
sinni, samkvæmt tilgangi sjóðsins og í samræmi við ákvæði skipulagsskrár þessarar. 
Stjórnin skal þó gæta þess að hver einstök styrkupphæð sé ekki lægri en svo, að 
hún geti talizt til verulegrar styrktar fyrir þann, sem hana hlýtur. Sama námsmanni 
má veita styrk oftar en einu sinn, en þó ekki lengur en í 3 ár. Gera má styrkþega að 
skilyrði, að hann, að loknu framhaldsnámi í verzlunarfræðum, haldi fyrirlestra eða 
hafi æfingar með nemendum í Verzlunarskóla Íslands, í samráði við skólastjóra þess 
skóla.
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2eikningsår sjóðsins er almanaksárið. Hið fyrsta reikningsår sjóðsins telst frá 22. nóv. 

stofnun hans til ársloka 1944. Sjóðstjórn ber að færa bók um eignir sjóðsins, tekjur 

hans og gjöld. * 
Stjórn sjóðsins semur við lok hvers reikningsárs reikning fyrir sjóðinn og 

skal hann síðan staðfestur af löggiltum endurskoðanda. Reikningurinn skal inn- 

færður í efnahagsbók sjóðsins og auglýstur í Lögbirtingablaðinu í síðasta lagi fyrir 

lok febrúarmánaðar ár hvert. 

10. gr. 

Leita skal samþykkis Verzlunarráðs Íslands á skipulagsskrá þessari og að því 

fengnu skal leita staðfestingar ríkisstjóra. Skipulagsskrá þessari má ekki breyta, 

nema allir stjórnarmenn sjóðsins samþykki, svo og stjórn Verzlunarmannafélags 

Reykjavíkur og Verzlunarráð Íslands. Þó má aldrei breyta fyrirmælum um tilgang 

sjóðsins né reglum 4. gr. um skipan sjóðstjórnar. 

Reykjavík, 31. okt. 1943 

Í stjórn Verzlunarmannafélags Reykjavíkur: 

Hjörtur Hansson, St. G. Björnsson. Adolf Björnsson. B. E. Þorvaldsson. 

form 

Konráð Gíslason. Egill Guttormsson. Lárus Bl. Guðmundsson. Sveinn Helgason. 

Verzlunarráð Íslands er samþykkt ofanritaðri skipulagsskrá. 

Reykjavík, 31. okt. 1943. 

F. h. Verzlunarráðs Íslands, 

H. Benediktsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Aðalsteins Sigmunds- 910 

sonar kennara“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. 23, nóv. 

nóv. 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Sigmundssonar kennara. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Aðalsteins Sigmundssonar kennara. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Ungmennafélagi Íslands, með framlagi frá því, svo og 

héraðssamböndum, einstökum félögum og vinum Aðalsteins. Alls að upphæð 10000 

-tíu þúsund — krónur. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er, að styrkja til náms efnilega, en fátæka unglinga, er sýnt 

hafa þroska og hæfni til félagslegra starfa innan U.M.F. Í.
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4. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Gjafir til sjóðsins skulu ávallt lagðir við 

höfuðstólinn og vextir allir, þar til sjóðurinn er orðinn 20000 — tuttugu þúsund — 
krónur, þá skal heimilt að úthluta samkvæmt 3. gr. 35 hlutum vaxtanna, en % skulu 
leggjast við höfuðstólinn, þar til sjóðurinn -er orðinn 50000 — fimmtíu þúsund — 
krónur. Eftir þann tíma leggist 14 vaxtanna við höfuðstólinn unz hann er orðinn 
100000 — eitt hundrað þúsund — krónur, en að þeim tíma liðnum má verja öllum 
vöxtum sjóðsins samkvæmt 3. gr. Fé það, sem ekki úthlutast samkvæmt framan- 
sögðu, leggst við höfuðstólinn. 

ð. gr. 
Styrkveitingar úr sjóðnum skulu auglýstar í Skinfaxa. Umsóknir um styrk skulu 

sendar sjóðstjórninni fyrir 1. maí ár hvert og fylgi þeim meðmæli frá viðkomandi 
héraðssambandsstjórn. Styrkurinn veitist á afmælisdegi Aðalsteins Sigmundssonar, 
10. júlí. 

6. gr. 
Sjóðurinn er eign U.M.F.Í. Stjórn hans skipa 3 menn: Fræðslumálastjóri og 

lveir menn, er stjórn U.M.F.Í. kýs til þriggja ára í senn. i 

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

skrána, fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og annað, 
sem varðar hag og rekstur sjóðsins. Sjóðstjórninni ber enn fremur að færa bók 
yfir eignir sjóðsins, tekjur og gjöld hans, og færa í hana ársreikninga sjóðsins. 

8. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður í tryggum lánsstofnunum, í bankavaxtabréfum eða á 

annan öruggan hátt. Reikning sjóðsins skal birta í Lögbirtingablaðinu, endurskoð- 
aðan af endurskoðendum U. M. F. Í, Hann skal og lagður fram á sambandsþingi með 
öðrum reikningum sambandsins. Reikningsár sjóðsins sé almanaksárið. 

9. gr. 
Heimilt er að endurskoða skipulagsskrá þessa á 15 ára fresti, ef knýjandi ástæður 

verða fyrir hendi, að dómi sambandsstjórnarinnar, svo sem breytt fyrirkomulag 
U.M.F.Í. eða annað. 

10. gr. 
Leita skal staðfeslingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari og hún birt í B-deild 

stjórnartíðindanna. 

AUGLÝSING 

um breyting á bráðabirgðareglugerð um notkun bryggju í Flatey á Breiðafirði, 
nr. 76 12. júní 1935. 

Öll bryggjugjöld samkvæmt bráðabirgðareglugerðinni skulu frá í dag hækka um 
150% þar til öðruvísi kynni að verða ákveðið. 

Ákvæði þessi staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, og 
birtast til leiðbeiningar öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. nóvember 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 

styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarda fslands 1942. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá fyrra ári .......0....000.n rr 

2. Gestafé ........0..0 000 kr. 

3. Tillög vitavarða ........20020 0... — 

4. Vextir .......00.00 0... — 

5. Ríkissjóðsstyrkur með verðlagsuppbót ............ om 

6. Utdregin skuldabréf Bæjarsjóð Rvíkur 1923 ........ kr. 
7. Útdregin skuldabréf Bæjarsjóðs Rvíkur 1931 ........ — 
8. Útdregin ríkisskuldabréf (4890) ....0000000 0 — 

Gjöld: 
1. Veittir styrkir ..........00.0. 000 

2. Inneign í sparisjóði Landsbankans .......0000000.00.. 

Eignir: 

6% skuldabréf Bæjarsjóðs Reykjavíkur 1931 ........... 

4. fl. bankavaxtabréf Landsbanka Íslands .........00.... 

8. — — — — eeeeeeererrenee 

9. — — — — eeesererereeee 

10. — — — — 

Verðbréf Mjólkurfél. Reykjavíkur .....2.0.0000 000... 

Hlutabréf Eimskipafél. Íslands .......0.0.00 0000... 

415% ríkisskuldabréf .........00.20..0.00 00 enn 

Inneign í sparisjóði Landsbankans .....000..0. 000... 

1. 

ið
 

Vitamálastjórinn, 

Emil Jónsson. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

Hörgslandshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1941 .......0.0000 00 nan kr. 

Vextir 1949 sees essens serene — 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1941 .......000. 0000 kr. 

Vextir 1942 ...........0000 enn =. 

1492.36 
2055.83 

500.00 
1000.00 
5000.00 

kr. 

Kr. 

NN 

kr. 19795.00 
-20284.76 

1720.18 
36.00 

kr. 

kr. 

kr 

10061.75 

5855.01 

6500.00 
22416.76 

2132.00 

1000.00 
1000.00 
1000.00 
1000.00 
8700.00 
2000.00 

25.00 
5000.00   

40009.76 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis árið 1942. 

. 1806.18 

. 2634.56 

1943 
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Leiðvallarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1941 
Vextir 1942 
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Skaftártunguhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1941 
Vextir 1942 

Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1941 
Vextir 1942 

. Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1941 
Vextir 1942 

Dyrhólahreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1941 
Vextir 1942 

Hörgslandshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Styrkur veittur af ársvöxtum 
Í sjóði 31. des. 1942 

Leiðvallarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

Flutt 

BR kr. 702.52 
RN -— 35.12 

HRIFIN kr. 506.99 
FARI — 25.34 

AIR kr. 854.39 

FIRIR . 7 42.71 

FIRIR kr. 654.67 

III kr. 315.45 
AUÐUR mm 15.77 

Gjöld 

1942 seernes kr 29.58 

— 798.80 

Skaftårtunguhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

. Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

Dyrhólahreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1942 

Sjóðurinn er ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

Jón Þorvarðsson. 

Vík, 28. september 1943. 

Gísli Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað án athugasemda. 

Jón Þorsteinsson. 

Vík, 1. október 1943. 

Sigurjón Kjartansson. 

kr. 2634.56 

— 737.64 

— 532.33 

— 897.10 

— 687.40 

—- 331.22 
  

Kr. 5820.25 

kr. 1806.18 

— 828.38 

— 737.64 

— 532,33 

— 897.10 

687,40 

— 331.22
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Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 

Auglýsing um lækkun verðtolls af farmgjöldum, undirskrifuð í fjármálaráðu- 

neytinu 25. maí 1943, nr. 131. 

Rikisstjórabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda miðviku- 

daginn 1. september 1943, undirskrifað af ríkisstjóra 12. ágúst 1943, nr. 68. 
Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, 

undirskrifuð af ríkisstjóra 7. september 1943, nr. 69. 
Auglýsing um staðfestingu ríkisstjóra á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 47 frá 30. júní 1942, undirskrifuð af kennslumálaráðherra 22. septem- 

ber 1943, nr. 70. 
Auglýsing um staðfestingu ríkisstjóra á breytingu á reglugerð fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 47 frá 30. júní 1942, undirskrifuð af kennslumálaráðherra 30. septem- 

ber 1943, nr. 71. 

Lög um breyting á lögum nr. 64 4. júlí 1942, um sérstaka heimild til að afmá 
veðskuldbindingar úr veðmálabókum, undirskrifuð af ríkisstjóra 27. október 1943, 
nr. 72. 

Auglýsing um viðskiptasamning, er gerður var í Reykjavík hinn 27. ágúst 1948 
milli Íslands og Bandaríkja Ameríku, undirskrifuð af utanríkismálaráðherra 22. 
október 1943, nr. 73. 

Auglýsing um lækkun aðflutningsgjalda af nokkrum vörutegundum, undir- 

skrifuð af fjármálaráðherra 6. nóvember 1943, nr. 74. 

Lög um breyting á lögum nr. 3 13. febrúar 1943, um verðlag, undirskrifuð af 
ríksstjóra 10. nóvember 1943, nr. 75. 

Lög um breyting á lögum nr. 18 28. mai 1941, um sandgræðslu og heftingu sand- 
foks, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 76. 

Lög um að undanþiggja frá álagningu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar 
vinning i happdrætti Hallgrímskirkju, undirskrifuð af ríkisstjóra 7. desember 1943, 
nr. 77. 

Lög um að undanþiggja frá álagningu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar 
vinning í happdrætti Laugarneskirkja, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 78. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 8. sept. 1931, um hafnargerð í Dalvík, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 79. 
Lög um breyting á vegalögum, nr. 101 19. júní 1938, undirskrifuð af ríkisstjóra 

sama dag, nr. 80. 
Hafnarlög fyrir Ólafsfjörð, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 81. 
Lög um birtingu laga og stjórnarvaldaerinda, undirskrifuð af ríkisstjóra 16. des- 

ember 1943, nr. 64. 
Lög um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu o. fl. í Reykjavík, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 6ð. 
Tilskipun um starfsreglur ríkisráðs, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr.82. 

Riíkisstjórabréf um þinglausnir, undirskrifað af ríkisstjóra sama dag, nr. 83. 
Lög um breyting á lögum nr. 19 20. október 1905, um byggingarsamþykktir, 

undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 84. 
Lög um ítölu, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 85. 
Lög um ákvörðun leigumála og söluverðs lóða og landa Reyk javikurkaupstaðar, 

undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 86. 
Lög um breyting á lögum nr. 1 26. marz 1924, um brunatryggingar í Reykjavik, 

undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 87. 
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Lög um lendingarbætur í Stöðvarfirði, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 88. 

Lög um lendingarbætur í Hnífsdal, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 89. 
Lög um reikningaskrifstofu sjávarútvegsins, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 

dag, nr. 90. 

Lög um breyting á lögum nr. 97 9. júlí 1941, um ófriðartryggingar, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 91. 

Lög um breyting á lögum nr. 78 23. júní 1936, um ríkisframfærslu sjúkra 
manna og örkumla, undirskrifuð at ríkisstjóra sama dag, nr. 92. 

Lög um hafnarbótasjóð, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 93. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 30. júní 1942, um breyting á lögum nr. 112 

9. okt. 1941, um lax- og silungsveiði, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 94. 
Lög um viðauka við lög nr. 14 20. okt. 1906, um fyrning skulda og annarra 

kröfuréttinda, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 95. 
Lög um eyðingu svartbaks, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 96. 
Lög um lendingarbætur í Vogum í Vatnsleysustrandarhreppi, undirskrifuð af 

ríkisstjóra sama dag, nr. 97. 
Lög um breyting á lögum nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl, undirskrifuð 

af ríkisstjóra sama dag, nr. 98. 
Lög um ábyrgð ríkissjóðs á tjóni, sem hlýzt af veru herliðs Bandaríkja Norður- 

Ameríku hér á landi, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 99. 
Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtana- 

skatt með viðauka árið 1944, undirskrifuð af ríkisstjóra 30. desember 1943, nr. 66. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1944 með við- 

auka, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 67. 

Lög um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinnheimtu árið 1944, 
undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 100. 

Lög um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 101. 

Lög um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, undirskrifuð af ríkisstjóra 
sama dag, nr. 102. 

Lög um lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 103. 

Lög um breyting á I—III. kafla laga um alþýðutryggingar, undirskrifuð af 
ríkisstjóra sama dag, nr. 104. 

Lög um breyting á lögum nr. 56 27. júní 1941, um viðauka við og breyting á 
lögum nr. 74 31. des. 1937, um alþýðntryggingar, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 
dag, nr. 105. 

Lög um stríðsslysalryggingu íslenzkra skipshafna, undirskrifuð af ríkisstjóra 
sama dag, nr. 106. 

Lög um breytingar á lögum nr. 34 2. apríl 1943, um Fiskveiðasjóð Íslands, 
undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 107. 

Lög um heilsuhæli fyrir drykkjumenn, undirskrifuð af rikisstióra sama dag, 
nr. 108. 

Lög um hlutatryggingafélög, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 109. 
Lög um olíugeyma o. fl., undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 110. 
Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað, nr. 19 11. júlí 

1911, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 111. 

Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Keflavík, nr. 23 26. febr. 1943, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 112.
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Lög um lendingarbætur í Grindavík, undirskrifud af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 113. 

Lög um breyting á lögum nr. 98 14. maí 1940, um eignar- og notkunarrétt 
jarðhita, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 114. 

Lög um breyting á lögum nr. 39 19. júní 1933, um kjötmat o. fl, undirskrifuð 
af ríkisstjóra sama dag, nr. 115. 

Lög um ættaróðal og erfðaábúð, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 116. 
Lög um viðauka við lög nr. 56/1933, um viðauka við og breyting á lögum nr. 

68/1917, um áveitu á Flóann, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 117. 

Lög um veiting ríkisborgararéttar, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 
118. 

Lög um breyting á lögum nr. 61 4. júlí 1942, um málflytjendur, undirskrifuð 
af ríkisstjóra sama dag, nr. 119. 

Lög um breyting á lögum nr. 57 29. des. 1937, um lestrarfélög og kennslukvik- 
myndir og lögum nr. 75 1942, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð af ríkis- 
stjóra sama dag, nr. 120. 

Fjáraukalög fyrir árið 1940, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 121. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaun, er 

sérstaklega stendur á um, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 122. 
Lög um heimild til lántöku fyrir ríkissjóð, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 

dag, nr. 123." 

Lög um breyting á lögum nr. 99 19. júní 1933, um veitingaskatt, undirskrifuð 
af ríkisstjóra sama dag, nr. 124. 

Lög um breyting á lögum nr. 81 7. maí 1940, um breyting á lögum nr. 44 19. 
juni 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 
dag, nr. 125. 

Lög um viðauka við og breyting á lögum nr. 84 6. júlí 1932, um bifreiðaskatt 
o. fl, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 126. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1940, undirskrifuð af ríkis- 
stjóra sama dag, nr. 127. 

Lög um, að gjafir til vinnuhælis berklasjúklinga skuli dregnar frá skattskyld- 
um tekjum gefenda við álagningu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar, undirskrifuð 
af ríkisstjóra sama dag, nr. 128. 

Ríkisstjórabréf, er stefnir Alþingi saman til reglulegs fundar mánudaginn 10. 
jan. 1944, undirskrifað af ríkisstjóra sama dag, nr. 129. 

Fjárlög fyrir árið 1944, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 130. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 69. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1943, um endurnýjun ferðaskírteina skipa samkvæmt fyrirmælum 

brezku flotastjórnarinnar. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni að nauðsynlegt sé 
að öll íslenzk skip, 10 til 750 smálestir að stærð, fái endurnyjuð, eins fljótt og unnt er 
eftir 1. desember 1943, ferðaskirteini þau, sem um ræðir í tilkynningu ríkisstjórnar- 
innar, dags. 7. marz 1941. 

Skirteini þessi verða afgreidd sem hér segir: 
Í Reykjavík hjá brezka aðalkonsúlnum, á Akureyri hjá brezka vice-konsúlnum, 

á Seyðisfirði hjá brezku flotastjórninni og í Vestmannaeyjum hjá Þrezka vice- 
konsúlnum. ” 
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REGLUR 

um útbúnað skipa, sem eru í förum á ófriðar- eða hættusvæðum o. fl. 

Samkvæmt lögum nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, eru hér með sett 
sérstök ákvæði um útbúnað skipa, sem eru í siglingum um yfirlýst ófriðar- eða 

hættusvæði o. fl. 

I. KAFLI 
Farþega- og vöruflutningaskip og togarar. 

1. gr. 

Öll íslenzk skip, sem eru í förum milli landa um yfirlýst ófriðar- og hættusvæði, 
skulu fullnægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, og til- 

skipunum og reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, og enn fremur skulu 

farþegaskip fullnægja alþjóðasamþykktinni frá 29. maí 1929. 
Enn fremur skal skipið fullnægja eftirgreindum fyrirmælum vegna ófriðar- 

hæitunnar. 
1. Loftskeytastöðvar eða talstöðvar skulu hafðar á tveim stöðum í skipinu. Loft- 

skeytastöðinni skulu fylgja að minnsta kosti tveir góðir móttakarar, svo að sam- 
tímis sé hægt að hlusta á 600 og 182 metrum. 
Varðtunnu skal komið fyrir á framsiglu eða varðskýli á stýrishúsþaki. 
Skip, sem hafa loftskeytamann, skulu hafa morse-ljóstæki með speglum. 
Flóka-björgunarvesti skulu vera handa allri skipshöfninni, og enn fremur 
súmmibúningur með ljósbúnaði handa skipshöfn og farþegum. 

5. Engu má koma fyrir á bátabilfari, er hindrað seti greiðan adgang að bjarsbát- 
unum. 

6. Stýrishús og loftskeytaklefi skulu varin gegn skotum eða sprengjubrotum eins 
og bezt verður, með tilliti til stærðar skipsins, tölu varðmanna, stöðugleika 
(stabilitet) skipsins, og annarra atriða, er máli skipta. 

Sé ekki unnt að koma fyrir skotvörn á stýrishúsið og loftskeytaklefa, skal 
skotbyrgi komið fyrir í eða við stýrishúsið, og annarri talstöðinni, ef tvær eru, 

skal þá komið fyrir á góðum stað undir þilfari. 
í. Koma skal fyrir neyðarlýsingu hjá bjargbátunum, og ef unnt er hjá bjargflek- 

unum líka. Aflgjafa neyðarljósanna skal komið fyrir eins ofarlega og verða má i 
skipinu. 
Farþegaskip skal hafa minnst 1 kaðalnet á hvorri hlið, 10 feta breitt, til þess 
að létta skipshöfn og farþegum að komast í bátana. 

m
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2. gr. 
Fyrirskipaður búnaður bjargbáta. 

Bátsfesti. Árar í öll ræði og 3 varaárar, ræði fyrir hverja ár, sem róið er með, 
og vararæði fyrir hver tvö ræði. Stýri með sveif eða taumum, 2 bátshakar, 2 neglur, 
bundnar við hvert neglugat, 1 austurtrog, 1 skjóla, 2 axir, ljósker, fullt af eldsneyti 

og tiltækt. 
Sigla með seglum og reiða, kompás, bjargstrengur meðfram hliðum bátsins, 

rekakkeri með 30 faðma kaðli. 
Bárufleygur með 4% lítra af olíu eða lýsi, þannig gerður, að festa megi hann 

við rekakkerið. 
Lofthelt hylki með 1,5 kg af brauði á hvern mann, % og % dósir af kjöti 1 kg á 

mann, 400 g mjólkurtöflur, 400 g súkkulaðitöflur og 400 g Pemican, og boxaopnara,
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vatnskvartil med 1 litra af vatni å hvern mann og drykkjarilåt, 12 sjålfvirk „rauðblys“ 

og stormeldspýtur, hvort tveggja í vatnsheldu hylki, 5 bjargbelti. Hæfilega stór skápur 

til að geyma í smámuni. 

Sérhver bjargbátur skal, auk hins fyrirskipaða útbúnaðar, hafa: 

1. Kork- eða kapokpúða meðfram báðum hliðum bátsins, og skulu þeir ná stafna á 

milli. Þeir skulu vera 15—20 em í þvermál um miðjuna og mjókka til endanna, 

og skulu vera vel festir við bátinn. 

9. Skjólsegl úr léttum og lituðum segldúk. Það skal falla vel við stefni og borð- 

stokk bátsins og ná yfir %—?% hluta af lengd hans. Enn fremur skal fyrir aftan 

skjólseglið, með borðstokk bátsins vera strengdur segldúkur 30—40 cm á hæð 

og falla vel að borðstokknum. 
Segl bálsjns skulu börkuð eða máluð rauð. 

6 eldflaugar, 6 bláljós, 10 eldspýtustokkar af stormeldspýtum, allt í vatnsheldum 

umbúðum. Í stað eldflauganna má hafa skammbyssu með 6—12 merkjaskotum. 

Enn fremur 6 olíufatnaðir, 6 peysur, sáraumbúðir og tvö vasaljós, allt í vatns- 

heldum kassa. Þá skal einnig vera segldúkur 2 X 2 metrar til að safna í regnvatni. 

Farþega- og vöruflutningaskip skulu hafa suðuáhald af viðurkenndri gerð. 

. Einn af bjargbátum skipsins skal vera vélbátur, búinn öllum fleytigsögnum og 

búnaði, sem aðrir bjargbátar skipsins, og auk þess fleytigögnum, sem svara til 

þunga vélarinnar og annarra áhalda, sem vélbátur þarf að hafa. Enginn vélbátur 

má vera minni en 3.5 m. 

Í vélbátum skal vera hæfilega langur og gildur dráttarkaðall, og festartæki 

í bátnum til að festa hann við. Í hverjum vélbát skal vera eldneytisforði í 48 klst. 

með fullhraða. 

Sé í vélbátnum benzínvél, skal henni fylgja varakveikja, geymd í vatnsheldu 

íláti, eða svo um vélina búið, að sjór geti alls ekki að henni komizt, enda 

þótt sjór komi í bátinn, svo að hálf fyllist. 

6. Einn af bjargbátum skipsins skal vera með loftskeytatækjum, er d ragi að minnsta 

kosti 100 sjómílur. Undanskyldir þessu ákvæði eru skip, sem ekki hafa mann sem 

kann að morsa. 

7. Á holni bjargbátanna að utan verðu, skal vera handlisti til beggja hliða á húfnum. 

8. Í hverjum bjargbát skal vera útbúnaður til að þétta bátinn, til dæmis trétappar 

af mismunandi stærð, blýþynna og eirsaumur, blýhvíta, málning eða kítti, smá 

fjalir úr lævirkjatré eða önnur trétegund, sem ekki rifnar, skrúfur og segldúkur. 

9. Ef þess er kostur, skulu bátarnir búnir fallkrókum (Sliphager). 

10. Í öllum skipum, sem fara á milli landa, skal hafa aukabyrgðir af drykkjarvatni. 

Aukavatnsbyrgðum þessum skal þannig komið fyrir, að þær fljóti upp þótt skipið 

sökkvi, og komið fyrir hjá bátunum eða flekum. 

co
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3. gr. 

Bjargflekar eda bjargbåtar med hleypisud. 

Auk bjargbáta þeirra, sem skipið á ad hafa, skal það einnig hafa bjargfleka eða 

bjargbáta með hleypisúð, nægilega stóra til að geta tekið alla á skipinu. 

Bjargbátar þessir eða bjargflekar skulu um gerð, útbúnað og fólkstölu full- 

nægja alþjóðaákvæðum, en þurfa þó ekki að hafa varaárar eða varahluta. 

Tala þeirra, sem flekinn tekur, skal ákveðinn samkvæmt alþjóðareglum og mörk- 

ud á hann ásamt nafni skipsins, en útbúnaður flekans skal vera þessi: 

1. Sem fleytigagn skal ekki eingöngu nota loftkassa eða tunnur, heldur sé einnig 

haft í fleytigðgnum, sem hér eftir verða búin til, hæfilega mikið af korki eða 

kapok, 
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2. Á sérhverjum fleka skal vera vatnskvartil fullt af góðu drykkjarvatni, 2 lítrar 
á mann i skipum í Evrópusiglingum, en 3 lítrar á mann í Ameríkusiglingum, 
brauðkassi með hörðu brauði, 1 kg á mann, 3 dósir af mjólk og Í kg haframjöl 
á mann, Í kg af niðursoðnu kjöti í % eða 4 kg dósum, er nemi 1 kg á mann, og 
400 g á mann af súkkulaðitöflum, mjólkurtöflum og Pemican. Vatnsmál og 
emaillemál með merkjum, til takmörkunar á drykkjarvatni, og boxaopnari. 

Segldúkshlíf rauðmáluð, sem nota megi sem tjald eða hlifðarsegl og til þess 
að safna vatni. Enn fremur vatnsheldur dúkur með sárabindum, 2 góðir vasa- 
lampar, merkjaskammbyssa (Signalpistol) með 6 skotum, eða 6 flugeldar, 6 eld- 
spýtustokkar af stormeldspýtum, flugeldastengur, 6 olíufatnaðir, 6 peysur eða 
heitar flíkur í olíupoka og fáni. 

3. Á flekanum skal vera skjólsegl, vel fest við hann, 40 cm á hæð, 2 árar, 3 áragaffl- 
ar, krókstjaki og öxi, 60 faðma færi, sakka og 2 önglar. 
Kassarnir á flekunum skulu þannig gerðir, að þeir koma að fullum notum, hvor 
hlið flekans sem upp snýr. 
Skipaskoðunarstjóri ákveður, í samráði við skipstjóra, stað fyrir björgunarfleka 

á skipum og hvernig þeim skuli komið fyrir á því. 
Flekarnir skulu vera á rennibraut þar sem því verður við komið. 
Við bjargflekann skal festa sjálfkveikjandi blys, er kvikni á um leið og Þbjarg- 

flekinn kemur í sjó. 

Ha
 

4. gr. 
Bjargtækjum þeim, sem nefnd eru í 3. gr. og sem ekki eru á rennibraut, þarf ekki 

að koma fyrir undir bátsuglum, en þá skulu þau höfð á þeim stað á skipinu og þannig 
komið fyrir, að þau fljóti upp ef skipið sekkur. 

II. KAFLI 

Fiskiskip, önnur en togarar. 

5. gr. 
Útbúnaður fiskiskipa, annarra en togara, sem eru i förum milli landa á ófriðar- 

eða hættusvæðum, skal vera sá, er greinir í þessum kafla. 
Sérhvert fiskiskip, sem er í förum milli landa á ófriðar- eða hættusvæðum, skal 

fullnægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, og tilskipunum 
og reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim, en auk þess skal skipið fullnægja 
fyrirmælum þeim er hér greinir: 

1. Skotbyrgi skal komið fyrir í eða við stýrishúsið, eða það sjálft varið skotum 
og sprengjubrotum, eins og bezt má verða, þegar tillit er tekið til stærðar skipsins, 
fyrirkomulags á því, haffæri o. fl. 

2. Varðskýli skal vera á stýrishúsþaki, með greiðum aðgangi. 
3. Í skipinu skal vera góð talstöð, og skal hún reynd í hvert sinn áður en skipið 

fer í utanlandsferð, af umboðsmanni landssímans. 
4. Skip, sem hafa loftskeytamann, skulu hafa morse-ljóstæki með speglum. 
5. Skipið skal hafa bjargbát eða bjargbáta samkvæmt áðurnefndri tilskipun og 

reglugerðum, og auk þess fullnægja ákvæðum 1., 2., 3., 6., 7., 8. og 10. liðs 2. gr. 
hér að framan. 

6. Skipið skal hafa bjargfleka fyrir alla á skipinu og skal allur útbúnaður hans vera 
eins og sjá má á 3. gr. hér að framan.
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III. KAFLI 

Strandferdaskip og vardskip. 

6. gr. 
Farþegaskip og vöruflutningaskip i strandsiglingu og varðskip ríkisins skulu 

fullnægja ákvæðum laga nr. 78 11. júní 1938, um eftirlit með skipum, tilskipunum og 
reglugerðum, sem settar eru samkvæmt þeim, og auk þess fullnægja eftirgreindum 
fyrirmælum: 

1. Öll farþega- og vöruflutningaskip í strandsiglingu, og “varðskip ríkisins, séu þau 
400 rúmlestir eða stærri, skulu fullnægja 1., 2. og 3. gr. hér að framan, en með 
þessum undantekningum: 
a. Fyrir skipshöfn og farþega þessara skipa er ekki krafizt gúmmíbúninga, en 

þau skulu hafa rautt ljós við bjargvesti skipshafnarinnar. 
b. Vistir í bjargbátum og bjargflekum skulu vera samkvæmt tilskipun nr. 43 

20. nóvember 1922. 
c. Suðuáhalds í bjargbátum, og segldúks til að safna regni, er ekki krafizt. 
d. Eldsneytisforði vélbátsins skal vera í 24 klst. með fullhraða 
e. Bjargfleka samkv. 3. gr. er krafizt fyrir alla skipshöfnina og farþega, að svo 

miklu leyti, sem það vegna framkominna upplýsinga virðist rétt og sann- 
gjarnt, með tilliti til stærðar skipsins og farþegatölu þeirrar, sem skipið má 
alls flytja. Skipaskoðunarstjóri ákveður tölu bjargfleka og mannfjölda þann, 
sem þeim er ætlað að bera. 

7. gr. 
Farþega- og vöruflutningaskip í strandsiglingu og varðskip ríkisins minni en 400 

rúmlestir, skulu fullnægja ákvæðum áðurgreindra laga, tilskipun og reglugerða og 
auk þess eftirgreindum fyrirmælum: 

oO
 

Skipið skal hafa kapok-björgunarvesti með rauðu ljósi við fyrir skipshöfnina. 
Skipið skal hafa annað hvort varðskýli ofan á stýrishúsi eða varðtunnu á fram- 
siglu. 
Skip, sem hafa loftskeytamann, skulu hafa morse-ljóstæki með speglum. 
Utan á öllum bjargbátum og bátum í skipum yfir 100 rúmlestir, skulu vera kork- 
púðar eða kapokpúðar, eins og segir í 1. lið 2. gr. 
Á botni bjargbátanna og annarra báta í skipum yfir 100 rúmlestir, skulu vera 

handlistar. ' 
Í öllum bátum sé útbúnaður til að þétta leka, sjá 8. lið 2. gr. 
Skipið skal hafa bjargfleka með öllum útbúnaði, eins og tekið er fram í e-lið 
6. gr., svo að þeir ásamt bátum skipsins geti rúmað alla á skipinu, miðað við 
hina mestu farþegatölu, sem skipið má flytja. Skip, sem ekki eru farþegaskip, 
skulu hafa bjargfleka, sem rúmað geti alla skipverja. | 

Skipum, sem vegna smæðar sinnar gela ekki að áliti skipaskoðunarmanns haft 
bjargfleka samkvæmt 3. gr., er í stað hans heimilt að hafa kork- eða málmfleka, 
enda sé áður fengið samþykki skipaskoðunarstjóra til þess. Útbúnaður þessara 
fleka skal á þessum skipum vera sem hér segir: Tvær litlar árar, lítið vatns- 
kvartil, korkdufl með veifu, og sé stöngin 2 m á lengd, bátsfesti og tvö góð vasa- 
ljós í vatnsheldum umbúðum. 
Skipum, sem eru Í innfjarðarsiglingu eða förum milli hafna innan landhelgi, 
getur skipaskoðunarstjóri, þegar ástæða þykir til, og það vegna framkominna 
upplýsinga virðist rétt og sanngjarnt að gera vægari kröfur en gerðar eru í þess- 

ari grein, að einu eða öllu leyti veitt tilslakanir frá þeim, i 
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IV. KAFLI 

Almenn ákvæði um skip þau, sem um ræðir í L, IL. og III. kafla. 

8. gr. 
Hægt skal vera að stöðva aðalvélina, bæði frá vélarúmi og efsta þilfari, með því 

að loka fyrir gufuna eða eldsneytið til mótorsins. 

9. gr. 
Auk hins venjulega eftirlits, sem skipstjóra er skylt að hafa með bjargtækjum 

skipsins, skal hann, áður en hann fer inn á svæði, þar sem ófriðarhætta er, láta eftir- 

líta öll bjargtæki skipsins, vatnsheldar hurðir og hlera, spjaldloka o. fl., og sjá um 
að allt sé í lagi. Skipaeftirlit ríkisins skal hafa stöðugt eftirlit með því, að fyrirmæl- 
um þessara reglna sé fram fylgt til hins ýtrasta og má ekkert skip láta úr höfn til 
útlanda, nema vottorð skipaskoðunar ríkisins sé fyrir hendi um að öll björgunartæki 
séu Í lagi. 

Skipstjóra ber, eftir því sem frekast verður við komið, að æfa skipshöfnina í að 
nota bátana og bjargtækin. Allir gallar, sem koma í ljós við æfingar, skulu lag- 
færðir og árangurinn skráður í eftirlitsbókina. 

10. gr. 
Þegar venjuleg skoðun á skipi fer fram, hvort heldur er aðal- eða aukaskoðun, 

skulu skoðunarmenn gæta þess, að ákvæðum þessara reglna sé fullnægt. 

11. gr. 
Atvinnumálaráðuneytið getur veitt tilslakanir frá ákvæðum þessara reglna, þeg- 

ar ástæða þykir til, og bad vegna framkominna upplýsinga virðist rétt og sanngjarnt. 
Skipaskoðunarstjóra er heimilt að veita frest til fullnægingar á ákvæðum þess- 

ara reglna, þegar hann telur gildar ástæður fyrir hendi. 

12. gr. 
Þegar skip fer um ófriðarsvæði, eða þar sem gundurduflahætta er, skulu sér- 

stakar ráðstafanir gerðar til öryggis skipshöfn og farþegum. 
Af slíkum öryggisráðstöfunum má nefna: 

1. Lokað sé öllum vatnsheldum hurðum og ljórum. 
2. Bátahlífarnar skulu teknar af og bátarnir skulu, hvenær sem er, hafðir tilbúnir 

til að síga i sjó. 

3. Allir bátar og flekar, sem eru undir bátsuglum, skulu hafðir eins tiltækir og frek- 
ast er unnt. 

4. Bjargbelti fyrir alla á skipinu skulu, hvenær sem er, vera tiltæk. 

13. gr. 
Skipseig sanda, útgerðarmanni eða skipstjóra skips, sem er i innanlandssigling- 

um og er stærra en 200 rúmlestir, eða skips, sem fer til annarra landa, skal skylt 
að gera allt sem í hans valdi stendur til að útbúa skipið með tveimur P A G rakettu- 
byssum og rakettum. Sé þess enginn kostur, skal umráðamaður skipsins eða skip- 
stjóri þess þegar í stað tilkynna það skriflega skipaskoðun ríkisins, er þá selur 
undanþegið skipið frá þessu ákvæði, þar til öðruvísi kann að verða ákveðið.
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V. KAFLI 

Um hledslumerki. 

. 14. gr. 

Öll farþega- og vöruflutningaskip, sem ekki eru skyldug til að hafa hleðslu- 

merkjaskírteini samkvæmt alþjóðalögum, svo og fiskiskip, er sigla milli landa, skulu 

hafa hleðslumerki og hleðslumerkjaskírteini samkvæmt hleðslumerkjareglugerð 

12. marz 1943. 

io
 

Et
 

VI. KAFLI 

Um flutning á benzíni og öðrum eldfimum efnum. 

19. gr. 

Farþegaskipum í utan- og innanlandssiglingum skal óheimilt að flytja benzin 

eða önnur eldfim efni, sem geta valdið sprengingu. 

Öðrum skipum skal leyft að flytja benzin eða önnur eldfim efni á þilfari, enda 

sé svo um farminn búið, að sem minnst hætta stafi af. 

Þegar sérstaklega stendur á er þessum skipum leyft að flytja allt að 10 far- 

þegum jafnframt benzinflutningnum, enda fullnægi skipið öllum öðrum ákvæð- 

um um flutning á farþegum með skipum, sem ekki eru farþegaskip. 

Undir þilfari má ekki flytja benzin eða efni, sem eldfimar lofttegundir geta 

myndaæt af og geta valdið sprengingu, nema í sérstökum þar til gerðum rúmum 

eða geymum. 

Skipaskoðunarstjóri setur ákvæði um það, hvernig þessi sérstöku rúm 

skulu gerð og loftræst í öðrum skipum en þeim, sem beinlínis eru smíðuð Í þeim 

tilgangi að flytja eldfim efni og hlotið hafa viðurkenningu skipaflokkunar- 

félaga eða stjórnarvalda til þess. 

Reykingar og umferð með ljós, sem íkveikjuhætta getur stafað af, er algerlega 

bönnuð á þilfari eða þeim stöðum, sem benzin eða eldfim efni eru á. 

Skip, sem samkvæmt 2. lið þessa kafla er leyft að flytja nokkra farþega, skulu 

fullnægja þessum ákvæðum: 

a. Greinileg auglýsing um eldhættu skal fest upp á þeim stað eða stöðum, þar 

sem eldfim efni eru geymd. 

b. Eldfim efni, sem flutt eru á þilfari, skulu varin með segldúk, sem í er borin 

óeldfimur áburður. 

c. Þar, sem eldfim efni eru geymd, skulu ávallt vera tiltæk tæki til að slökkva 

með eld. 

d. Greiður aðgangur skal vera um þilfar, þar sem eldfim efni eru geymd, að 

íbúðum skipverja. 

VII. KAFLI 

Um útbúnað á síldveiðiskipum. 

16. gr. 

Skip, sem stunda síldveiðar með herpinót, skulu hafa eftirgreindan útbúnað: 

Farmrúmið skal hólfað með skiljum milli traustra stoða, vel festum ofan og 

neðan. Á milli stoðanna skal vera sem næst einn metri á lengdina og ekki yfir 2 m 

á breiddina. Skiljuborð skulu vera úr 3—5 em þykkum borðum, eftir stærð skipsins 

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

farmrúmsins framan og aftan skulu vera fulltraustar. 

Lestarop. Á öllum nýjum skipum skulu lestarkarmar smíðaðir samkv. 32. gr. 

63 
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215 reglugerðar um smíði tréskipa. Sé lestarkörmum á öðrum skipum breytt, skal það 
10. nóv. gerl samkvæmt ákvæðum áður nefndrar greinar. 

Gæta skal þess, að lestarhlerar séu hæfilega þykkir (sem næst þilfarsþykktinni) 
og falli vel, og ávallt skal rigbyrgja lestarop, áður en farmur er látinn á þilfarið. 

Ruðningsop. Op, með hlerum fyrir á hjörum, skulu vera tvö á hvorri hlið og 
þannig frá þeim gengið, að fljótlega verði hægt að opna þau, svo að farmur á þilfari 
geti runnið út. Opin skulu vera á þeim stöðum, að sem fljótast sé að létta skipið. Enn 
fremur skulu vera venjuleg austurop, framan við fremstu og aftan við öftustu síldar- 
stíu. Enn fremur skal vera frárás frá þeim rúmum á þilfari, sem sild er látin í. 

Bjarglinur og handrið. Á öllum skipum, sem eru með farm á þilfari, sem aftrar 
greiðri umferð um skipið, svo og á öllum mótorbátum Þegar þeir eru á ferð, hvort 
heldur þeir hafa farm á þilfari eða ekki, skulu vera bjarglínur, strengdar meðfram 
hliðum skipsins fyrir ofan öldustokk. Bjarglínur þessar skulu ná frá reiða á fram- 
siglu og eins langt aftur og þilfarsfarmurinn er, en á mótorbátum hæfilega langt 
aftur fyrir reiða á aftursiglu, þar sem siglur eru tvær, ella aftur að skúta. 

Handrið skulu vera á stýrishúsi og vélarúmi, þar sem því verður við komið. 
Tveir bátar eða fleiri um nót. Þar, sem fleiri bátar en einn eru saman um nót, 

skulu þeir hver um sig hafa með sér bát begar þeir fara til lands með afla. 

VINI. KAFLI 
Um fólksflutninga á skipum, sem ekki eru farþegaskip. 

17. gr. 
Opnum bátum er óheimilt að flytja fleiri en 3 farþega auk formanns og véla- 

manns, nema hafa áður fengið leyfi til þess af skipaskoðunarmanni, sýslumanni 
eða hreppstjóra, enda fullnægi þá báturinn ákvæðum reglugerðar frá 17. september 
1937, um skoðun á opnum bátum, enda bótt hann sé styttri en 6 metrar á lengd. 

Sé slíkt leyfi veitt, skal liggja fyrir vottorð um skoðun á bátnum, og tekið skal 
tillit til stærðar hans, styrkleika og annarra atriða, er máli skipta. Leyfið skal aðeins 
gilda í eitt ár. 

18. gr. 
Þilfarsskipum í innfjarðarsiglingu er leyft að flytja nokkra farþega, en til þess 

skal fengið leyfi skipaskoðunarmanns, sem ákveður farþegatöluna, sem miðuð skal 
við stærð skipsins, útbúnað og farsvið. 

Farþegatölunni skal haldið innan þeirra takmarka, sem sett eru með 22. gr. til- 
skipunar nr. 43 20. nóvember 1922, um stað og flatarmál á þilfari fyrir farþegana. 

Bjargbelti skulu vera fyrir alla á skipinu, og skulu þau höfð á þeim stað, er 
fljótlega verður til þeirra gripið. 

Skip, sem fara út fyrir takmörk innfjarðarsiglinga, skulu fullnægja ákvæðum 
þeim, sem sett eru um skip í strandsiglingu, með þeim takmörkunum sem þau 
heimila 

19. gr. 
Þegar svo stendur á, að ekki er unnt að koma fólki á mannfundi nema á skipi, 

skal leyft að flytja fleiri farþega en um getur í 16. og 17. gr. hér að framan, en fengið 
skal þá samþykki skipaskoðunarstjóra til þess, eða þess manns, er hann tilnefnir. 

Skipaskoðunarstjóri setur öll nánari skilyrði fyrir slíkum farþegaflutningi, eftir 
stærð skipsins, útbúnaði og leið þeirri, sem fara á um. 

20. sr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum frá 50—5000 kr. 
Með mál út af brotum skal farið sem almenn lögreglumál,
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21. gr. 

Með reglum þessum eru úr gildi numdar: 

Reglur um útbúnað á síldveiðiskipum, nr. 22 6. apríl 1938. 

Reglur um flutning á benzíni og öðrum eldfimum efnum frá 30. maí 1941 og 

21. október 1942. 

Reglur um hleðslu og eldneytisforða skipa, er flytja ísvarinn fisk til Bretlands á 

ófriðartímum, nr. 10 9. janúar 1941. 

Reglur um útbúnað skipa, sem eru Í förum á ófriðar- eða hættusvæðum, nr. 13 

10. febrúar 1943. . 

Reglur um fólksflutninga á skipum, sem ekki eru farþegaskip, nr. 46 13. marz 

1943. 

IT. 

Auglysing um breyting å reglum frå 10. februar 1943, um útbúnað skipa, sem 

eru í förum á ófriðar- eða hættusvæðum, frá 15. maí 1943. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað. 

2. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. nóvember 1948. 

Vilhjálmur Þór. 
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 94 6. nóvember 1929, um sýsluvegasjóð 

Vestur-Húnavatnssýslu. 

gr. orðist svo: 

Sýsluvegir eru þessir: 

flokkur. 

Hrútafjarðarvegur: af þjóðvegi fyrir ofan Reykjastapa að Mýrum. 

2. Heggstaðavegur: af þjóðvegi við Miðfjarðarárbrú að Söndum. 

3. Vesturárdalsvegur: af þjóðvegi við Vesturárbrú um Kollafoss yfir Hrúta- 

fjarðarháls á þjóðveg hjá Brandagili. 

4. Austursíðuvegur: af þjóðvegi hjá Saurum fram Austursíðu, um brú á Urriðaá 

og væntanlega brú á Austurá, að Hnausakoti. 

5. Núpsdalsvegur: af þjóðvegi hjá Litlutungu fram Núpsdal að Efra-Núpi. 

6. Fitjárvegur: af þjóðvegi fyrir sunnan Stórhól um Hrísa að Fremri-Fitjum. 

7. Víðidalsvegur: af þjóðvegi hjá Deildarhól um brú á Fitjá og væntanlega brú 

á Víðidalsá að Hrappsstöðum. 

8. Vatnsnesvegur: af þjóðvegi hjá Hvammstanga út Vatnsnes um brú á Hamarsá 

og væntanlega brú á Tjarnará að Hindisvík. 

9. Ásabæjavegur: af þjóðvegi í Vesturhópi fyrir vestan Reyðarlæk um Litlu- 

Borgarkatla að Stóru-Borg. 

flokkur. 
1. Ásgeirsárvegur: af þjóðvegi hjá Lækjamóti að Stóru-Ásgeirsá. 

2, Breiðahólstaðarvegur: af þjóðvegi sunnan Grundarár að Breiðabólstað. 

3. Dalavegur: af sýsluvegi hjá Tjörn um Tungu fram á móts við Ásbjarnar- 

staði. 
4. Hlíðardalsvegur: af sýsluvegi sunnan Hamarsár að Hlíð. 
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216 5. Bessastadavegur: af sýsluvegi hjá Söndum að Bessastöðum. 
27. nóv. 6. Búrfellsvegur: af þjóðvegi fyrir ofan Staðarbakka um Skarfhól að Búrfelli. 

7. Austurárdalsvegur: af sýsluvegi við Hnausakot að Bjargarstöðum. 
8. Óspaksstaðavegur: af þjóðvegi austan Hrútafjarðarár að Óspaksstöðum. 
9. Síkárvegur: af þjóðvegi hjá Bálkastöðum fram með Síká að Fossi. 

Til nýbygginga og viðhalds sýsluvega í II. flokki veitist allt að hálft framlag 
úr sýsluvegasjóði móti framlagi frá einstaklingum eða sveitarfélögum. Þó má fram- 
lag til II. flokks sýsluvega aldrei nema meiru en 10% af heildartekjum sýsluvega- 
sjóðs. 

7. gr. orðist svo: 
Sýslunefndin hefur á hendi alla stjórn sýsluvegasjóðsins og yfirumsjón með vega- 

gerðum og viðhaldi vega og ákveður framlag til nýbygginga hinna einstöku sýslu- 
vega. Sýslunefndinni er skylt að hlíta tillögum vegamálastjóra um legu og serð ves- 
anna og val verkstjóra. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 102.19. júlí 1933, til að öðlast gildi 
Þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. nóvember 1948. 

Vilhjálmur Þór. Í 

Gunnl. E. Briem. 

7717 REGLUGERÐ 
{. NOV. 

um breyting á reglugerð nr. 55 3. júní 1930, um hafnargjöld í Hafnarfirði. 

Gjöld samkvæmt reglugerð frá 3. júní 1930, um hafnargjöld í Hafnarfirði, skulu 
frá 1. desember 1943 hækka um 100%. 

Ákvæði þessi staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 30 14. júní 1929, og 
birtast til leiðbeiningar öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytið, 27. nóvember 1948. 

Vilhjálmur Þór. 
  
Gunnl. E. Briem. 

218 AUGLÝSING 
29. nóv. " 

um bráðabirgðabreytingu á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur 

12. desember 1940. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt eftirfarandi ákvæði um bráða- 
birgðabreytingar á gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur 12. desember 1940: 

Kaflinn I. Raforka, breytist svo sem hér fer á eftir: 
I. Stafliður A. Lýsing, breytist þannig: 

1. Töluliður 2. Seinni setning síðustu málsgreinar: „Þó má selja“ o, s. frv., falli 
niður.
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9. Töluliður 3. Síðasta málsgrein töluliðsins, sem byrjar með A 3 D., falli niður. 218 

3. Töluliður 4. Í fyrstu málsgrein töluliðsins komi í stað 12 aura verðs utan ljósa- 29. nóv. 

tíma 25 aura verð. 

4. Töluliður 5. Síðari hluti liðsins „er samsvarar 600 stunda notkunartíma“ o. s. 

frv., falli niður. 

IL. Stafliður B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar, breytist svo sem hér 

fer á eftir: 
1. Töluliður 2. 5 aura verð á kwh. fyrir umframnotkun rafmagns breytist í 12 aura 

verð. í 

Töluliður 3. Fyrsta málsgrein töluliðsins orðist svo: Um einn kwh.-mæli fyrir 

alla notkun í heimilinu, er greiðist með 8 aurum á kwh., reiknað eins og undir 

gjaldskrárlið B 2, en öll notkun umfram greiðist með 12 aurum á hverja kwh., 

og auk þess skal greiða fastagjald kr. 18.00 á ári á hvert íbúðarherbergi heim- 

ilisins. 
Önnur málsgr. liðsins orðist svo: Selja má rafmagn til suðu, til veitingahúsa, 

gistihúsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða taldir heimili, á 8 aura hverja 

kwh, enda sé þá rafmagnið selt um sérmæli fyrir suðuna og engin herbergja- 

hitun notuð. Leiga skal goldin af mælinum, en herbergjagjald ekki reiknað. 

. Töluliður 4. 1. málsgrein breytist þannig, að i stað „9 aura á kwh.” komi 18 aura 

á kwh. 2. málsgrein liðsins: „Þar sem veruleg upphitun“ o. s. fry., fellur niður. 

to
 

es
 

TTI. Stafliður D. Hitun, breytist svo sem hér segir: 

Töluliður 3. Skilyrði b. síðast í liðnum breytist þannig: Í stað „kl. 10.45 fm. til 

12.00 á hádegi (1% kl.) og 2 klst. á eftirmiðdaginn á tímabilinu 3—7“, komi: 

kl. 10 f. m. til kl. 127 e. h. (27 klst) og 3 klst. síðdegis á tímabilinu 3—8. 

Töluliður 4. a. orðist þannig: Um tvígjaldsmæla á 12 aura á kwh. frá kl. 8 að 

morgni til kl. 11 að kvöldi, en 2 aura á kwh. frá kl. 11 að kvöldi til kl. 8 að morgni. 

Töluliður 4. c. orðist þannig: Um venjulegan mæli á 7 aura á kwh. allan sólar- 
hringinn og má sameina hitanotkunina heimilistaxta B 2 á sama hátt og undir 
lið b. Eftir þessum lið verði ekki seld raforka öðrum en þeim, sem þegar hafa 

hana. 
Aftan við stafliðinn D bætist: Heimilt er rafmagnsstjóra að banna upphitun 
með raforku, þar sem annars konar hitunartæki eru fyrir og gera nauðsynlegar 
ráðstafanir til að því banni verði framfylgt. 

þm
 

A)
 

Søg
 

> 

IV. Staflidur H. breytist pannig: 
Í stað orðanna „frá því sem nú er“ í 1. og 2. línu fyrri málsgreinar komi: frá 

því sem var, er síðasta gjaldskrárbreyting var samþykkt þ. 7. nóv. 1940. 

Í stað orðanna „sem nú er í þriðja flokki“ í næstsíðustu línu síðari málsgreinar 

komi: sem voru í 3. flokki, þegar síðasta gjaldskrárbreyting var samþykkt þ. 7. nóv- 

eniber 1940. 
Aftan við gjaldskrána komi svohljóðandi málsgrein: 
Breytingar þær, er gerðar eru á gjaldskránni frá því sem samþykkt var þ. 7. nóv- 

ember 1943, eru bráðabirgðaákvæði, sett vegna skorts á vélaafli og rafmagni. Meðan 

þessi bráðabirgðaákvæði gilda, er óheimil öll færsla milli gjaldskrárliða, sem stafa 

kunna af breytingunum sjálfum. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15. 20. 

júní 1923, til að öðlast þegar gildi og skal verðlag á rafmagni samkvæmt ákvæðum 

hennar gilda um notkun rafmagns frá aflestri rafmagnsmæla á orkuveitusvæði Raf- 

magnsveitu Reykjavíkur um mánaðamótin nóvember—desember 1943. Stendur það
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verðlag til fyrsta aflesturs rafmagnsmæla eftir að lokið verður þeirri aukningu Sogs- 
virkjunarinnar, sem nú stendur yfir, en þá öðlast aftur gildi þau ákvæði gjaldskrár 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur 12. desember 1940, sem með þessari auglýsingu er breytt 
eða felld úr gildi um stundarsakir. 

Birtist gjaldskrárbreytingin til leiðbeiningar og eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. nóvember 1948. 

F. h. r. 

Vigfus Einarsson.   
Torfi Þórðarson. 

AUGLÝSING 

bann gegn flutningi jurta o. fl. milli landshluta innanlands. 

Það hefur komið í ljós, að garðar í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og héruðunum 
þaðan sunnanlands að Mýrdalssandi, svo og garðar í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar- 
kaupstað og Suður-Þingeyjarsýslu, eru víðast sýktir af kálmaðki. Er því, samkvæmt 
lögum nr. 17 13. maí 1927, bannaður allur flutningur á innlendum jurtum með rótum 
og garðmold frá hinum sýktu svæðum til annarra landshluta, þar á meðal til Grims- 
eyjar og Vestmannaeyja. 

Brot gegn ákvæðum þessum varða 100—5000 króna sektum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. desember 1943. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breytingar á hafnarreglugerð fyrir Húsavíkurkauptún, nr. 121 7. des. 1935. 

1. gr. 
32. gr. orðist svo: 

Vörugjaldskrá: 

1. flokkur. Gjald 20 aurar fyrir hver 100 kg: Kol, salt, sement. 
2. flokkur: Gjald 30 aurar fyrir hver 100 kg: Korn- og mjölvörur, garðávextir, 

sykur, kjöt, saltfiskur, ísaður fiskur, síldarmjöl, fiskimjöl, lýsi, freðsild, óunnið 
járn, eldavélar, bárujárn, saumur, timbur, sem reiknast eftir þyngd, legsteinar, 
eldfastir steinar og leir, gólf- og veggflísar, gufuvélar, benzinvélar, varahlutir 
til véla, tjara, bik, asfalt, asbest, kaðlar, pappi til húsagerðar, vatnsleiðslu- og 
miðstöðvarvörur, heyvinnsluvélar, plógar, herfi, blý, vír, virnet, akkeri, kalk, fræ, 

fóðúrbætir, hey, tilbúinn áburður, saltaðar gærur og saltaðar húðir. 

3. flokkur: Gjald 40 aurar fyrir hver 100 kg: Olíur, benzin, feiti, smjörlíki, bif- 

reiðar, strigapokar, hessían, tvistur, bindigarn, net, línur, önglar, olíufatnaður
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og útgerðarvörur, ótaldar annars staðar, ull, hert skinn, hertur sundmagi, hrað- 
frystur fiskur. 

- 4, flokkur. Gjald 10 aurar fyrir hver 10 kg: Málningarvörur og efni til málninga, 
lakk, kítti, lím, gibs, veggfóður, hráefni til iðnaðar, svo sem sýrur, brennisteinn 

0. þ. h., korkur, korkvörur, brauðvörur alls konar, gólfdúkur, gummi, gúmmi- 

vörur, pappír, pappirsvörur, bækur, blek, baðlyf, ljósaefni, plöntur, ávextir, 

niðursuðuvörur, blikkvörur, hjólhestar og varahlutar í þá, tin, zink, seglgarn, 
ger, gerefni, smíðatól, skóflur, hakar og þess háttar, vörur úr kopar, eir, messing, 
bronse, emailleraðar vörur, glervörur, leirvörur, leðurvörur, smávélar alls konar, 

smáiðnaðarvélar, hreinlætisvörur, skó-, gólf- og húsgagnaáburður, gólfklútar, 
ölgerðarvörur og efni til ölgerðar, öl, gosdrykkir, ávaxtadrykkir, burstavörur, 
smájárnvörur, eldhúsáhöld, barnavagnar, bökunarvörur, kaffi, kaffibætir. 

5. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hver 10 kg: Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljós- 
myndavörur, lyfjavörur, snyrtivörur, eldspýtur, viðtæki, smá-hljóðfæri, hljóm- 
vélaplötur, skrifstofuáhöld, vefnaðarvörur, skófatnaður úr öðru en gúmmí, 

fatnaður alls konar, klukkur, mælar, símar, áttavitar, sportvörur, skot, skotfæri, 

sprengiefni, súkkulaði, sælgæti, kakaóduft, te, húsgögn, peningaskápar, jólatré, 
leikföng, sýnishorn og glysvarningur, ótalinn annars staðar. 

6. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hver 10 kg: Tóbaksvörur, tóbak, vin og spiritus. 

7. flokkur: Gjald 5 aurar fyrir stykki: Kindaskrokkar, tómar tunnur og föt, upp- 
sett og óuppsett. 

8. flokkur: Gjald 5 aurar fyrir teningsfet: Trjáviður. 
9. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir teningsfet: Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir 

rúmmáli. 
10. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir tunnu: Saltsild. 
11. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hvert stykki: Stórgripir, sauðkindur, geitur, loðdýr. 

Þó skal lægsta gjald af aðfluttum og brottfluttum vörum aldrei vera minna en 
20 aurar, en ekki skal taka tvisvar gjald af sömu vöru, enda sé þess getið á farmskrá, 
sé um vöru að ræða, sem vörugjald hefur áður verið tekið af. 

2. gr. 
37. gr. orðist svo: 
Vélbátar, minni en 12 smálestir brúttó, greiði í hafnar-, bryggju og ljósgjald 10 

krónur í hvert sinn, er þeir koma til hafnar eða 25 krónur í eitt skipti fyrir öll á ári. 
Vélbátar með þilfari, sem heima eiga á staðnum, greiði frá 75 til 150 krónur ár- 

legt gjald. Opnir vélbátar 50 til 100 krónur. Róðrarbátar 10 krónur. 

3. gr. 
Öll önnur gjöld samkv. 32. og 37. gr. skulu fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður 

ákveðið, innheimt með 50 til 100% álagi, eftir ákvörðun hafnarnefndar, fyrir ár í 
senn. Þó skulu strandferðaskip ríkisins og skip Eimskipafélags Íslands aðeins greiða 
50% hækkun. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 19. júní 
1933, um hafnargerð á Húsavík, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1944, og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. desember 1948. 

Vilhjálmur Þór. 0 

Páll Pálmason. 
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AUGLYSING 
um skömmtun á benzini. 

1. gr. i 
. Samkvæmt reglugerð um sölu og afhending benzins og takmörkun á akstri 

bifreiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur til bifreiða vera sem hér 
segir á tímabilinu 1. janúar til 30. apríl 1944: 

A. Fólksbifreiðir: 

  

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði .................. 8000 lítrar 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- 

Þbifreiðir ..............000 0000 4000 — 

3. Leigubifreiðir, þær sem uppfylla ákveðin skilyrði .......... 2500 — 
4. Einkabifreiðir: 

a. Læknabifreiðir ................ se 800 — 

b. Almenn stærð, 5—6 manna ..........0000. 0... 400 — 

c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni .......0.000.0000.0... 250 — 

d. Bifhjól ........0200200 00 50 — 

B. Vörubifreiðir: 
1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri ........0000.0 000 2900 — 

2. 1% tonn .......00000sn ss 1800 — 

3. — 34—114 tonn ......0.000 000 1300 — 

4. — smábifreiðir .............0 00 600 — 

2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhetti til annarra nota en bifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 
Benzinskömmtunarmiðar frá árinu 1943 falla úr gildi 1. janúar 1944. 

4. gr. 
Benzinskömmtunarmiðar, sem menn kunna að eiga ónotaða frá 1. skömmt- 

unarlínabili ársins 1944, skulu gilda áfram á 2. skömmtunartímabili 1944. 

5. gr. 
Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að í Reykjavík sé ein bifreiðastöð opin til 

mannflutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugar- 
dögum til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. desember 1948. 

Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálmason.
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SAMÞYKKT 

fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Selá. 

1. gr. 
Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélag Selá. Heimili þess og varnarþing er á 

Bólstað. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að auka lax- og silungsveiði á félagssvæðinu og arð af 

henni, með því: 

1. að stunda lax- og silungsklak, 

2. að reka lax- og silungsveiði fyrir alla félagsmenn, sameiginlega á einum eða 
fleiri stöðum ef henta þykir. 

3. gr. 
Félagið hefur umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði í þessum vötnum: 

Selá og þeim vötnum, sem í hana falla. Félagsmenn eru allir eigendur og ábúendur 
Þeirra jarða, er land eiga að nefndum vötnum, en þær eru þessar: Bassastaðir, Ból- 
staður, Geirmundarstaðir, Gilsstaðir, Gránanes og Kolbjarnarstaðir. 

4. gr. 
Óheimilt er öllum að veiða lax og silung í vötnum þessum nema með sérstöku 

og skriflegu leyfi félagsstjórnar. Skal þar tekið fram um veiðitíma og veiðitæki og 
með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

5. gr. 
Heimilt er félagsstjórn að leigja ár á félagssvæðinu, eða hluta af þeim, einstök- 

um mönnum eða félögum, til stangarveiði, ef sýnilegt þykir, að það sé hagur fyrir 
félagið. Þó má það leyfi eigi vera til lengri tíma en eins árs, nema lögmætur fundur 
samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, að slíkt veiðileyfi yrði til umræðu. 

6. gr. 
Nú tekur félagið upp sameiginlega veiði, og ræður það þá mann til að standa 

fyrir veiðinni. Hann nefnist veiðistjóri. 

Veiðistjóri annast um framkvæmdir félagsveiðinnar. Ræður hann menn sér til 
aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um verkun og sölu á veiðinni, og færir alla reikn- 
inga þar að lútandi, allt í samráði við félagsstjórn. 

7. gr. 
Félagið starfrækir laxa- og silungaklak á þeim stað eða stöðum, sem félagsstjórn 

velur í samráði við fiskræktarráðunaut. Kostnaði við það skal jafna á félagsmenn 
eftir þeim hlutföllum, sem arðskrá félagsins tiltekur. 

8. gr. 
Stjórnina skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir kosnir 

á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl þannig: Formaður 
gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandi eftir hlutkesti eftir 2 ár. Síðan helst 
sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan kosningu, nema 
lögmæt forföll hamli, eða hann hafi verið 3 ár í stjórn. 
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9. gr. 
Stjórnin hefur á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli aðal- 

funda. Hún ræður veiðistjóra og klakstjóra og gerir við þá samninga um kaup og 
önnur kjör, enda samþykki lögmætur félagsfundur þá samninga. Hún hefur eftirlit 
med því að samþykkt félagsins sé hlýtt, og má ráða menn sér til aðstoðar, þó án 
kostnaðar fyrir félagið. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með störfum félags- 
ins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfundum. 

10. gr. 
Aðalfund heldur félagið í janúarmánuði ár hvert. Aðalfundur er lögmætur: 

a. ef hann er boðaður skriflega með minnst þriggja daga fyrirvara og sé fundar- 
efnis getið í fundarboði; 

b. sé meiri hluti stjórnar mættur á fundinum og helmingur félagsmanna. 
c. Nú er aðalfundur ekki lögmætur og skal þá boða til hans á ný með minnst þriggja 

daga fyrirvara, og er þá fundurinn ávallt lögmætur. 
Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári, leggur fram 

áætlun og tillögur um starfsemi þess á næsta ári. Þar leggur hún og fram endurskoð- 
aða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn um þá. Aðalfundur kýs stjórn og 
tvo endurskoðendur félagsreikninga. Hann kveður á um laun stjórnar og annarra 
starfsmanna félagsins. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema um Þbreyt- 
ingar á samþykktum sé að ræða eða félagsslit. 

11. gr. 
Aukafundi heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða ef % félagsmanna 

æskir þess og tilgreinir fundarefni. 

12. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerðir fyrir aðal- 

fund og lagðir þar fram endurskoðaðir til úrskurðar. 

13. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði, svo og öllum gjöldum, er af starfsemi þess leiða, skal 

skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá, sem lögmætur fundur samþykkir og 
undirrituð er af % félagsmanna. Gildir hún til 5 ára í senn. Náist ekki samkomulag 
um nýja arðskrá, að þeim tíma liðnum, gildir gamla arðskráin áfram. 

14. gr. 
Eigi má úthluta arði samkv. 13. gr. fyrr en eftir aðalfund, enda sé tekjuafgangur 

á ársreikningi. Verði útgjöld meiri en tekjur, skal jafna þeim niður á félagsmenn 
eftir þeim hlutföllum, er arðskrá ákveður. 

15. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum frá 100. 

hennar gert upptæk og renni í félagssjóð. 

  500 kr. og veiði eða andvirði 

16. gr. 
Samþykkt þessari verður ekki breytt, nema % mættra félagsmanna á aðalfundi 

samþykki breytinguna, og % félagsmanna eru mættir.
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17. gr. 
Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþykkja það. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, til 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. desember 1948. 

Vilhjálmur Þór.   
Gunnl. E. Briem. 

SAMÞYKKT 

fyrir Sparisjóð Vestur-Húnavatnssýslu á Hvammstanga. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Vestur-Húnavatnssýslu, og skal heimili hans og 
varnarþing vera á Hvammstanga. 

2. gr. 

Sparisjóðurinn er eign Vestur-Húnavatnssýslu, og stendur undir umsjón sýslu- 
nefndar. 

Sýslunefndin hefur fyrir hönd sýslufélagsins ábyrgð á sjóðnum og er það, auk 
varasjóðs sparisjóðsins, trygging fyrir því að sjóðurinn standi í skilum. 

3. gr. 
Sýslunefndin kýs 3 menn i stjórn sparisjóðsins, og semur um þóknun til þeirra. 

Kosið skal til eins árs í senn, og gildir kosningin frá 1. júní til jafnlengdar næsta ár. 
Enn fremur ræður sýslunefndin starfsmenn sparisjóðsins, bókara og gjaldkera 

og semur um laun þeirra. 

Heimilt er að meðstjórnendur stjórnarinnar og starfsmenn sjóðsins séu sömu 
menn. 

Deyi stjórnarnefndarmaður, eða verði á löglegan hátt óhæfur til að gegna starf- 
inu, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan i hans stað. Þó er sýslu- 
manni heimilt, í samráði við endurskoðendur, að skipa mann til starfsins, fyrir þann 
tíma, sem eftir er af kjörtímabilinu. 

4. gr. 
Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn sagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnarinnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeig- 
endum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti auk þess hegningu, eins og lög 
standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

. 5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 
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6. gr . gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu tafarlaust, hverjir kósnir eru i stjórn sjóðs- 

ins, og ráðning starfsmanna hans. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðn- 

um né Í hann, nema tveir af starfsmönnum hans séu viðstaddir, og riti þeir upp- 
hæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita móttöku 
greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal hann taf- 
arlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Heimilt er að meðstjórnendur hafi 
þessi störf með höndum. Sýslunefnd er heimilt að segja starfsmönnunum upp, eða 
víkja þeim frá fyrirvaralaust, ef nægar sakir virðast til, að fengnu áliti endurskoð- 
enda. . 

Skal þá tafarlaust kalla saman sýslufund, er í samráði við endurskoðendur, 
leggur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana af lánum skal 
jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafarlaust 
skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hef- 
ur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Formaður skal boða stjórnina á fund, minnst einu sinni í mánuði og oftar ef með- 

stjórnendur hans, starfsmenn sjóðsins, eða endurskoðendur æskja þess. 
Fundargerðirnar skulu færðar í gerðabók stjórnarinnar, og undirskrifaðar af 

stjórninni. 

12. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innleggsmaður 

reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innleggsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til athugunar 
á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar ef þeir óska. 
Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann leggur inn í 
hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skulu 
starfsmennirnir vera þar á einu máli. 

e. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess.
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13. gr. 223 
Upphæð innlånsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 13. des. 

ákvæði gildandi laga. Heimilt er sýslunefnd að gera tillögur um þetta. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hver sárs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjáldast 
vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 
í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er 
hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar starfsmenn sjá sér það fært, en heimta má að 
upphæðum frá kr. 500.00 til kr. 1000.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og FRASER 
þar yfir með tveg sja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borg: 
meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
inenn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Sýslunefnd er, í samráði við stjórn og endurskoðendur, heimilt að láta sjóðinn 

reka sparisjóðsávísanaviðskipti, ef hún telur það hagkvæmt fyrir sjóðinn og við- 

skiptamenn hans. 
Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja inn- 

stæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á bókina 
að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd Í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo 

athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og til- 

færist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 
með hana eftir þar um gildandi lögum,
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17. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 år, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun 
í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins. 

18. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal annað- 

hvort rita uppsögnina i sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé birt 
i blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu sam- 
anlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir 
tillögum sparisjóðsstjórnarinnar og sýslunefndar, að verja megi fé úr sjóðnum til 
nytsamlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meiru af va rasjóði svo fyrir, 
en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af fasteignamati eignarinnar, eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra 
manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna, 
má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán 
með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lán- 
veitingunni; 

c. med því að kaupa víxla, sem sparisjóðurinn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilégan. 

Sljórn sparisjóðsins ákveður upphæð útlánsvaxta. 

22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, er stjórninni heimilt að ákveða dráttarvexti 
um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema starfsmennirnir eða meiri hluti sparisjóðs- 

stjórnarinnar sé því samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. Óvenjulega 
há lán má þó eigi veita, nema samþykki stjórnarinnar allrar komi til. 

Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 
, 

skyldum sinum um greiðslu á innlånsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið
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ábyrgist, og i tryggum audseljanlegum verðbréfum minnst %o af innlánsfénu. Sjóður 

og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, ad koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 

tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 

nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 

að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

i 24. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 

ákveðið það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 

sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 

sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin eru geymd, og hver þau séu. 

25. gr. 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

26. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 

ár hvert. 

27. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins i árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 

efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok 

„28. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueis- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrá þessari skulu fylgja listar yfir ógreidda vexti af lánum og fyrir fram 

greidda vexti. 
Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir, 
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Gjalddagi vixlanna sé tilgreindur å skrånni. Skal sjåst å skrånni, hvernig 
víxilréttar hefur verið gætt. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 
yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

29. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

30. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd, til eins árs í senn. Endurkjósa 
má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðal- , 
manna i forföllum þeirra. 

31. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

32. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfa- 

eign svo oft, er þeir telja þess þörf. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 
hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. RBeikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir sýslufund 
til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

teikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði, svo og reglugerð Sparisjóðs Vestur-Húna /atnssýslu og önnur gildandi 
fyrirmæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er,
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36. gr. 223 

Endurskodendum greiðist þóknun fyrir störf sín, samkvæmt reikningi sam- 13. des. 
þykktum af sýslunefnd. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 13. desember 1943. 

Björn Ólafsson.   
Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 224 
15. des. 

um breyting å hafnarreglugerd fyrir Hnifsdalsverzlunarstad, 

nr. 34 frå 10. april 1935. 

i 1. gr. 
Í stað ,,65 aura“ í 8. gr. komi: 2.00 kr. 

2. gr. 
Við 8. gr. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Hver bátur, sem gerður er út frá bryggjunni, greiði kr. 40.00 árlega fyrir vatns- 

notkun og skal gjald þetta greiðast 1. júlí ár hvert. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. desember 1943. 

Vilhjálmur Þór.   
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 225 
15. des. 

um lokunartíma sölubúða í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Allar sölubúðir í Seyðisfjarðarkaupstað skulu vera lokaðar eftir því, sem 

ákveðið er í 2. og 3. gr. samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Alla virka daga skulu sölubúðir ekki opnaðar fyrr en kl. 9 árdegis, og lok- 

aðar ekki sidan en kl. 6 síðdegis. 
Aðfangadag jóla, gamlárskvöld, laugardaginn fyrir páska og hvítasunnu skal 

öllum búðum lokað ekki síðar en kl. 4 síðdegis. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal heimilt að 

hafa sölubúðir opnar til kl. 11 að kvöldi. . 
Á tímabilinu frå 15. mai til 15. sept. skal á laugardögum loka sölubúðum ekki 

síðar en kl. 3 síðd. 
65
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225 3. gr. 
15. des. Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní, fridag verzlunar- 

manna og 1. desember mega engar sölubúðir vera opnar. Ákvæði þetta nær ekki 
til lyfjabúða. 

Enn fremur eru undanskildar ákvæði þessu þær búðir, sem aðallega verzla 
með brauð og mjólk, að því er þessar vörur snertir. Þær mega hafa opið frá kl. 9 
árdegis til kl. 1 e. h. áðurtalda daga. 

4. gr. 
Eftir lokunartíma er óheimilt að selja í verzlunum, á strætum og torgum, eða 

annars staðar utan sölubúða, nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema 
samkvæmt verzlunarleyfi. Heimilt er þó að selja á þeim tíma kol, salt, veiðarfæri 
og aðrar nauðsynjar handa skipum. 

ð. gr. 
Menn, sem kommir eru í verzlanir fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 

6. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, 20—500 krónum og renna þær í 

bæjarsjóð Seyðisfjarðarkaupstaðar. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skulu 
rekin sem almenn lögreglumál. 

7. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi felld samþykkt nr. 71 19. maí 1939, um lok- 

unartíma sölubúða í Seyðisfjarðarkaupstað. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar, sam- 
kvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar 
í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. desember 1943. 

Björn Þórðarson. 

Páll Pálmason. 

226 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Korta- og bókasafnssjóð Styri- 
16. des. mannaskólans“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

16. desember 1943. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Korta- og bókasafnssjóð Stýrimannaskólans. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Korta- og bókasafnssjóður stýrimannaskólans og er eign 

Stýrimannaskólans í Reykjavík. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Viggo Emil Þorgilsson, nemanda skól- 

ans, er lézt af slysförum í júní 1941,
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3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 3000.00 — þrjú þúsund krónur. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru ársvextir af höfuðstól hans, eins og hann er á hverjum tima, 

ásamt fé því, er sjóðnum kann að áskotnast í gjöfum eða áheitum. Allt slíkt fé og 
hálfar vaxtatekjur leggst við höfuðstólinn. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

ð. gr. 
Höfuðstól sjóðsins skal ávaxta á sem tryggilegastan hátt, helzt í skuldabréfum 

, 
veðdeildar, ríkis eða Reykjavíkurbæjar, og svo i sparisjóði Landsbanka Íslands. 

6. gr . gr. 
Stjórn sjóðsins skal hafa fundargerðabók, er í séu skráðar fundargerðir hennar 

og ársreikningar sjóðsins. Reikningsár hans er almanaksárið. 

7. gr. 
Tilgangur sjóðsins er einkum að stuðla að því, að Stýrimannaskólinn í Reykja- 

vík eignist sem fullkomnast sjókorta- og bókasafn, en einnig er ætlast til þess, að 
keypt verði, ef ástæður leyfa, nokkur eintök af hinum dýrustu námsbókum, sem not- 

aðar eru við skólann á hverjum tíma, og verði þær lánaðar ókeypis fátækum nem- 
endum skólans, meðan á námi stendur, eftir ákvörðun sjóðstjórnarinnar. Helmingi 
árlegra vaxta sjóðsins má verja til korta- og bókakaupa. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 6 menn, og eru tveir sjálfkjörnir: skólastjóri stýrimanna- 

skólans, sem er formaður hennar og hefur undir höndum verðmæti sjóðsins, og for- 
maður prófnefndar skólans. Hinir 3 skulu kosnir af nemendum skólans, til eins árs í 

senn i byrjun námstímans, og séu tveir úr fiskimannadeild, en einn úr farmannadeild 
skólans. Kýs hvor deildin fulltrúa í stjórnina án íhlutunar hinnar. 

Falli stjórnarmeðlimur úr hópi nemenda frá eða fari úr stjórn af einhverjum 
ástæðum, skal kjósa mann í hans stað við fyrstu hentugleika. 

9. gr. 
Í janúarmánuði ár hvert heldur sjóðstjórnin aðalfund, og ákveður hvernig verja 

skuli þeim helmingi vaxtatekna sjóðsins, sem það ár falla til útborgunar úr sjóðnum. 
Verði afgangur af því fé, leggst hann við höfuðstólinn. Formaður prófnefndar er rit- 
ari stjórnarinnar og ritar gerðabók sjóðsins, en formaður semur ársreikning hans. 
Allir fundarmenn undirrita fundargerðir. Meiri hluti atkvæða stjórnarmeðlima, sem 
allir hafa jafnan atkvæðisrétt, ræður úrslitum á stjórnarfundum. Formaður boðar 
stjórnarfundi þegar hann telur það nauðsynlegt, og ákveður fundartíma, en fundar- 
staður er stýrimannaskólinn. 

Fundur er lögmætur ef þrír stjórnarmeðlimir sitja hann, enda sé formaður einn 
þeirra. 

10. gr. 
Þegar höfuðstóll sjóðsins nemur kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund — krónum er 

heimilt að endurskoða skipulagsskrá þessa og breyta tilgangi sjóðsins og víkka starf- 
svið hans, ef ástæða þykir til, og má úr því nota allar tekjur sjóðsins í þeim tilgangi, 
sem skipulagsskráin þá ákveður. Fyrsta grein, önnur grein, þriðja grein, tólfta grein 

og 2. málsgrein fjórðu greinar þessarar skipulagsskrár, eru í gildi eftir sem áður. 

1943 

226 
16. des.
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226 Verði breytingar gerðar á skipulagsskrånni, samkvæmt því, sem áður segir, skal 
16. des. og gæta eftirfarandi fyrirmæla: 

a. Tekjur, sem ekki eru notaðar eitthvert árið, skulu leggjast við höfuðstólinn, 
nema um einhver kaup sé að ræða, sem krefjast meira fjár en fallið hefur til út- 
borgunar á árinu. Má þá geyma árstekjurnar og verja þeim til kaupanna ásamt 
tekjum næsta árs á eftir. 

b. Þáverandi stjórn sjóðsins skal semja hina nýju skipulagsskrá og samþykkja 
hana með meiri hluta atkvæða á ársfundi sjóðsins eða öðrum sérstökum fundi, 
sem til er stofnað í því skyni, en nemendur skólans skulu þá, áður en skipulags- 
skráin er endursamin, kjósa sameiginlega (fiskimannadeild og farmannadeild) 
2 menn til viðbótar í stjórnina, er eigi sæti í henni og atkvæðisrétt, meðan breyt- 
ingin fer fram. Skal annar þeirra vera úr kennaraliði skólans, en hinn gamall 
nemandi, sem ekki er að neinu leyti í þjónustu hans. 

11. gr. 
Skipulagsskrá þessa skal færa inn í f undargerðabók sjóðsins á undan fyrstu fund- 

argerð hans, dagsetta og undirritaða af fyrstu stjórn sjóðsins, en gjafabréf það, er 
hún byggist á, skal fest inn fremst í bókina. 

12. gr. 
Skipulagsskrá þessi er sett af stjórn sjóðsins í samræmi við ákvæði sjafabréfs 

hjónanna Ágústínu Viggósdóttur og Þorgils Ingvarssonar, dagsett 2. marz 1949, og 
skal leitað staðfestingar ríkisstjórnar Íslands á henni. 

13. gr. 
Skipulagsskrána skal prenta eða fjölrita, og skal henni útbýtt meðal nýrra nem- 

enda skólans í byrjun hvers skólaárs. 

227 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Verðlauna- og styrktarsjóð Páls 
16. des. Halldórssonar skólastjóra“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 

herra 16. desember 1948. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Verðlauna- og styrktarsjóð Páls Halldórssonar skólastjóra. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af frjálsum samskotum nemenda og samkennara Páls 

Halldórssonar, fyrrverandi stýrimannaskólastjóra, í minningu um 40 ára starf hans 
við skólann. Stofnféð er kr. 20000.00. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er þessi: 

1. að örva nemendur stýrimannaskólans til reglusemi, ástundunar og skyldurækni 
við námið, með því að veita þeim opinberan viðurkenningarvott skólans; 

2. að gera föstum kennurum skólans fært að fara utan með hæfilegu millibili, til 

þess að geta fylgzt með öllum nýjum og nýtum framförum í kennslugreinum 
þeirra, svo að öll þróun á því sviði geti sem fyrst borizt hingað og orðið þjóð 
vorri til nytsemdar;
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3. ad veita efnilegum nemendum styrimannaskålans i Reykjavik svo mikinn styrk 227 
til framhaldsnáms erlendis, að á þann hátt megi fá úrval vel menntaðra kennara 16. des. 
i siglingafræði eða öðrum námsgreinum skólans. 

3. gr. 
Skilyrði fyrir verðlaunum eru þau, að nemandinn hafi hlotið ágætiseinkunn í 

lögskipuðu farmannaprófi eða meira fiskimannaprófi eða öðrum jafngildum prófum 
við stýrimannaskólann í Reykjavík, að hann sé reglusamur, að hann hafi verið iðinn 
og ástundunarsamur við námið, tekið óvenju miklum framförum, og öll hegðun og 
stundvísi verið með ágætum. 

Nú hefur nemandi ekki hlotið nema 1. einkunn við burtfararprófið, en fullnægir 
að öðru leyti verðlaunaskilyrðunum, må þá veita honum verðlaun, fái hann eindregin 
meðmæli prófdómenda og kennara sinna. 

4. gr. 
Verðlaun mega vera þessi: Helmingur ársvaxta af stofnfé sjóðsins, þangað til 

hann er orðinn 25000 kr. Eftir það: 
Ársvextir 1000 til 2000 kr. Verðlaun 500 kr. 

— 2000 til 4000 — — 600 — 
— 4000 og þar yfir — 700 — 

5. gr. 
Prófdómendur og fastir kennarar skólans ákveða, samkvæmt 3. gr., hverjir hljóta 

skulu verðlaun, er veita má í peningum, bókum eða öðrum eigulegum munum. 

6. gr. 

Hverjum verðlaunum skal fylgja prentað verðlaunavottorð, undirritað af út- 
hlutunarnefndinni, er annast útgáfu vandaðra og smekklegra verðlaunaeyðublaða. 
Í þeim skal tekið fram allt það, sem máli skiptir um þá, er verðlaun hljóta. 

7. gr. 
Föstum kennurum stýrimannaskólans í Reykjavík má veita utanfararstyrk úr 

sjóðnum, þegar hann hefur aukizt svo að hann er því hlutverki vaxinn. Má þá veita 
slíkan styrk fjórða hvert ár, einum kennara í senn. Styrkupphæðina ákveður stjórn 
sjóðsins, en lágmark hennar skal þó vera 1000 kr. 

8. gr. 
Þegar sjóður þessi er orðinn það stór, að unnt sé að greiða af ársvöxtum hans 

verðlaun samkv. 4. gr. og styrk samkv. 7. gr., þá skal jafnan, þegar fyrirsjáanlegt er 
að skólanum sé þörf á fastakennara og fjárhagur sjóðsins leyfir, veita efnilegum 
manni, sem lokið hefur námi við stýrimannaskólann í Reykjavík, styrk til fram- 

haldsnáms erlendis, svo að hann geti fengið næga menntun til þess að taka að sér 
kennslu við skólann. Ef með þarf, má veita sama manni styrkinn tvö ár í röð. 

9. gr. 
Forstöðumaður stýrimannaskólans auglýsir á sínum tíma styrk þann, er um 

getur í 8. gr., og veitir umsóknum móttöku. Umsækjendur skulu helzt eigi hafa út- 
skrifazt fyrir meira en 5 árum. Stjórn sjóðs þessa og fastir kennarar skólans ákveða, 
hver styrkinn skuli hljóta, svo og upphæð hans, er eigi má vera minni en 2000 kr. 
ársstyrkur. Ef atkvæði verða jöfn með og móti, ræður atkvæði forseta.
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10. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn. Í henni eru: Forstöðumaður stýrimannaskól- 

ans i Reykjavík, og er hann forseti hennar. Yfirkennari í siglingafræði við stýri- 
mannaskólann, elzti (fasti) tungumálakennari hans, formaður elzta starfandi skip- 
stjórafélags í Reykjavík og einn maður, tilnefndur til fimm ára af kennslumálaráð- 
herra Íslands. 

11. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að sjá um, að ávaxta fé hans á sem tryggastan og hagkvæm- 

astan hátt, svo sem í Söfnunarsjóði Íslands eða annarri jafn tryggri stofnun. Stjórnin 
hefur á hendi reikningshald sjóðsins og færir allt nauðsynlegt bókhald hans. 

12. gr. 
Sjóðurinn tekur við öllum þeim gjöfum, er stuðla að vexti hans, svo sem áheit- 

um, dánargjöfum, afmælisgjöfum, minningargjöfum o. s. frv, 

13. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal ársreikningur hans, ásamt fylgiskjöl- 

um og efnahagsreikningi, sendur stjórnarráði Íslands til endurskoðunar, og skal hann 
birtur í B-deild Stjórnartíðindanna. 

14. gr. 
Eiga skal sjóður þessi bók, er nefnist Dröfn. Skal bók þessi vera hin vandaðasta, 

blaðsíðutölusett og gegnumdregin. Í bókina skal rita eftir þessari flokkun: 
1. ávarp um sjóðstofnun þessa, undirrituð af þeim mönnum, er út gáfu ávarpið, 

og skipulagsskrá þessa, ritaða af höfundi hennar; 
2. allar gjafir ásamt eiginhandar nafni hvers gefanda, ef mögulegt er; 
3. efnahagsreikning sjóðsins hvert ár og fundargerðir um styrkveitingar og annað, 

er þykir hlýða, að þar sé skráð; 
4. nöfn þeirra, er verðlaun og styrk hljóta, og það, er þykir við eiga að skráð sé 

um slíkt. 

15. gr. 
Stjórn sjóðsins skal rita gerðabók og skrá í hana allt það, er hún telur rétt að 

bókað sé, annað en það, sem fyrir er mælt í 14. gr. 

16. gr. 
Þegar sjóður þessi er orðinn það stór, að honum er vel fært að veita nægilega 

styrki samkv. 7. gr. og 8. gr. auk verðlauna, skal það gert, en þess þá sætt, að eigi 
minna en %o hluti af árstekjum sjóðsins leggist við höfuðstólinn. Því ákvæði má aldrei 
breyta. ' 

17. gr. 
Sýni reynslan, er fram líða stundir, að sjóði þessum sé vel fært að hafa víðtækara 

starfsvið heldur en það, sem tekið er fram í 2. gr., þá má árlega eða með vissu árabili 
veita fé úr sjóðnum til styrktar almennri stofnun í þágu sjómannastéttarinnar. Stjórn- 
in skal þá ákveða upphæð styrksins. 

18. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjórnar Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, Sólvallagötu 61, 3. marz 1943. 

Páll Halldórsson.
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SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Svarfdæla í Eyjafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Svarfdæla. Skal heimili hans og varnarþing vera í 

Svarfaðardalshreppi. 

2. gr. 
Til tryggingar því að sjóðurinn standi í skilum er varasjóður, má hann aldrei 

vera minni en 10% af sparisjóðsinnstæðum samanlögðum. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12 og ábyrgjast þeir hver fyrir 

sig allt að 500 krónum. Skal stjórninni skylt að sjá um að ábyrgðarmenn verði ekki 
færri. Þeir halda með sér fund í janúarmánuði ár hvert, skal það vera aðalfundur. 
Leggjast þar fram endurskoðaðir reikningar sjóðsins fyrir næstliðið ár til úrskurðar. 
Þá kjósa ábyrgðarmenn úr sinum flokki tvo menn í stjórn sjóðsins til næstu þriggja 
ára og skal viðhafa hlutfallskosningu ef óskað er, en sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu 
kýs einn mann í stjórnina til sama tíma. Stjórnin kýs sér formann og skiptir með sér 
verkum. Aðalfundur ákveður laun starfsmanna og þóknun endurskoðenda. Afl at- 
kvæða ræður úrslitum á fundum. Enginn ábyrgðarmanna getur skorazt undan kosn- 
ingu i stjórn þrjú ár í senn. 

4. gr. 
Formaður kveður ábyrgðarmenn til funda, stjórnar þeim og sér um að fundar- 

gerðir og allar ákvarðanir fundanna séu rétt bókaðar og ályktanir þeirra framkvæmd- 
ar. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna er mættur. Formaður hefur 
aðalumsjón með fé sjóðsins, annast öll útlán í samráði við sjaldkera og geymir öll 
skjöl og bækur, sem gjaldkeri ekki daglega þarf með. 

5. gr. 

Gjaldkeri annast allar útborganir sjóðsins í samráði við formann. Geymir hann 
peninga sjóðsins og eftirrit skuldabréfa. 

6. gr. 
Endurskoðendur skulu vera tveir, kosnir af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu til eins 

árs í senn. Þeir hafa eftirlit með störfum stjórnarinnar og endurskoða reikninga 
sjóðsins, samkvæmt því sem reglugerð um sparisjóði, 15. febr. 1942, mælir fyrir. 

7. gr. 
Formanni og gjaldkera er skylt að halda þær bækur, sem nauðsynlegar eru sam- 

kvæmt reglugerð um sparisjóði, 15. febr. 1942. 

8. gr. 
Þeim, sem í fyrsta sinni leggur fé í sjóðinn, er fengin viðskiptabók, fyrir inn- 

lögum og útborgunum, kvittar gjaldkeri eða formaður í viðskiptabókina, og er það 
full sönnun fyrir greiðslunni. Það er ekki á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi við- 
skiptabókar hafi ekki haft löglega heimild frá eiganda hennar til þess að fá út- 
borgað fé það, er hún hljóðar um. Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr 
sparisjóðnum, skal það um leið vera ritað í viðskiptabókina. Vexti skal innfæra í 
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228 vidskiptabækurnar þegar þær í næsta skipti eftir aðalfund år hvert eru sýndar i 
18. des. sparisjóðnum. Formaður og gjaldkeri sjóðsins löggilda viðskiptabækurnar með undir- 

skrift sinni. Glatist viðskiptabók, ber eiganda hennar að snúa sér til stjórnar spari- 
sjóðsins. Getur þá stjórn sjóðsins, eftir ósk eiganda og á hans kostnað, innkallað 
handhafa viðskiptabókarinnar og ógilt hana á þann hátt, sem segir í lögum um spari- 
sjóði frá 27. júní 1941. 

9. gr. 
Af fé því, sem sparisjóðurinn ávaxtar, verður greitt það, er menn óska eftir, 

án uppsagnarfrests, sjái stjórnin sér það fært. En heimta má, að upphæðum sem nema 
100 kr. eða meira, sé sagt upp með þriggja mánaða fyrirvara. Einnig er stjórn spari- 
sjóðsins heimilt að segja lausu fé, sem er á vöxtum í sparisjóðnum, eftir sömu reglu. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af fé því, sem upp er sagt. Sá, sem tekið 
hefur allt úr viðskiptabók sinni, eða þegar hún er útskrifuð, skal skila henni í spari- 
sjóðinn. 

10. gr. 
Sjóðurinn veitir lán gegn fasteignaveði, ábyrgð sveitarfélaga, sjálfskuldarábyrgð, 

handveði og öðrum jafntryggum ábyrgðum og veðum, og kaupir víxla. Þarf meiri 
hluti sparisjóðsstjórnarinnar að vera því samþykkur og hafa ákveðið tryggingu láns- 
ins og hámark lánsupphæðar. 

11, gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður í samráði við lögmætan sparisjóðsfund, hve háa vexti 

skuli greiða af innlögðu og útlánuðu fé við sjóðinn. Starfsmenn sjóðsins eru skyldir 
til þess að halda leyndum ástæðum manna við sjóðinn, samkvæmt því sem lög mæla 
fyrir. 

12. gr. 
Leggist sparisjóðurinn niður, skal varasjóður hans og aðrar eignir verða eign 

Svarfaðardalshrepps, en ábyrgðarmenn, sem þá eru við sjóðinn, skulu hafa rétt til 
þess að ráðstafa því fé nánar, með samþykki stjórnarráðsins. 

13. gr. 
Í þeim atriðum, sem ekki eru tilgreind í samþykktum þessum, skal farið sam- 

kvæmt lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, og reglugerð fyrir sparisjóði frá 
15. febr. 1942. 

14. gr. 
Samþykktum þessum má breyta á aðalfundi ef % mættra ábyrgðarmanna eru með 

breytingunni og hún staðfest af stjórnarráðinu. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 18. desember 1943. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson.
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AUGLYSING 

um breyting á fjallskilareglugerd fyrir Austur-Barðastrandarsýslu, 

nr. 106 frá 31. október 1931. 

4. gr. verði þannig: 
Markaskrá fyrir sýsluna skal endurprenta á 5—10 ára fresti. Sýslunefndin skipar 

fyrir um undirbúning og samning á markaskránni og lætur prenta hana. 
Sýslunefndin ákveður í hvert sinn, sem markaskrá er prentuð, hvað greiða skuli 

fyrir hvert eyrnamark og brennimark, sem birt verður í skránni. Hrökkvi það gjald 
ekki fyrir kostnaðinum, greiðist það, sem til vantar, úr sýslusjóði. 

Skylt er hverjum markeiganda að láta prenta mörk sín þegar markaskrá er 
prentuð. 

  

Reglugerðarbreyting þessi, sem sýslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu hefur 
samið og samþykkt samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 31. maí 1927, 
staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. desember 1943. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað, nr. 70 3. ágúst 

1926, samanber reglugerð nr. 9 4. janúar 1941 og nr. 73 13. maí 1942. 

Vörugjald af ísvörðum fiski skal vera 2 kr. af hverjum 100 kg frá og með 1. janú- 
ar 1944 og til ársloka það ár. Frá þeim tíma gilda aftur óbreytt ákvæði reglugerðar 
nr. 73 13. maí 1942, um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað, 
nr. 70 30. ágúst 1926, samanber reglugerð nr. 9 4. janúar 1941. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 
og hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 10. nóvember 1913, og Þirtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. desember 1943. 

Vilhjálmur Þór. BR 
Páll Pálmason. 
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231 AUGLYSING 
28. des. 

um breyting á hafnarreglugerd fyrir Búðakauptún, nr. 117 20. desember 1931, 
samanber reglugerðir nr. 3 19. janúar 1937 og nr. 90 20. júlí 1938. 

Öll gjöld samkvæmt 8., 9. og 14. gr. hafnarreglugerðarinnar skulu frá og með 
1. janúar 1944 innheimtast með 100% viðauka, þar til annað kynni að verða ákveðið. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóv- 
cmber 1917 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. desember 1943. 

Vilhjálmur Þór. nn 

' Páll Pálmason. 

232 REGLUR 
30. des. . . , … Í on 30. des um breyting á reglum um störf kjötmatsmanna, nr. 82 10. ágúst 1933. 

1. gr. 
7. gr. reglnanna orðist þannig: 
Allt kindakjöt, sem selja á innanlands í kjötbúðum og öðrum opinberum sölu- 

stóðum, skal metið, flokkað og merkt, sem hér segir: 
a. Dilkakjöt, sem selja á nýtt eða frosið, skal skoðað af lækni, merkt og metið gæða- 

mali af kjötmatsmanni eftir sömu reglum, sem gilda um freðkjöt til útflutn- 
ings, sbr. 10. gr. Undanþegið þessum ákvæðum skal þó það kjöt, sem selt er 
á sumarmarkaði. Enn fremur getur ráðuneytið veitt undanþágu frá þessum 
ákvæðum að fengnum tillögum hlutaðeigandi yfirkjötmatsmanns og kjötverð- 
lagsnefndar. 

Stórhöggvið saltað dilkakjöt skal flokkað og merkt eftir sömu reglum, sem 
gilda um saltkjöt til útflutnings. 

Spaðsaltað dilkakjöt skal flokkað og tunnur merktar á þessa leið: 
Tunnur með dilkakjöti, þegar skrokkarnir vega 12 kg og þar yfir, skal 

merkja: SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT A 
Tunnur með dilkakjöti, þegar skrokkarnir vega undir 12 kg, skal merkja: 

SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT B 

Heimilt er að meta sérstaklega holdgóða skrokka, sem vega 14 kg og þar 
yfir og merkja tunnurnar: 

SPAÐSALTAÐ DILKAKJÖT ÚRVAL 
b. Kjöt af fullorðnu og veturgömlu fé, sem selja á nýtt, frosið eða saltað, skal 

flokkað, metið gæðamati og merkt, sem hér segir: 
Kjöt af algeldum ám og sauðum tveggja og þriggja vetra, skal merkja S.L, 

ef skrokkarnir eru vel holdfylltir og feitir, en S.IL, séu þeir rýrari. 
Kjöt af geldum ám, sem eru eldri en þriggja vetra, skal merkja G.I, ef 

skrokkarnir eru vel feitir. 
Kjöt af veturgömlu fé skal merkja V.I. ef skrokkarnir eru holdgóðir og vel 

feitir, en V.II. séu þeir rýrari.
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Kjöt af mylkum ám og ryru geldfé skal merkja Æ.L, ef skrokkarnir eru 
sæmilega holdgóðir, en Æ.II. séu þeir rýrari, teljist þeir söluhæfir til neyzlu. 

Kjöt af fullorðnum hrútum, teljist það söluhæft, skal merkt H.I. ef skrokk- 
arnir eru holdgóðir, en H.II., séu þeir lakari. 
Merkin skal setja á miða, sem bundnir eru við skrokkana, eigi að selja kjötið 

nytt eða frosið, en á tunnubotna, ef um saltkjöt er að ræða, og skal þá setja framan 
við merkin: „Spaðsaltað“ eða „Stórhöggvið“, eftir því sem við á. 

Kjötmatsmenn skulu ekki taka í nefnda flokka annað kjöt af fullorðnu og vetur- 
sömlu fé en það, sem er vel útlítandi og sæmilega holdgott, en þó skal sérstaklega 
vanda til flokkanna S.I. og G.I. 

Í matsvottorðum sé tilgreind kjötþyngd í hverri tunnu, þegar um saltkjöt er 
að ræða. 

Kjötmatsmenn varðveiti merkiplöturnar og mega ekki aðrir nota þær. 

2. gr. 

Reglur þessar ganga í gildi þegar í stað. 

Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt lögum frá 30. desember 1943, um 
brevting á lögum nr. 39 19. júní 1932, um kjötmat o. fl., og birtast til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. desember 1943. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Hitaveitu Reykjavíkur. 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið 

eða verða gerð, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té 

vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu í allt að 15 C stiga 
frosti, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi Hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur. 

3. gr. 
Gjald fyrir afnot heita vatnsins reiknast þannig: 

a. Af hverju húsi skal greitt fast gjald, miðað við hitaþörf hússins samkvæmt 
ákvörðun Hitaveitunnar. Nemur gjald þetta kr. 4.64 á mánuði fyrir hverjar 
1000 hitaeiningar, sem talið er að hitaþörfin sé á klst. 

b. Auk þess greiðist fyrir vatnsnotkunina samkvæmt vatnsmæli kr. 0.68 — sextíu 
og átla aurar — fyrir hvern rúmmetra vatns. 

4. gr. 
Í 4% mánuð að sumri til ber þó aðeins að greiða helming þeirra gjalda, sem 

ákveðin eru samkvæmt 3. gr., og miðast það tímabil við álestur á vatnsmæla, sem 

næst 14. maí og 30. september. 
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5. gr. 
Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæla skal 

greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotin og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 
a. Fyrir mæla allt að %4” kr. 3.00. 
b. Fyrir mæla 1” og þar yfir kr. 10.00. 

6. gr. 
Hitaveitugjöld, samkv. 3.—5., gr. verða krafin mánaðarlega þegar eftir mælis- 

álestur. 

Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra, og fækka 
glalddögum að sumri til. 

7. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningu um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að greiða 
hann þar sem Hitaveitan ákveður. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að fullu greidd 
innan 14 daga frá gjalddaga. 

8. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð þess 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er og að loka vatns- 
rennsli að húsi, sem vangreidd eru af hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, kr. 15.00 

hverju sinni. 

9. gr. 
Hitaveitan setur krafizt þess, að lokað verði fyrir rafmagn hjá þeim, sem veldur 

vanskilum á hitaveitugjöldum, hvort sem vanskilin eru beint við hitaveituna eða 
óbeint. 

Á sama hátt getur Rafmagnsveitan krafizt þess, að lokað verði fyrir heitt vatn 
hjá þeim, sem skulda afnotagjöld rafmagns. 

Fyrirætlanir um lokanir samkv. þessari grein skal tilkynna með 5 daga fyrirvara. 

10. gr. 
Húseigendum er skylt að tilkynna Hitaveitunni þegar í stað, ef þeir auka tölu 

nitaðra herbergja í húsum sínum. 

11. gr. 
Eftirlitsmanni Hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum heml- 

um, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru í sambandi við hitaveituna. Er hús- 
eiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sér- 
hverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

12. gr. 
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 1940, 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1943. 

Björn Þórðarson. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLYSING 234 
31. des. 

um breyting á reglum um åhættuflokkun og ákvörðun iðgjalda fyrir slysatrygg- 
ingar, nr. 222 21. febrúar 1939. 

1. gr. 
Iögjöld til iðntryggingarinnar skulu frá 1. janúar 1944 vera fimmföld þau gjöld, 

sem ákveðin voru í reglum nr. 222 21. febrúar 1939. | 

2. gr. 
Iögjöld til sjómannatryggingarinnar skulu vera kr. 12.06 fyrir hvern mann á 

viku frá og með 1. janúar 1944. Auk þess skal krafið sérstakt aukaiðgjald, kr. 65.00, 
fyrir hvern sjómann á skipum, er sigla milli landa, fyrir hverja ferð. 

Idgjald fyrir bjargsig skulu vera hin sömu og ákveðin voru fyrir árið 1943. 

Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt 1. kafla laga nr. 74 31. des. 1937, um 
alþýðutryggingar, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um sama efni, nr. 206 31. des. 1942. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1943. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 235 

yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1942. 

Tekjur: 

  

  

  

1. Sjóður frá fyrra ári ......2......00 000. kr. 5085930.49 
2. Bætt við innstæður vaxlaeigenda: 

a. Innlög á árinu .„.........20.00 0000... kr. 202965.24 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ................ — 208937.35 
c. Verðlaun úr Minningarsjóði Eiríks Briem .... — 178.58 

T æn Tasr at:3665 2 SETA 1 A d. Verðlaun úr „Vaxtabæti“ Söfnunarsjóðsins .. 179941 413880.58 

3. Vextir af lánum .........%%.200 000 —  266011.25 
4. Lántökugjöld, dráttarvextir, viðskiptabækur o. fl. ............ — 6183.24 

5. Vextir 1942, geymdir til útborgunar .............2000. 000... —  31582.60 
6. Höfuðstóll, geymdur til útborgunar „..............0..0 0000... — 1627.02 
7. Vaxtavísir utborgunard. nr. 205 .......2.0..0 0000. — 13.97 

Kr. 5805229.15 
Gjöld: 

1. Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1942: 
a. Ársvextir 5% .....0...0.. 0 kr. 238126.86 

royvtir Ra os b. Dagvextif 4,9% ......0000 00 — 2393.09 kr. 240519.95 

2. Kostnaður ................00 0000. 0 ns — 20124.88 

3. Vextir 1941, er biðu útborgunar .........000%00 000... — 31060.59 
  

Flyt kr. 291705,42
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Flutt kr. 291705.42 
Höfuðstóll: 

a. er beið útborgunar frá fyrra ári .......... kr. 1627.02 
b. er féll á árinu til útborgunar .............. — 105961.35 = 107588,37 

Sjóður í árslok: 

a. Veðskuldabréf ...........0.....0 0... kr. 3390038.54. 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ........ —  867105.93 
c. Veðdeildarbréf #............00.00 000. —  556700.00 
d. Skuldabréf Kreppulánasjóðs ............... — 440040.00 
e. Jarðræktarbréf ............000 0... — 1000.00 
f. Innanríkislán ............0000000 000. n 0. — 91000.00 
g. Skuldabréf ríkissjóðs .................0.... —  13033.33 

Verðbréf alls kr. 5359017.80 
h. Vextir óinnheimtir .........0..00. 000. —  33622.37 
i. Skrifstofugögn .........0.0...0 0000. — 4500.00 
j.- Vaxtavisir útborgunard. nr. 205 ............ — 13.97 
k. Inneign í bönkum ............ kr. 2093.66 
1. Sjóður hjá féhirði ............ — 6687.56 — 8781.2 Sjóður hjá féhirði 6687.5 781.22 — 5405935.36 

Söfnunarsjóður Íslands. Kr. 5805229.15 

Reykjavík, 20. febrúar 1943. 

Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1942. 

Eignir 
Veðskuldabréf .og verðbréf ...........0...00 0000. kr. 5359017.80 
Óinnheimtir vextir ..........000.000 0. —  33622.37 
Skrifstofugögn .........0.0%%000 00 — 4500.00 
Vaxtavísir útborgunardeildar nr. 205 ......0.0..0000 0000. — 13.97 
Innstæður í bönkum ...........0.0.00 0000. s0 ns sm 2093.66 
Sjóður hjá féhirði ..................... 000 — 6687.56 

Kr. 5405935.36 

. Innstæður vaxtaeigenda: 

  

a. Aðaldeild ...........0.00000 0. kr. 2566595.11 
b. Erfingjarentudeild ...............0.0000... —  108762.63 
c. Útborgunardeild ..........0...00..0 0... — 2490489.59 
d. Bústofnsdeild .............00.0002. 0000... 10667.82 kr. 5176515.15 

Vextir frá 1942, geymdir til útborgunar ...................... —  31582.60 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar .............000 0000... — 1627.02 
Varasjóður senrtrrnrssrsrrrrrrnrrstsrrrrrrsrrrrreerrnnnr0ra —- 196210.59 

  

Söfnunarsjóður Íslands. 

Reykjavík, 20. febrúar 1943. 

Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson, 

r. 5405995.36
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REIKNINGAR LANDSBANKA ISLANDS 

årid 1942. 

I. Sedlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 31. desember 1942. 

Eignir: 

. Gullmynt ......000 000... 

Gjaldeyrisvarasjóður .........00000 00. near 

Inneign hjá erlendum bönkum ......2000000 00 e rn nn. 

Víxlar innlendir og ávísanir ......2..0000 0... n nn 

Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .......0.0.0.00.0.00. 

. Lán í hlaupareikningi ........2.0002 0000. 0 nn nn 

Reikningslán .......0..000.0 0000 nn 

. Bankabyggingar með húsbúnaði .......000000 00... nn. 00... 

. Erlend verðbréf ........2..00.0. nn 

Innlend verðbréf ..........00.. 0... 

Innlendir bankar ..........000 00. ene 

Ýmsir skuldunautar ..........2.0.000 000 

. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) .....0000000... 

. Ógreiddir vextir ........0000.0 0. s.n 

5. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ......00000 0000... 

. Peningar Í SjÓði .........02000 none ner 

Seðlar í umferð .......0.0.00 00 

Stofnfé sr 

. Narasjóður ....0202000 err 

. Afskriflareikningur ........00000 00. enn 

Gengisreikningur .......000000 0... nennrn nr 

Innstæðufé í hlaupareikningi .....0.0.000. 0... enn 

Innstæðufé í reikningslánum ......0000. 0... vn rr nn. 

Inneign sparisjóðsdeildarinnar .......000000 0... nr... 

Innheimt fé ekki útborgað .......00000. eens enn 

. Skuld við erlenda banka ......0020000 0000 senn 

. Tilkynntir tékkar .......000000 000. eeen nn 

Ýmsir skuldheimtumenn .......00060 000 nn 

a. Frá árinu 1941 „......000000 0000. 0... 

b. Samkv. rekstursreikningi 1942 .......... 

. Fyrir fram greiddir vextir .....22.000.00... 0. een 

. Túneign erlendra viðskiptamanna í erlendum gjaldeyri ...... 

5. Áhyrgðir vegna viðskiptamanna ....0000n0000ee err... 

. Tekjuafgangur óráðstafaður: 
328726.82 

2004140.55 

kr.  5736922.65 
— 12000000.00 
— 1831359429.00 
— 759500.00 
— 4031814.07 
— 17554992.25 
— 798798.96 
-— 500000.00 
— 134228312.66 
—  1980649.51 
— 2890304.47 
— 32661.57 
-— 151956.17 
— 253121.88 
—  20431480.01 
— 310107.18 
  

  

r. 2332867.37 

Kr. 333018850.38 

kr. 108000000.00 
—  4800000.00 

-—  3200000.00 
— 1000689.50 
— 2620939.38 
— 109608537.13 
— 2138370.17 
— 63686526.50 
— 238123.86 
—  8437254.91 
— 651831.90 
— 639662.15 
— 102757.50 
-—  7159810.00 
-—  20431480.01 

  

". 2332867,37 kr, 332715983,01 
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Flutt kr. 2332867.37 kr. 332715983.01 
Frå dregst: 
a. Húseignir bankans lækk- 

aðar í verði .......,.,... kr. 150000.00 
hb. Vextir af stofnfé ......... —- 180000.00 
c. Lagt í varasjóð .......... — 1700000.00 . 

2 2030000.00 00 0003 
  

Kr. 333018850.38 
LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 11. janúar 1943. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. Jón G. Maríasson, 

settur. 

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

  

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 
hankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 
verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 2. febrúar 1943. 

Gísli Sveinsson, 
1. varaforseti. 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1942, 

  

  

Gjöld 
1. Úthorgaðir vextir ........0...... sene kr. 1106367.14 
2. Kostnaður við rekstur bankans ...........0.0..0.00000 — 1026347.82 
3. Kostnaður við seðlagerð ..............00.0..00 eeene —  231297.35 
4. Reksturshagnaður ..............0.0... 0000. — 2004140.55 

Kr. 4368152.86 
Tekjur 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ................ kr. 13031.07 
Innborgaðir vextir og forvextir 

á árinu „................ kr. 2411031.00 
3 S 1 < År] A7R bar af tilheyrandi næsta åri .. 102757.50 — 9308973.50 

Ógreiddir vextir ......... eeeeevere —  259121.88 
kr. 2574426.45 

2. Ýmsar tekjur ............ Em — 1793726.41 

Kr. 4368152.86 

  

 



II. Sparisjóðsdeildin. 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans 31. desember 1942. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán .............0.0.0...... kr. 2935194.70 

  

  

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ — 2516851.70 
c. Handveðslán .........0.0000000 00... —  89337,50 
d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveitar- og 

bæjarfélaga ........0020. 00 —  263702.00 
e. Búnaðarlánadeildarlán ......0...0.0..0... — 19162.00 
f. Reikningslán ..........0..0%0. 0000. — 899693.16 
g. Viðskiptalán ........0.00.000 000... — 539285.99 

Víxlar innlendir og ávísanir .........02000. 00 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ............0.00..... 
Lán í hlaupareikningi ..........0..0..0000 00. 
Bankavaxtabréf ...........2202000 00 ses 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ 
Erlend verðbréf „............0200 000. 
Fasteignir: 
a. Bankabyggingar með húsbúnaði ......... kr.  49340.78 
b. Aðrar fasteignir ...........00.0000.00... — 105860.66 

Inneign hjá erlendum bönkum ........0.020000 0... nn... 
Inneign hjá seðlabankanum .................. FRI 

Inneign hjá öðrum bönkum .........000000..00.. 
Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) .......... 

. Ýmsir skuldunautar ..........00.0 000... 
Ógreiddir vextir ................. 0 

5. Peningar i sjóði ....,.....0.000 0000. FI 

Skuldir: 

Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) ...... 
Brezkt lán tekið 1924 ..........0..00.00 00 
Varasjóður ..........0.0002 0... 

4. Afskriftareikningur ............00000 0000... 
Innstæðufé í hlaupareikningi .................... 
Innstæðufé í reikningslánum ...............00... 
Innstæðufé í viðskiptalánum .................... 
Innstæðufé í sparisjóði .........0.0000. 00... 
Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .............. 
Inneign veðdeildarinnar ....................000.. 

. Skuld við erlenda banka .........0.0000....000.. 
. Veðskuldir á fasteignum .............0...00..0.. 
. Ýmsir skuldheimtumenn o. fl. ......0.0.00.. 

Fyrir fram greiddir vextir ...................... 

seere. 

kr... 7263227.05 
— 54341419.81 
— 977.17 
— 42312.17 
— 4416611.00 
— 15178700.78 
— 1718865.28 

— 155201 44 - 
— 267325.37 
—  63686526.50 
— 673029.29 
— 12404.69 
— 439444.96 

  

NON 

............ 

0... 

— 266303.22 
— 233830.81 

Kr. 148696179.54 

1160174.69 
— 524400.00 

2400000.00 
—  1000000.00 
— 11338501.96 

393714.14 
105519.51 

118094138.67 
4039569.02 
1947103.86 
140666.14 

2090.11 
134043.85 
158212.74 

  

kr. 148033134.69 
67 
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Flutt kr. 148033134.69 
15. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1941 ......................... kr. 678569.20 

  
hb. Samkv. rekstursreikningi 1942 .......... — 1464604.49 

kr. 2143173.69 
Frá drgst: 

a. Fært á afskriftareikning . kr.  80128.84 
b. Lagt í varasjóð ......... — 1400000.00 1480128.84 

  

— 663044.85 

Kr. 148696179.54 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 11. janúar 1948. 

  

  

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. Jón G. Maríasson, 

settur. 

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 
bankans, og er hann í samræmi við þær. Enn fremur höfum við á árinu sannreynt, 
að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 2. febrúar 1943. 

Gisli Sveinsson, 
1. varaforseti. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans árið 1942. 

  

  

  

Gjöld . 
1. Utborgadir vextir ...... HI kr. 2164354.62 
2. Kostnaður við rekstur ............002000 00. — 754073.79 
3. Reksturshagnaður .........0..2.020.0 000 0ð nr nn — 1464604.49 

Tekjur Kr. 4383032.90 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ................ kr. 282903.97 
Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu 2... kr. 4034740.57 
Þar af tilheyrandi næsta ári ... -—  758212.74 — 3976527.83 

Ógreiddir vextir .......0.0.0000000 0... — 266303.22 | 3895735.02 

2. Greitt upp i áður afskrifaðar skuldir ..........00.0.2.0.00.00... —. 10985.84 
3. Hagnaður á fasteignarekstri .........0...0.020000. 0000... — 5059.75 
4, Ýmsar tekjur „.....00.0..00 000 —  541252.29 

  

Kr. 4383032.90
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Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar 31. desember 1942. 236 

Eignir: 

. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

  

  

a. Fasteignaveðslán ..........000.000000.0.. kr. 1233487.70 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán #............0.... — 1531630.00 
c. Handveðslán .....0..00.00.00 00... — 88737.50 
d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveitar- og 

bæjarfélaga s......00.0 0. — 238902.00 
e. Búnaðarlánadeildarlán .........0000000... — 19162.00 
f. Viðskiptalán .......0.0.00 0000... — 539285.99 kr 3651205.19 

2. Vixlar innlendir og ávísanir ........020.0.00 s.n. — 44124244.07 

3. Bankavaxtabréf ............000 00 —  4287440.50 

4. Rikissjodsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  13272403.62 
5. Erlend verðbréf .........0.0200 000. —  1718865.28 
6. Fasteignir .......00..0000 00 — 44860.66 
7. Innlendir bankar .........2.202000 enn en nn — 574303.16 
8. Ýmsir skuldunautar .........020.0.000n rr — 423873.37 
9. Ógreiddir vextir ............00000 0000. — 246446.52 

10. Inneign hjá seðlabankanum .....02000000 00. ern — 63686526.50 

11. Peningar Í sjóði .......00200000 nun rn — 96440.25 

Kr. 132126609.12 

Skuldir: 
. Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frå 1921) .......0...00... kr 1160174.69 
. Brezkt lán tekið 1924 ..........200 0000 00 nn —-- 524400.00 

3. Varasjóður .......0200.200.0 enn — 2400000.00 
. Afskriftareikningur ...........0.00. 0000. enn — 1000000.00 

Innstæðufé í hlaupareikningi .........0.0202 000... — 2183035.89 
. Innstæðufé í viðskiptalánum .......000200 000. 105519.51 
. Innstæðufé í sparisjóði .........2.000000 nn —  97719967.98 
. Instæðufé gegn viðtökuskírteinum .........0000. 00... — 2803306.45 
. Inneign veðdeildarinnar .......0..00020 00. 00ne nn — 7947103.86 
. Útibúið á Ísafirði .................0.0...nnn nr —  8490417.37 
. Útibúið á Akureyri .........0%..0 0... sn —  3880278.60 

Útibúið á Eskifirði ............00.0...... Sl — 2356061.79 
. Útibúið á Selfossi ..........2.0.0..n nr — 5099244.16 

14. Veðskuldir á fasteignum .........000000 00. — 2090.11 
15. Ýmsir skuldheimtumenn o. fl. ......00000. 000... — 120687.04 
16. Fyrir fram greiddir vextir ........200002 0000 — 589020.16 
17. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1941 ........0.00000 0. kr. 227435.79 
b. Samkv. rekstursreikningi 1942 .......... — 1397994.56 

kr. 1625430.34 
Frá dregst: 
a. Fært á afskriftareikning . kr.  80128.84 
b. Lagt í varasjóð ......... — 1400000.00 6 

1480128.84 145301.51 
  

  

Kr. 132126609.12
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236 Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar árið 1942. 

. Gjöld 
1. Útborgaðir vextir .............0...00 00. kr. 1773614.78 
2. Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar og Austurb.útibús —  382810.61 
3. Reksturshagnaður ..........0.0..000 000. —  1397994.56 

  

Kr. 3554419.95 

Tekjur ' 
Í. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...............…. kr. 149268.14 

Innborgaðir vextir og forvextir 
Á årinu 2... kr. 3063393.49 

Þar af tilheyrandi næsta ári .. —  5890920.10 —— 9474373.33 
  

  

sroj ir ravtir a Cy 4 |=) Ógreiddir vextir ...........0.. seeren 246446.52 kr. 2870087.99 

2. Hagnaður á fasteignarekstri ............0..00... 0. —- 4558.94 
3. Ágóði af rekstri útibúsins á Ísafirði 2... — 59326.26 
4. Á góði af rekstri útibúsins á Akureyri ...................... — 223901.43 
5. Ýmsar tekjur ................. BOÐÐNSSRSÐNÐSSRSRARRRÐRRÐÐ —  396545.33 

  

Kr. 3554419.95 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

a. Fasteignaveðslán ............ FA kr. 341935.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................... — 65280.00 
c. Reikningslán ..............0.000. 00. 0000. 198729.76 kr. 605944.76 

2. Víxlar innlendir og ávísanir .........00.....0. 0000 — 9017788.38 
3. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ — 265766.80 
4. Fasteignir ....................00 0 — 31000.00 
5. Húsbúnaður og áhöld ................0.0 0000 —  16165.78 
6. Inneign hjá erlendum bönkum ..........2.0000000 00 — 21480.20 
7. Inneign hjá Landsbanka Íslands ...........0....0..000 00. — 9490417.37 
8. Ýmsir skuldunautar ...........0..0..0 00 — 11.06 
9. Ógreiddir vextir 2... re ren — 1290.20 

10. Peningar Í sjóði ................0 02... — 13965.43 

Kr. 7463829.98 

Skuldir 
1. Skuld við erlenda banka .........0000000 nn =... kr. 58045.64 
2. Innstæðufé í hlaupareikningi „.................... 000. — 151913.61 
3. Innstæðufé í reikningslánum ...............00 0000 —  114835.29 
4. Innstæðufé í sparisjóði ...............%. 22... — 6212501.94 
5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ..............0.000 00... —  269557.80 
6. Fyrir fram greiddir vextir ..... ARA —  56975.80 

  

Kr. 7463829.98
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Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1942. 

  

  

  

  

Tekjur 
1. Flutt frá fyrra ári „..........0... 0000 kr. 52624.90 
2. Innborgaðir vextir .„............0..00. 00. — 110619.44 
3. Forvextir af víxlum og ávísunum ..........0.0.000.. 0. — 143610.85 
4. Ýmsar tekjur „........0.0.0. 000. —— 15511.97 
ð. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ..........0.0.0.....00..... —  1800.00 

Kr. 324167.16 
Gjöld 

1. Útborgaðir vextir .............. RANA kr. 112702.34 
2. Kostnaður við rekstur ...........0..000002 00. — 96452.96 
3. Ágóði af rekstri, færður Landsbankanum til tekna ............ —  59326.26 
4. Flutt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ...................... kr. 56975.80 
Ad frádregnum ógreiddum vöxtum .............. —- 1290.20 —  55685.60 

Kr. 324167.16 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignavðslán ............0.0.0.00...... kr. 581556.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............,.... — 627774.70 
c. Handveðslán „..........00000000 00. — 600.00 
d. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .. —  24800.00 
e. Reikingslán ..............0.00.000000 700771.00 kr. 1935501.70 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ...........0.......0.. 0... —  x5515723.51 
3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ...................... — 977.17 
4. Lån í hlaupareikningi ..............00.....00 0. — 12013.07 
5. Bankavaxtabréf ..........0.0.0.00... 00. „. — 118790.50 
6. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  747841.71 
7. Fasteignir .............. ennen eveve — 15000.00 
8. Húsbúnaður og áhöld ...............00.. 020. — 11175.00 
9. Inneign hjá erlendum bönkum ..................0..0 0. —  235155.66 

10. Inneign hjá Landsbanka Íslands .............00000000. -—— 3880278.60 
11. Ýmsir skuldunautar .......0.0...... 0 — 319.60 
12. Ógreiddir vextir .........0.0.... seen e eve everree — 11236.47 
13. Erlend mynt (seðlar og målmpeningar) ..,….….......(.....….…. — 12404.69 

3. 

5. 

Peningar í sjóði une A — 30223.31 
  

Skuldir: 
Skuld við erlenda banka ...........0.0.0.0 0... 
Innstæða í hlaupareikningi „....................00 0... 
Innstæðufé í reikningslánum .......... FIRIR 
Innstæðufé í sparisjóði ...........00000......0 egne eve 

Kr. 12526640.99 

kr. 63256.79 
—  4325835.86 
— 127449.78 
—  6843661.91 
—  623307.23 
  

kr. 11983511.57 
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Ýmsir skuldheimtumenn ........0...0..0 00 0r sn 
Fyrirfram greiddir vextir .........020000 0. 
Tekjuafgangur óráðstafaður .........00020000 00 

kr. 11983511.57 
— 9856.81 
— 82139.20 
—  45113341 
  

Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1942. 

Flutt frá fyrra ári ........00000 0000. 
Innborgaðir vextir .........0000000.0 000 
Forvextir af vixlum og ávísunum ........00.00 0000... 
Ýmsar tekjúr .........000000000. 0 ss 
Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir „.........0.000000 0... 0... 

Kr. 12526640.99 

kr. 505704.69 
—  181265.29 
— 268320.24 
—  62984.14 
— 2000.00 
  

Útborgaðir vextir ..........0.0.0. 000. .n nn 
Kostnaður við rekstur .........202000 0000 
Ágóði af rekstri, færður Landsbankanum til tekna .......... 
Flutt til næsta árs: 
a. Fyrirfram greiddir vextir .......0...00...... kr. 82139.20 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum .......... —  11236.4T 

kr. 70902.73 
bh. Tekjuafgangur óráðstafaður ................ — 451133.41 

  

  

Kr. 1020274.36 

kr. 136404.32 
— 137932.47 
— 223901.43 

— 522036.14 
  

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1942. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ........2000000 00... kr. 469676.00. 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........0.00..0.... — 43805.00 

  

Víxlar innlendir og ávísanir ........200000.0 0... 
Lán í hlaupareikningi ...........00..00 0000 
Bankavaxtabréf ..........0220020000 eres dese 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............. 
Fasteignir: 
a. Bankahúsið með húsbúnaði ................ kr. 15000.00 
b. Aðrar fasteignir ..........000000 0. —  7000.00 

  

Inneign hjá erlendum bönkum .......22000euuseeeesererrrnrere 
Inneign hjá öðrum bönkum ........0000000 00... 0... 
Inneign hjá Landsbanka Íslands ..........0.000.0 00... 00... 
Ýmsir skuldunautar ..........02.0000. enn 

. Ógreiddir vextir ..........0.. 00... 
Peningar Í sjóði .......020000 00. 

Kr. 1020274.36 

kr. 513481.00 
— 1027590.25 
—  30299.10 
— 10380.00 
—  187337.50 

— 22000.00 
— 10689.51 
—  98726.13 
— 2356061.79 
—  11663.17 
— 3620.66 
—  70083.50 
  

Kr. 4341932.61
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Skuldir: 236 
1. Skuld við erlenda banka ............200..00.. 0. önn kr.  19363.71 
2. Innstæðufé í hlaupareikningi ...............00%. 0... 0. 0... — 2448781.40 
3. Innstæðufé í sparisjóði ............2.00.00 0... — 1741241.57 
4. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ...........0.0.00 0000... —  65725.08 
5. Fyrirfram greiddir vextir ..............22.00.. 0 neee — 8897.62 
6. Tekjuafgangur óráðstafaður „...............0.)0 00... nn —  57923.23 

Kr. 4341932.61 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1942. 

Tekjur: 
1. Flutt frá fyrra ári (vaxtayfirfærsla) ........2.0.00.0 0000... kr. 10058.57 
2. Innborgaðir vextir ...............000.0.. 0. … — 73833.74 
3. Forvextir af vixlum og ávísunum ............0.% 0... 00... —  51699.28 
4. Ýmsar tekjur ...........0.0.2.2 00. s nn —  38637.88 
5, Greitt upp i áður afskrifaðar skuldir ........................ — 1095.84 
6. Tekjur af rekstri fasteigna ..............00.0. 00... nn. — 500.81 

Kr. 175826.12 

. Gjöld 

1. Utborgadir vextir ...........1.0%00 0... ss — 34244.70 
2. Kostnaður við rekstur ...........2..0000..00. nn — 78381.23 
3. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir „...............0... kr. 8897.62 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............ — 3620,66 

kr. 5276.96 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður ............ SFR —- 57923.23 ..  63900.19 

Kr. 175826.12 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ...........00000000....... kr. 308540.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................... — 248362.00 

- Reikningslán ...........0....0.0000.00 00. — - c eikningslán 192.40 kr. 55709440 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ............20.00.000. — 656073.60 
3. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. — 705351.15 
4. Fasteignir .................0.0.0...0 20 — 8000.00 
5. Húsbúnaður og áhöld FERÐA R RN NORA SÐSNNARÐ ARI — 7000.00 
6. Inneign hjá Landsbanka Íslands ...........0.0000.00 000. 5099244.16 
7. Ýmsir skuldunautar ................0200 020 — 3577.76 
8. Ogreiddir vextir ............0..0..2..0 00 — 3709.37 
9. Peningar i sjóði ..........0........0 0. — 23118.32 

  

Kr. 7063168.76
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Skuldir: 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Innstæðufé í hlaupareikningi ..............0.000. 000... kr. 1023935.30 
2. Innstæðufé í reikningslánum .............020. 000... en — 151429.07 
3. Innstæðufé í sparisjóði .............2002 0000. sn — 5576765.27 
4. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum .............0.0. 000... —  2716172.46 
5. Ymsir skuldheimtumenn ..............2200 000... — 3500.00 
6. Fyrirfram greiddir vextir ..........0...0.00 00. — 21179.96 
7. Tekjuafgangur óráðstafaður .............00000 0. ens —- 8686.70 

Kr. 7063168.76 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1942. 

Tekjur: 
1. Flutt frá fyrra ári .............22.00 0000 kr. 16381.08 
2. Innborgaðir vextir ............22000. 000. sn en — 108001.24 
3. Forvextir af víxlum og ávísunum .......20.00000 0000... — 33997.00 
4. Ymsar tekjur ..........000.... 0... — 27572.97 
ö. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ...........0.000 000... —- 6090.00 

Kr. 192042.29 

Gjöld 
1. Utborgaðir vextir „............2.0.0.. 0. kr. 107388.48 
2. Kostnaður við rekstur ............... AAA —  58496.52 
3. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir .................... kr. 21179.96 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............ — 3709.37 

kr. 17470.59 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður .........0.0....... —  8686.70 = 96157.99 

Kr. 192042.29 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1942. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ...........0000000000 000. kr. 37766.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0.000 000... — 43527.00 kr. 81293.00 

2. Víxlar innlendir og ávísanir „.........2.00200000 0... —-  5700.00 
3. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ................ — 105650.00 
4. Inneign hjá öðrum bönkum .....0.00000.00 0000. ;.. — 153956.10 
5. Ógreiddir vextir ..........00.00000 000. — 579.25 

Kr. 347178.35 

Skuldir: i 
1. Innstædufé í sparisjóði ........0000000.2 ven kr. 325733.57 
2. Fyrirfram greiddir vextir .........000000 0000 n rn —- 1749.50 
3. Tekjuafgangur Óráðstafaður ........0.00000 000. ner —  19695.28 

Kr. 347178.35



b. Tekjuafgangur óráðstafaður 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1942. 

. Flutt frá fyrra ári 
Innborgaðir vextir 

. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 

. Útborgaðir vextir 
. Kostnaður við rekstur 
. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrirfram greiddir vextir 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum 

1. flokkur 

541 

Tekjur: 

III. Veddeildin. 

Efnahagur veddeildarinnar 31. desember 1942. 

Eignir: 
. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

1401.59 
31203.48 
66057.76 

1756177.40 
1592049.79 
1666746.11 
2305415.77 
2546288.35 
2565692.48 
4680457.95 
4969386.49 
5900514.21 
3434444.07 
  

Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 
a. Ekki fallið í gjalddaga: 

1. flokkur #0... 

2. mm nerueeeeeseseves 

3. — neeeeneeereeesee 

4. RIÐ 

5. mm eeeereevesevenee 

6. — eereereveveveere 

7. — eeeeeevereesrtee 

8. — eee ereseee 

— 22703.20 
— 31455.79 
— 34815.26 

  

kr. 30915835.45 

'. 25151.84 
— 12294.21 

ENE — — 120.00 

Kr. 37566.05 

9467.62 
— 7232.90 

kr. 1749.50 
— 579.25 

kr. 1170.25 

1 8 20865.53 

Kr. 37566.05 

  

kr.133476.26 kr. 30915835.45 

68 

1943 

236



1943 

236 

3. 

6. 

9. flokkur ...............… — 

10. IR — 
11. — — 
12. — nereeererereeves — 
13. — eueeeeereeeveeee — 

b. Fallið í gjalddaga: 
1. flokkur .............. kr. 

2. — — 
3. IR — 
4. AÐ — 
5. IR — 
6. IR 
7. sr nyeeeeveerverere — 
8. nn 
9. AR RIRÐ — 

10. ER — 
11. IR — 
12. mm neuen ereeveerere — 
13. nn — 

542 

Flutt kr.133476.26 

35090.22 
64046.75 
68095.63 
12568.96 
32021.12 

  

31.57 
255.75 
545.13 

21473.57 
10038.08 
14138.24 
19680.51 
18261.98 
18749.03 
48704.90 
33731.17 
50761.07 
3745.87 

  

Ymsir skuldunautar: 

2. flokkur 

6. 
7. 

10. 
13. 

Verðbréfareikningur: 
4. flokkur 

7. 
8. 
9. 

Vextir af verðbréfum: 

4. flokkur 

8. 
9. 

Inneign hjá Landsbanka Íslands: 
1. flokkur 

Æ
R
E
S
 

E
S
 

kr. 405298.94 

—  240116.88 
  

kr. 2701.84 

— 10000.00 
— 365.52 
— 1053.75 
— 3342.11 
  

kr.  67500.00 
— 4813.19 
— 2452.37 
— 2500.00 
— 2500.00 
  

kr. 4050.00 

— 150.00 
— 150.00 
  

kr. 199611.85 
—  69393.89 
—  270874.30 
— 944764.67 
—  607200.24 
— 667916.47 
—  811401.55 
—  693068.21 

kr. 30915835.45 

—  645415.82 

— 17463.22 

— 19765.56 

— 4350.00 

  

kr. 4204230.78 kr. 31662830.05
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Flutt kr. 4204230.78 kr. 31662830.05 236 
9. flokkur .........00.00 0 —  882227.53 

10. 0 eee rnnee —  975460.82 
11. SSEEEEEREESESESESESSSSESSSSESESEEEESEE — 970463.07 
12. — SSO SESSESSSSEESEEEEDD — 831317.27 
13. — SEES EDER — 83403.99 

—  1947103.86 

Kr. 39609933.91 

  

  

. Bankavaxtabréf í umferð: 

1. flokktir „2... kr. 7400.00 

2 rr — 94000.00 
3 EEG — 233800.00 
4. => EEEEEEEEEEE — 2269800.00 
5. Em — 1943700.00 
6. — — 2080100.00 
7 — —- 2787000.00 
8 ER — 2979200.00 
9. AR — 3194000.00 

10. AR — 5293100.00 
11. Em — 5699400.00 
12. II — 5987800.00 
13. — — 3463900.00 

  kr. 36033200.00 

. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur -................ kr. 3325.50 

2. AR —  7674.75 
3 mm eeeeeeseerensee — 12550.50 
dr — 12084.75 
6. or eeeeeeneereveeee — 2342.50 
7. — eueeeeeeesvnsene — 4467.50 
8 — eee evere — 1092.50 
9. NI — 10175.00 

10. rr — 62895.00 
11. sn — 41587.50 
12. — 25585.00 

kr. 183730.50   

b. Ekki fallnir í gjalddaga: 
2. flokkur .„........... kr. 1361.25 

3. IR mm 4207.50 
4. rr — 50197.50 
5. rr — 48592.50 
6 rn —  51597.50 
7. nn — 69505.00 
8. — —- 74377.50 
9. — eeeeeeerereevee —  79470.00 

10. sr —- 131110.00 
  

Flyt kr. 510418.75 kr. 183730.50 kr. 36033200.00
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236 Flutt kr. 510418.75 kr. 183730.50 kr. 36033200.00 
11. flokkur ............... — 141955.00 
12. S SEEDEDE — 149552.50 
13. 0  aneeeeserrresee — 69278.00 - 

87120425 — 1054934.75 
3. Ymsir skuldheimtumenn: 

2. flokkur ..........0.. 00. kr. 700.00 
| 1. — 148.28 848.98 

4. Mismunur, sem reikningslega er eign varasjóðs: 
1. flokkur ............ 0. kr. 130352.20 
2. — ESOEEEOOSSESSS ESSENS — 186.74 
BO — RESOSEEEE SEERE —… 87710.59 
År rr —  483460.24 
0. SEERE —  243542.09 
6. om eeeeveereneenueeeenene nn vsnneee —  247464.02 
(ÆRE — OOE EOS EEEES SEES ERE —  309650.73 
8. — 240413.81 
9. —- 220764.26 

10. SSR — 282619.17 
11. —  158783.86 
| VÆRE SEES ERE — … 92224.01 i 
13. — SEERE 23719.16 —.  2590050,88 

  

  

Kr. 39609933.91 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 11. janúar 1943. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. Jón G. Maríasson, 

settur. 

  

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- 
ans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 2. febrúar 1943. 

Gísli Sveinsson, 

1. varaforseti.
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Eignir og skuldir 31. desember 1942. 

FYRSTI FLOKKUR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum .......220000uueeeeereeeeneerrverknene kr 1401.59 

2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga 14.19, 18.50 .......... kr. 32.69 
hb. Fallnir í gjalddaga 17.07, 14.50 .............. — 3157 64.26 

3. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 .............- — 139611.85 

Kr. 141077.70 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabréf í umferð .......000000.0 000 kr. 7400.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

Fallnir í gjalddaga .................00. 000... —  3325.50 
3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ............ — 130352.20 

Kr. 141077.70 

ANNAR FLOKKUR 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum ......000000000 000 kr. 31203.48 
2. Ögreiddir vextir og varasjóðstillög: 

a. Ekki fallnir í gjalddaga 331.00, 36.78 ........ kr. 367.78 
b. Fallnir í gjalddaga 230.24, 2551 „........... — 255.75 I 

. — 623.53 

3. Ymsir skuldunautar ............20200 000... — 2701.84 
4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 .............. —  69393.89 

Kr. 103922.74 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabréf í umferð sees. kr. 94000.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir i gjalddaga ...........0.00.0000 0. kr. 7674.75 

b. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — 136125 9036.00 

3, Ymsir skuldheimtumenn ........ 2...2.0ð. renrenene — 700.00 
4. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .............. — 186.74 

Kr. 103922.74 

ÞRIÐJI FLOKKUR 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum .......%..000 000 ner snerta kr. 66057.76 
2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 

a. Ekki fallnir í gjalddaga 712.26, 79.14 ........ kr. 791.40 
b. Fallnir í gjalddaga 490.73, 5440 ............ — 54513 1336.53 

3. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 .,.,,.........… — 270874.30 

Kr. 338268.59 

1943 

236
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236 Skuldir: 
Í. Bankavaxtabréf í umferð .........0.0..0... 00 kr. 233800.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga .......................... kr. 12550.50 , 
b. Ekki fallnir í gjalddaga ..................... 4207.50 2. 16758.00 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .............. —  87710.59 
  

Kr. 338268.59 

FJÓRÐI FLOKKUR 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum .........0..0000 0. kr. 1756177 40 

a. Ekki fallnir í gjalddaga 19419.17, 2157.68 .... kr. 21576.85 

  

  

  

  

fallnir í gjalddaga 326.59, 2146.98 ........ — 3. b. Fallnir í gjalddaga 19826,59 146.98 21473.57 = 48050,42 

3. Vextir af verðbréfum ...........0....2... ee eder —- 4050.00 
4. Verðbréfareikningur ...........0..0.00..0.00 eee — 67500.00 
5. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1949 ......00000. —  944764.67 

Kr. 2815542.49 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabréf í umferð ..........0..... seeeeveeree kr. 2269800.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga ........................ kr. 12084.75 
b. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — 50197.50 — 69282.95 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ............ —  483460.24 

Kr. 2815542.49 

FIMMTI FLOKKUR 

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum .............00 00 kr. 1592049.79 
2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 

a. Ekki fallnir í gjalddaga (19757.,54, 1975.75) .. kr. 21733.29 
b. Fallnir í gjalddaga (9125,54, 912,54) ........ — 10038.08 

  —  31771.37 
3. Verðbréfareikningur „............0.0.00. 00... — 4813.19 
4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 .............. —- 607200,24 

  

Kr. 2235834.59 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð ............0....0. 0... n ns kr. 1943700.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

Ekki fallnir í gjalddaga ................00... 0... n nn — 48592.50 
ð. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ............ — 243542.09 

  

Kr. 2235834.59
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SJOTTI FLOKKUR 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum .......000000 0000... 

Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (20639.28, 2063.92) .. kr. 
b. Fallnir í gjalddaga (12853.00, 1285.24) ...... — 

22703.20 
14138.24 

  

Ýmsir skuldunautar .........0..0000.000. 0. SK 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 ...... 

Skuldir: 

Bankavaxtabréf í umferð .......0002.0 0000 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga .......0.00000.0 000. kr. 
b. Ekki fallnir í gjalddaga .............0...... — 

kr. 1666746.11 

— 36841.44 
— 10000.00 
— 667916.47 
  

2342.50 
51597.50 

  

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .... 

SJÖUNDI FLOKKUR 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum .......000000 0000. 
Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (28596.17, 2859.62) .... kr. 
b. Fallnir í gjalddaga (17891.41, 1789.10) ........ — 

Kr. 2381504.02 

kr. 2080100.00 

—  53940.00 
— 247464.02 
  

31455.79 
19680.51 

  

Verðbréfareikningur ...........00..2 0000... 
Ýmsir skuldunautar .........02..00000 0000. 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 ...... 

Skuldir: 

. Bankavaxtabréf í umferð .........00%. 0000. 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga .........0.000 0000... kr. 
b. Ekki fallnir í gjalddaga .........0.0.00.0... — 

Kr. 2381504.02 

kr. 2305415.77 

—  651136.30 
— 2452.37 
— 365.62 
— 811401.55 
  

4467.50 
69505.00 

  

Ýmsir skuldheimtumenn .........000. 0000... 
Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ..... 

ÁTTUNDI FLOKKUR 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum ......020000 00... nn o 
Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (31650.24, 3165.02) .... kr. 
b. Fallnir í gjalddaga (16601.86, 1660.13) ........ —- 18261.99 

Kr. 3170771.51 

kr. 2787000.00 

—  73972.50 
— 148.28 
— 309650.73 
  

34815.26 

  

Verðbréfareikningur ..........00000. 000... 
Vextir af verðbréfum ......2200000 0... nn 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 ...... 

Kr. 3170771.51 

kr. 2546288.35 

—  53077.25 
— 2500.00 
— 150.00 
— 693068.21 
  

Kr. 3295083.81 

1943 

236



1943 

236 
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Skuldir: 
Bankavaxtabréf i umferd 000... kr. 2979200.00 
Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga .......................... kr. 1092.50 
hb. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — 74377.50 — 75470.00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .............. —  240413.81 

Kr. 3295083.81 

NÍUNDI FLOKKUR 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum „.......0...0......00 0. kr. 2565692.48 
Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (31900.20, 3190.02) .... kr. 35090.22 
b. Fallnir í gjalddaga (17044.61, 1704.49) ........ — 18749.03 nm 53839.95 

Verðbréfareikningur 2... renees een — 2500.00 
Vextir af verðbréfum .............0.00. 00. — 150.00 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942... — 882227.53 

Kr. 3504409,26 

Skuldir: 
Bankavaxtabréf í umferð 2... eee, kr. 3194000.00 
Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga ...............0..... kr. 10175.00 
hb. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — „00 k allnir í gjalddaga 79470.0 —  89645.00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði „........... — 220764.26 

Kr. 3504409.26 

TÍUNDI FLOKKUR 

Eignir 
Skuldabréf fyrir lánum ........0.000... 0. kr. 4680457.95 
Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (58224.32, 5822.43) .... kr. 64046.75 

allnir í gjå ag: „15 75) ........ — R: b. Fallnir í gjalddaga (44277.15, 4497.75) 48704.90 — 112751.65 

Ýmsir skuldunautar ........)....0. seesveeeeeeerrv even eee — 1053.75 
Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 „..,........... —  975460.82 

Kr. 5769724.17 

* Skuldir: 
Bankavaxtabréf í umferð „...........0000. 000 kr. 5293100.00 
Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Fallnir í gjalddaga .............00000 00. kr. 62895.00 
b. Ekki fallnir í gjalddaga ................... 7 131110.00 194005.00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði .............. — 282619.17 

Kr. 5769724.17



1. Skuldabréf fyrir lánum ..........0..0000 00 kr. 4969386.49 

2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 
a. Ekki fallnir í gjalddaga (61905.12, 6190.51) .... kr. 68095.63 

Zallnir í gjalddaga (30664.76, 3 — 33731. b. Fallnir í gjalddaga (30664.76, 3066.41) ........ 33731.17 = 101826.80 

3. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 .............. — 970463.07 

Kr. 6041676.36 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabréf í umferð ..........0%2000. 00. kr. 5699400.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga ..........0..00.0. kr. 41537.50 
3 fe ir í oj ag: — d 55. b. Ekki fallnir í gjalddaga ................... 141955.00 — 1834992.50 

3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ............ — — 158783.86 

Kr. 6041676.36 

TÓLFTI FLOKKUR 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum ..............00.0 00 ns kr. 5300514.21 
2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 

a. Ekki fallnir í gjalddaga (65971.78, 6597.18) .... kr. 72568.96 
b. Fallnir í gjalddaga (46146.43, 4614.64) ........ -— 50761.07 —  198330,03 

3. Tnneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 „............. — 831317.27 

Kr. 6255161.51 

Skuldir: 
1. Bankavaxtabréf í umferð .........0%....2 00 kr. 5987800.00 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga „.......0.000. 0... kr. 25585.00 
b. Ekki fallnir í gjalddaga .................... — 149552.50 = 175137.50 

8. Mismunur, sem teikningslega tilheyrir varasjóði ............ —  92224.01 

Kr. 6255161,51 

ÞRETTÁNDI FLOKKUR 

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum ............000 0... sess kr. 3434444.,07 
2. Ógreiddir vextir og varasjóðstillög: 

a. Ekki fallnir í gjalddaga (28463.08, 3658.04) .... kr. 32021.12 
b. Fallnir í gjalddaga (3329.67, 416.20) .......... — 3745.87 —  35766.99 

3. Ýmsir skuldunautar .........0......0.0 0. — 3342.11 
4. Inneign hjá Landsbankanum 31. desember 1942 ,,............ —  83403.99 

Kr. 3556957.16 

549 

ELLEFTI FLOKKUR 

Eignir: 
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kr. 3463900.00 

69278.00 
23779.16 

  

236 Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð ................. 000... 
2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

Ekki fallnir í gjalddaga ................ 2000... 
3. Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði ............ 

237 

1. janúar — 31. desember 1942. 

Kr. 3556957.16 

REIKNINGAR UTVEGSBANKA ÍSLANDS HF. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1942. 

  

  

Kostnaður við bankareksturinn .............00000 0000 nn kr. 1342150.91 
Framlag til eftirlaunasjóðs samkv. ákvörðun aðalfundar 1942 —  100000.00 
Framlag til sama sjóðs af tekjum ársins 1942 .................... —  200000.00 
Fært á afskriftareikning ...................000 0000. — 8000000.00 
Fært á gengisreikning .......................20.0.. 0... ..e.e. ——— 500000.00 
Afskrifað af húseign bankans í Reykjavík .............0000000... — 322488.84 
Til varasjóðs 4% af hlutafénu ...........00....00 000... — 292616.00 
Til næsta árs yfirfærist ..................0 00... —  159955.67 

Tekjur Kr. 5917211.42 

Yfirfært frá fyrra ári ..................0 00. kr. 143666.70 
Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur .............0.00...00.0 0 — 4682743.35 
Hagnaður af erlendum verðbréfaviðskiptum ...............,..... — 1090801.37 

Kr. 5917211.42 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1942. 

Activa: 
Fasteignaveðslán „...........020%%00. 0000 ns nn 
Lán sýslu- og bæjarfélaga 
Handveðslán 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 
Reikningslán 
Skuldir á hlaupareikningi 
Víxlar ........ |. 
Ýmsir skuldunautar 
Verðbréf ............00202 02 0n0 ss 

Erlend mynt ...........220.000. sess 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir 
Erlendir bankar 
Ógoldnir vextir 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands 

KR KK 

365465.41 

326800.00 
11937.50 

1244179.89' 
8477196.28 

11025089.16 
57251179.15 
1285068.57 
1570657.83 

21404.70 
589405.16 

21149665.89 
3633.63 

26395316.00 
6034935.33 

  

Kr. 135752534.50



551 1943 
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Hlutafé ........0.. 020 kr.  7315400.00 
Varasjóður ..........00..0.... nn — 292616.00 
Afskriftareikningur ..........0.00000. 00 0n sess — 1000000.00 
Gengisreikningur ............000.0 0. enn ens —-  1500000.00 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka .........0.00.. 0... enn — 464128.20 
30 ára £ lån frå 1921 £ 64713:0:6 á 26.22 .....000.000 0000. —  1696775.52 
35 ára £ lån frå 1935 £ 148957:11:6 á 26.22 .......0.00000.0.0.. —  3905667.62 
Hlaupareikningur ...................senensrer — 42607453.65 
Sparisjóðsfé ........222200.0 ss —  43094325.79 
Fyrirfram greiddir vextir ...........020000 00. 00 n. enn — 938449.77 
Ýmsir skuldheimtumenn ........00000.0. 0. es — 4028878.19 
Erlendir bankar ..........22.000..0.eoven ern — 2353568.09 
Áhbyrgðir vegna viðskiptamanna .........00.00 000. s.n — 26395316.00 
Yfirfært til næsta árs .........02000.0 00. ss ss — 159955.67 

  

Kr. 135752534.50 

Reykjavík, 25. marz 1943. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Helgi Guðmundsson. Valtýr Blöndal. Ásg. Ásgeirsson. 
  
Einar E. Kvaran. 

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f., 
Reykjavík, og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 21. apríl 1943. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

Með skírskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 
reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 28. apríl 1943. 

Fulltrúaráð Útvegsbanka Íslands h.f. 

Stefán Jóh. Stefánsson. Magnús Torfason. Gísli Guðmundsson. 

Lárus Fjeldsted. Guðm. Ásbjörnsson.
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Efnahagsreikningur Utvegsbanka Islands h.f., Reykjavik, 31. desember 1942. 

Activa: 

  

  

Fasteignaveðslán ...........0...000.0..0 0 kr. 214090.64 
Lán sýslu- og bæjarfélaga ..............0.. 000 —- 32800.00 
Handveðslán ............0%..00020 een nere ereee — 11812.50 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ..........0....... 0. — 761791.55 
Reikningslån ..........0000000 0200. —- 6298977.93 
Skuldir á hlaupareikningi ..............00)0.00 0000 —  10457809.93 
Víxlar suser nere eee. — 43459285.26 
Ýmsir skuldunautar .........0..0..00.00 0000 —- 956560.21 
Verðbréf susende — 1527230.33 
Erlend mynt 2......000000 00 — 15328.80 
Bankahúsið og aðrar fasteignir ..............0.0000.0000. — 198699.78 
Erlendir bankar ..........0%...2. 00. —  21149665.89 
Útibúið á Ísafirði ...........0..00.... ennen — „ 1455890.89 
Útibúið í Vestmannaeyjum .........000.. eeeeeeeeee even — 800656.91 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............0.0...5 -—- 25707849.38 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands ....................... — 5639117.05 

Kr. 118687567.05 

Passiva: 
Hlutafé ............0..0 renee kr. > 7315400.00 
Varasjóður ................... IR — 292616.00 
Afskriftareikningur ..................000 0. —  1000000.00 
Gengisreikningur .....220useueeneeeeeneeeneenn veere evnen — 1500000.00 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka ...........000..0.000 0. — 464128.20 
30 ára £ lån frå 1921 £ 64713:0:6 á 26.22 seeren — 1696775.52 
35 ára £ lån frå 1935 £ 148957:11:6 á 26.22 „00.00.0000... —  3905667.62 
Hlaupareikningur „................... 200 — 37887650.98 
Sparisjóðsfé suser reven —- 31443513.76 
Fyrir fram greiddir vextir .................00 0... -- 130554.91 
Ýmsir skuldheimtumenn ........0..0.00 00 — 3641567.48 
Útibúið á Akureyri ..........000.0 eee rreee — 549270.47 
Útibúið á Seyðisfirði ..........0..00.00000 0. — 39048.97 
Erlendir bankar ...........0..0...0.02nsn sr — 2353568.09 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 2... — 25707849.38 
Yfirfært til næsta árs .............2.. 000 — 159955.67 

Kr. 118687567.05 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1942 og 
vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af vix 
og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 21. apríl 1943. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

lum, verðbréf
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Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1942. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ........00....00000.0.. kr. 549270.47 
Fasteignaveðslán ...............00000 00 — 16419.48 
Lån sýslu- og bæjarfélaga ............2%0...0 00. —  294000.00 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ............0.00000 0000 — 370335.00 
Reikningslán ..................00 000. nn —  900571.86 
Skuldir á hlaupareikningi ...............0000000 0000. ——  499171.06 
Víxlar ............. RNA — 3094890.41 
Ýmsir skuldunautar ............0.00 0000 — 160026.95 
Verðbréf ...............0.02. 0 —  43427.50 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ..................... — 60000.00 
Ógreiddir vextir .......0..0..0.0.0.. — 161.45 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......0....0.000... —  96030.95 
Sjóður ......00000000 000 —- 156471.62 

Kr. 6240776.75 
Passiva: 

Hlaupareikningur .....................0. 00. kr. 1654623.54 
Sparisjóðsfé ..........00....0.000.n sn — 4232066.94 
Ýmsir skuldheimtumenn ..............000 000 — 181557.26 
Fyrirfram greiddir vextir ............00..0 0000 —  76498.06 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ........0.0.000.. eerreree — 96030.95 

Kr. 6240776.75 

IL Útibúið á Ísafirði. 

Activa: 
Fasteignaveðslán 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 
Reikningslán 
Skuldir á hlaupareikningi 

Ýmsir skuldunautar 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir 
Ógreiddir vextir 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 
Sjóður 

Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ...................0... … 
Hlaupareikningur 

Fyrirfram greiddir vextir 
Åbyrgåir vegna viðskiptamanna 

Víxlar ............0.00 000 

  

Sparisjóðsfé seeren eee vennerne 
Ýmsir skuldheimtumenn .............0..00.. 0 

LK ONO RON NON NONNORONONONUNO NON 

  

kr. 134955.29 
—  103037.50 
—  547609.48 
— 9930.48 
— 3791697.06 
—  102684.35 
—  94514.53 
— 1974.36 
— … 15254.20 
-— 144115.89 

Kr. 4945773.14 

.kr. 1455890.89 
—- 917592.90 
— 2342315.91 
— 166233.76 
— 48485.48 
— 15254.20 

Kr. 4945773.14 

1943 
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III. Útibúið á Seyðisfirði. 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ........0.0.0.000..00... kr. 39048.97 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ..............0...00 000. sn — 9015.84 
Handveðslán .............02200000 ess nn — 125.00 
Reikningslån ...............220000.. ess —  45871.15 
Víxlar ........0000000 00 nn — 1373030.81 
Skuldir á hlaupareikningi ...............0..0000 000. nn — 58177.69 
Ýmsir skuldunautar ............0.20000 00. —  30286.50 
Erlend mynt ...........0000 000 .se sen — 2267.80 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ................0...... —- 169944.37 
Ógreiddir vextir ..............2..000 000. — 286.62 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........0.000.000... —  35655.60 
Sjóður ..........020.02 00. —  54651.54 

Kr. 1818361.89 

Passiva: 
Hlaupareikningur ..............00. 0... .0 ns kr. 671275.27 
Sparisjóðsfé ..........02000020 00. sn — 1087314.26 
Ýmsir skuldheimtumenn .......00..00..0.0 00 — 5832.89 
Fyrirfram greiddir vextir ..............0%..20. 0... — 18283.87 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0..000 000 000 —  35655.60 

Kr. 1818361.89 

IV. Útbúið í Vestmannaeyjum. 

Activa 
Reikningslán ..............0..0.200 00... kr. 684765.86 
Víxlar ........%..00000000 nn — 5592275.61 
Erlend mynt ........2..0000 nes — 3808.10 
Ýmsir skuldunautar ...........0.0.0.0 0. — 35510.56 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ...............0..0.00.... — 66246.48 
Ógreiddir vextir ............2..0.000.0 00. — 1211.20 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......100000000000.. — 540525.87 
Sjóður ....1......0000000 00 —  40579.23 

Kr. 6904922.91 

Passiva: 
Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. .........0.00..0000 00... kr. 800656.91 
Hlaupareikningur ...............00..2 0000. — 1476310.96 
Sparisjóðsfé ...........0..000... ns ss — 3989114.92 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0.00. 0000. s nn —  33686.80 
Fyrirfram greiddir vextir ............0...0.. 0000... —- — 64627.45 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........00.0.000 00. —  540525.87 

Kr. 6904922.91 
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1942. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborsgað: 
Sjóður í ársbyrjun: 

  

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga .............. kr. 714242.23 
b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ......... — 401236.68 

Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga ..........000000 0000. 
Tillag úr ríkissjóði ..............00..0. 000... 
Vextir af inneign í bönkum: 
a. Af innstæðum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .. kr. 14259.59 
b. Af innstæðu hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — 7883.11 

  

Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu, svo og dagv.): 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr.  4497.38 

  

b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasjóði — # 2496.65 

Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum: 

a. Af bréfum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga ..... kr.  3280.60 
b. Af bréfum hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — 819.50 

  

Afborganir lána: 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .. kr. 28369.50 

  

kr. 1118478.91 
— 30344.00 
—  30596.25 

þa
 

—  22142.70 

6994.03 | I 

—  4100.10 

—  49430.01 
  

b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasjóði — — 17140.51 
c. Af Kreppulánasjóðsbréfum ................. — 3920.00 

Samtals 

Kostnaður við sjóðinn .............0. 0020. 
Felldir niður ófáanlegir vextir og afborgun .................. 
Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1997 ....... kr. 450.25 
b. Inneign í bönkum ............0.0.00... — 797776.06 

  

IL Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
Inneign í bönkum 

kr. 1262086.00 

kr. 3666.25 

— 3687.00 

— 798226.31 

— 456506.44 
  

Samtals 

B. Eignareikningur. 

Aktiva: 
Eign í ársbyrjun: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 
a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 „............ kr. 450.25 
b. Ógreiddir vextir 1938 20.00.0002. = 264.93 

  

Flyt kr. 715.18 

kr. 1262086.00 

1943 
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Flutt kr. 715.18 
c. Ógreiddir vextir 1939 .......000.00. 0. — 264.93 
d. — — 1940 2... —  1014.93 
e. — — 1941 „0... —  1039.93 
f. Í útlánum ........0.0.... eueeeveeeerevrene — 112846.,01 

sg. Kreppulánasjóðsbréf bænda .........0.0.00... —- 51220.00 
h. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ........... —  17740.00 
i. Innstæða í bönkum .......0.0.... 0000... — 114207.26 kr. 899048,94 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Ógreiddir vextir 1938 .......0..0 kr. 617.77 
b. — — 1939 22.00.0000 — 647.17 
c. — — 1940 „....... — 953.17 
d. — — 1941 2... — 953.17 
e. Í útlánum .......0..00.. 00. — 49044.51 
f. Í Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga ...... — 14900.00 
g. Inneign í bönkum ...........00.0. 0000... — 398065.40 = 465181.19 

Kr.1364229.43 
Eignaaukning 1942 ............0)%00. 0000 — 86823.84 

  

Kr. 1451053.27 

Passiva: 
Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

  

a. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1927 ........... kr. 450.25 
b. Í útlánum ........0..000 00. — 84476.51 
c. Kreppulánasjóðsbréf bænda ................ —- 49390.00 
d. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga .......... —- 15650.00 
e. Innstæða í bönkum ...........0..0.0. 0000. 197716.06 kr. 947749.82 

TI. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Í útlánum .........00..0 0. kr. 31904.00 
b. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga .......... —- 14900.00 
c. Innstæða í bönkum ...........0.0.0. 0000... — 456506.45 

— 303310.45 

Kr. 1451053.27 

  

  

Reykjavík, 1. október 1943. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og 

Alexandrine drottningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík 

árið 1942. 

  

  

kr. 15342.96 

—  802.61 
  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 348): 
a. Ríkisskuldabréf ............000000 00... kr. 7000.00 

b. Bankavaxtabréf ..........00000 00. — 8100.00 

c. Bankainnstæða .........00.200.000 000 ns. — 242.96 

Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ........000.. 00... kr. 385.00 

b. — bankavaxtabréfum ...........00000 000. 00... —… 380.00 
c. — bankainnstæðu ..............0..... be even — 37.61 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

. Ríkisskuldabréf .............0..2.0. 0000. kr. 7000.00 
Bankavaxtabréf .........0.00.00 0000 — 7100.00 

Bankainnstæða ..........0.0000000. 0 enn — 2045.57 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. 

Vigfús Einarsson. 

marz 1943. 

  

  

Kr. 16145.57 

kr. 16145.57 

Kr. 16145.57 

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1942. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1942 B., bls. 345): 
a. Ríkisskuldabréf ..............0000 0000 kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf .........0000 0000. RA — 10500.00 
c. Veðskuldabréf ............ FR —- 4250.00 

d. Bankainnstæða ............2.0. 0000. — . ankainnstæða 1310.80 kr. 21060.80 

Vextir: 
a. Af veðskuldabréfum .........000000.00 0... kr. 212.50 
b. — bankavaxtabréfum ...........00%000 0... 0... — 465.00 
c. — ríkisskuldabréfum ............00.0.0 00.00.0000. — 275.00 
d. — bankainnstæðu ............0.000.00 0... 0... — 67.59 =. 1020.09 

Kr. 22080.89 

70 

1943 

239 

240



1943 

240 

241 
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Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf ............000002. 0... 

b. Bankavaxtabréf .........0.0000%.0....% AIR 

c. Veðskuldabréf ...........000002. 0... 
d. Bankainnstæða .........000000. 0000 n en 

kr. 5000.00 
— 9500.00 
—  4000.00 
—  3580.89 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinn, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

kr - 22080.89 
  

Kr. 22080.89 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 

Tekjur: 

  

  

1942. 

  

  
  

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 346): 
a. Innritunarskírteini ...........0.0.0000. 0000 kr. 8600.00 

b. Veðskuldabréf ...........02000 0000 — 600.00 

c. Bankavaxtabréf ..........22000.2 00. — 6100.00 
d. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........000000000.. — 1055.73 

791 c RA c. Bankainnstæða .........000% 0000... 558.56 kr. 16914.29 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini ..........00...0. 000... kr. 378.60 
b. — veðskuldabréfum .........00.00002 00 — 30.00 
c. — bankavaxtabréfum .........00.0000 0 — 279.50 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.0000000 0. — 55.96 
e. bankainnstæðu .........00..0000 0 17.34 HR 761.34 

Kr. 17675.63 
Gjöld 

1. Heiðursgjafir ................00.02 00. kr... 350.00 
2. Sjóður til næsta års: 

a. Innritunarskírteini ..........0.0..00.00. 0. kr. 8600.00 
b. Veðskuldabréf ..........2.0.0000 000 — 500.00 
c. Bankavaxtabréf ...........0..02. 0... — 6100.00 
d. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0.0..0...... — 1111.63 
e. Bankainnstæða ........000..2..0. 200. 1014.00 =. 17395.63 

Kr. 17675.63 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 347): 

  

  

kr. 16410.80 

— 695.93 
  

a. Ríkisskuldabréf ................0000. 00 kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf .........0..0.0.002. 0... — 5000.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. — 4000.00 
d. Elliheimilisbréf .............00..00 0. — 1500.00 
e. Í Búnaðarbankanum ...........00.0.0 0000 — 910.80 

2. Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ...........0..0..000000.0. kr. 85.00 
b. — bankavaxtabréfum ...........0.0000..0.. 0. — 245.50 
c. — skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ........ — 240.00 
d. — Elliheimilisbréfum  ................000 — 97.50 
e. — bankainnstæðu ..........0....0.0.00 00. — 27.93 

Gjöld 
1. Veittur styrkur ............0..000.. eee veere eee 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf .................0.0000 00. kr. 5000.00 
h. Bankavaxtabréf ...........0..... 0. —- 5000.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ............. — '4000.00 
d. Elliheimilisbréf ..........,..00..0. 0. — 1500.00 
e. Í Búnaðarbankanum .............0000.000 0. — 891.73 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 17106.73 

kr. 715.00 

— 16391.73 
  

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas árið 1942. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 348): 

a. Ríkisskuldabréf 
h. Bankavaxtabréf 
c. Bankainnstæða 

LK NN 

Sr... 

kr. 10000.00 
—- 2000.00 
— 871.11 
  

„ Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ..........0.0.0000000000. 
b. — ríkisskuldabréfum ..............0.000..0... 
c. —- bankainnstæðu .......... FIRIR 

kr. 100.00 
— 360.00 
— 30.92 
  

Kr. 17106.73 

kr. 12871.11 

— … 490.92 
  

Kr. 13362.03 

1943 

242 

243
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243 Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 
a, Ríkisskuldabréf ...........2.00000 0... kr. 10000.00 
hb. Bankavaxtabréf ..........0.000. 00. — 2000.00 

c. Bankainnstæða .........0.0000 00. sn — 1362.03 kr. 13362.03 

Kr. 13362.03 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

244 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 348): 

  

  

  

  

  

a. Bankavaxtabréf ..........202202 000. kr. 15600.00 
b. Veðskuldabréf .........0.000000 0. — 35000.00 

. Bankai tæða 20... — 3. c ankainnstæða 453.88 kr. 51053.88 

2. Vextir: 
a. Af bankavaxtabréfum ........000%0. 0. 0... kr.  777.00 

b. — veðskuldabréfum .........0000000 000 —  1750.00 

c. — bankainnstæðu .........00200.00 00... — 31.38 L" 9558.38 

Kr. 53612.26 

Gjöld 

1. Styrkur til Grímseyinga .....00..00.000 rr kr. 2300.00 

2. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabréf .......002002 0 kr. 15600.00 
b. Veðskuldabréf .........2.2000 00. — 33950.00 

c. Bankainnstæða ........0.2.0. 00... — 1762.26 — 51312.26 

Kr. 53612.26 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

245 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 349): 

a. Innritunarskíirteini ..........0.200000 00... 0... kr. 20000.00 

b. Ríkisskuldabréf .........02 0000 —- 15000.00 
  

Flyt kr. 35000.00



561 1943 

  

  
  

Flutt kr. 35000.00 245 

c. Bankavaxtabréf .......... RA —  6100.00 
d. Veðskuldabréf ...........0.00.00. 0... —  8300.00 
e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .................. — 3500.00 
f. Bankainnstæða ........000000 0000. enn 1498.43 kr. 54398,43 

2. Vextir: 
a. Af innritunarskírteini ........ RIÐ kr. 880.46 
b. — ríkisskuldabréfum .........00000 000... — 635.00 

c. — bankavaxtabréfum .........00000 000... — 290.00 
d. — veðskuldabréfum ...........00000 0... 000. — 415.00 
e. — láni Seyðisfjarðarkaupstaðar ............... — 175.00 

: 3 HEN 5 f. bankainnstæðu ..........0.000% 000... 51.21 = o44658 

Kr. 56845.01 

Gjöld 
1. Styrkur veittur ...........000000 00 nn kr. 2060.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini ..........0.0.00000 0. 00... kr. 20000.00 
b. Ríkisskuldabréf ...... IRA — 15000.00 
c. Bankavaxtabréf .........00.0.000 00. —  6100.00 
d. Veðskuldabréf ............0.00.20 000. — 8200.00 
e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar .................. — 3500.00 
f. Bankainnstæða ...........2.00.0 00... nn —  1985.01 

  — 54785.01 

É Kr. 56845.01 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

  

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 246 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 349): 

  

a. Ríkisskuldabréf .........0.0.0%0 0000. kr. 12000.00 
b. Bankavaxtabréf ...........0020 0. — 11800.00 

c. Veðskuldabréf ...........0200.0. 0. ne — 2500.00 

. <ainnstæða .......0000 00 — 1700.5 d. Bankainnstæða 700.51 kr. 28060.51 

2. Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ........000.000 0... kr.  470.00 

b. — bankavaxtabréfum .......000000 0000. — 590.00 

c. — veðskuldabréfi ...........00000 000... — 125.00 
—— € “ i 

a - Í 

d. bankainnstæðu .........000000 0... nn 52.87 — 1937.87 
  

  

Kr. 29298,38
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246 Gjöld: 
Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf ..........0..0.000. 000. kr. 12000.00 
b. Bankavaxtabréf ............00002 0000. — 11800.00 
c. Veðskuldabréf ............0.0000. 00... —  2500.00 
d. Bankainnstæða .............0.0200 000. 00 eva... —  2998.38 

kr. 29298.38 

Kr. 29298.38 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

  

  

Vigfús Einarsson. 

  

  

247 REIKNINGUR 

tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1942.. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 350): 

Bankainnstæða .................220000 00. s eðr kr. 613.96 
2. Vextir ................002. 00 —  18.39 

Kr. 632.35 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum .............0.0........ kr. 632.35 

Kr. 632.35 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1948. 

Vigfús Einarsson. 

248 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti árið 1942. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 350): 

a. Veðskuldabréf .............200.0 000. kr. 4250.00 

b. Bankavaxtabréf „..........0000 0. — 12000.00 
c. Bankainnstæða ............0.00.0. 00 vn 473.32 kr. 16723.32 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ...........000000.00. 00. kr, 212.50 
b. — bankavaxtabréfum ........0.00000 0000. — 536.25 

c. — bankainnstæðu ............00000. 00... 0... — 56.13 
— 804.88 

Kr, 17528,20 

  

 



Gjöld 
1. Styrkur veittur ......2.0.0000. 00 enn 

2. Sjóður til næsta árs: 
a. Veðskuldabréf ...........000%00. 00. kr. 4000.00 
b. Bankavaxtabréf .........000000 00... — 10500.00 
c. Í Landsbankanum .......000.00 000 — 3008.20 

  

20.00 

17508.20 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

  

  

Kr. 17528.20 

  

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson, 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 351): 

a. Ríkisskuldabréf .......20000000 0 nes kr. 10000.00 

b. Veðskuldabréf ...........000000 00. en — 1750.00 

c. Bankavaxtabréf .........000%% 000. nn —  5500.00 

d. Bankainnstæða ........000000 0. ne nn — 667.40 kr. 17917.40 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ........00000000 0... kr.  360.00 

b. — veðskuldabréfi .........00020000 0... — 87.50 

c. — Þbankavaxtabréfum ......000.00000 000... — 250.00 

d. — bankainnstæðu .........0000000 000... 0... — 44.85 = 749.35 

Kr. 18659.75 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf .........0.02000 00... kr. 10000.00 

b. Veðskuldabréf .......0.0.200 0000 — 1500.00 

c. Bankavaxtabréf .........00000000 0 ven — 4500.00 

- d. Bankai ÆÐA 2... — 559.75 ankainnstæda i 2659.75 kr. 18659.75 

Kr. 18659.75 

1943 

248 

249



1943 

250 

251 

564 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 
og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1942. 

  

  

kr. 18223.19 

— 894.01 
  

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1942 B., bls. 352): 
a. Ríkisskuldabréf ..........0..00..0 00. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ............0000 0000 — 10300.00 
c. Veðskuldabréf .........00..00.0000 00 —  1700.00 
d. Bankainnstæða ............000 0000... 0. — 1223.19 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ..........0.0.00. 0... kr. 275.00 

b. — bankavaxtabréfum ............0.00000.0.... re mm 485.00 
c. — veðskuldabréfum ...............00000.. 000. — 85.00 
d. — Þbankainnstæðu ...............0.0..000 0. — 49.01 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ............0.0....000. 0. kr. 5000.00 
b. Bankavaxtabréf .........00....00 0000. — 10300.00 
c. Veðskuldabréf ................0.0.. 0... —  1600.00 
d. Bankainnstæða ..........0...0.0.00 0. — 2217.20 

  

Kr. 19117.20 

kr. 19117.20 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

  

Kr. 19117.20 

kr. 15899.66 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1942, bls. 352): 
a. Í Söfnunarsjóði ...........0..00.0..0.0. veevevere kr. 15002.52 
b. Í Landsbankanum ..........0....0.. 0000. — 894.14 

2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 750.12 
b. — bankainnstæðu ...... en — 7.90 

  — 158.02 
  

Kr. 16657.68
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Gjöld 
Styrkur veittur ..,....5.0000..0 000... FI kr. 450.00 

Sjóður til næsta árs: 
a. Í Söfnunarsjóði ...,.....0.02000000 000... kr. 15252.56 
b. Í Landsbankanum .......0.000.. 00... 

9052 16207.68   

  

Kr. 16657.68 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðunegtinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1942. 

. Sjóður í ársbyrjun 

Tekjur: 

(Stj.tíð. 1942 B., bls. 353): 

  

  

  

  

a. Bankavaxtabréf ...........0.000 0... enn kr. 10800.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkur ........0.0000000.0.0.. — 3500.00 kr. 14300.00 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .......00000. 00... kr 511.50 
b. — skuldabréfum Kreppulánasjóðs ............. — 192.50 704.00 

Kr. 15004.00 
. Gjöld 

Greitt Búnaðarfélagi Íslands ...........00.%000 000... nn kr. 704.00 
Sjóður í árslok: 
a. Bankavaxtabréf .........0000000 0000 kr. 10800.00 
b. Skuldabréf Kr lánasjóðs (............. — . éf Kreppulánasjóðs 3500.00 =. 14300.00 

Kr. 15004.00 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

fyrir árið 1942. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1942 B., bls. 353): 
a. Ríkisskuldabréf 

b. Veðskuldabréf 

c. Bankavaxtabréf 

d. Bankainnstæða sr. 

kr - 27000.00 
25600.00 
16400.00 
2224.60 

  kr. 71294.60 
Flyt kr. 71224.60 
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253
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253 

254 
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Flutt kr. 71224.60 
2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ....................15.5.2. kr. 725.00 
b. — veðskuldabréfum ...........0000 0000... —  1280.95 
c. — bankavaxtabréfum ...........0.000 0000. — 813.00 
d. — bankainnstæðu ........00..0.0000000 0... — 97.40 kr. 2916.35 

Kr. 74140.95 

Gjöld: 
1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands .................... kr. 19200.00 
2. Styrkur til Hallormsstaðaskóla ................... I — 1000.00 
3. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ...........0..0000000 0000. kr. 27000.00 
b. Veðskuldabréf ..........0.00.%0.0 000 —  23745.00 
c. Bankavaxtabréf „..........00.00.00 000. — 16400.00 

d. Bankainnstæða ............0.000.00.n 0. —  4795.95 — 71940.95 

Kr. 74140.95 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR oo Ra 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjéds hjónanna Jóh. Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1942 B., bls. 354): 

a. Fasteignaveðlán .............000.0.00.00 000. kr. 144300.00 
b. Ríkisskuldabréf .............0.0000000000 0. — 60000.00 
c. Bankavaxtabréf „..........0..0.0000 0000. — 84000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ......... —  6000.00 
e. Skuldabréf Vestmannaeyja ................... —  4000.00 
f. Kreppulánasjóðsbréf .........00..000. 000. — 1800.00 
g. Í sparisjóði í bönkum ................... om 38574.53 kr. 338674.53 

2. Vextir: 
a. Af fasteignaveðlánum ....................... kr.  6798.06 
b. — ríkisskuldabréfum ............200......... — 2212.50 
c. — bankavaxtabréfum ..........2.0. 000... —  4032.50 
d. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Reykjavíkur .. — 330.00 
e. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Vestmannaeyja — 240.00 
f. — kreppulánasjóðsbréfum .............00... — 81.00 
g. — bankainnstæðu .....,.........0..0.0.00... — 144437 16318.43 

3. Innborgað frå Eggert Claessen „,,.... ARI —- 20000.00 
  

Kr, 375992.96



  

  

  

  

567 

Gjöld 
1. Greitt fyrir Söfnunarsjóðsbók .........200000 0... ven n kr. 1.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðlán ..........02002000 0000... kr. 108900.00 
b. Ríkisskuldabréf ..........0..02000 000... — 55000.00 
c. Bankavaxtabréf ..........0000000 0000... — 78000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ........ — 5000.00 
e. Skuldabréf Vestmannaeyja ......0.0000000.. — 4000.00 
f. Kreppulánasjóðsbréf „.........00.0000 0000. —  1800.00 
g. Inneign í Söfnunarsjóði ..........0.0000.00.. — 104165.20 
h. Inneign í bönkum .........00..00. 0000... —  17126.76 —. 373991.96 

Kr. 373992.96 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 18. júli 1948. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 

og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds árið 1942. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1942 B., bls. 355) ......000000. 000... kr. 4106.39 
2. Óafhentir trjáræktarsjóðir ..............20...0.0 0... — 591.66 
3. Vextir árið 1942 af aðalsjóðnum ............00000.0. 0. enn — 205.31 
4. Vextir árið 1942 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða ........ — 15.50 

Kr. 4848.86 

Gjöld 
Í sjóði til næsta árs: 

1. Í Söfnunarsjóði ...........0..0... 00... kr. 4311.70 
2. Í Landsbankanum: i 

a. Trjáræktarsjóður Ulfljótskirkjugarðs ............0.00.000000... — 141.28 
b. Þingvallakirkjugarðs ...................... — 138.80 
c. — Hlíðar í Grafningi ...........0.0.. 00. —- 181.26 
d. — Kéldnakots i Stokkseyrarhreppi ............. —  125.82 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

r. 4848.86 
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256 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1942. 

Tekjur: - 

Sjóður frá f. á. (Sbr. Stj.tíð. 1940 B., bls. 400) .....00000. kr. 4022.48 

  

Vextir af innstæðu í Sófnunarsjóði ............0.0.00. 0000... n — 213.06 

Kr. 4235.54 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs .........00.000. 00... kr. 4235.54 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson. 

  

257 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1942. 

Tekjur: 

Sjóður frá f. á. (Sbr. Stj.tíð. 1940 B, bls. 399) ......0000000 0... kr. 3172.72 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ..............2.00. 0000... — 168.04 

Kr. 3340.76 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs .......0...002.00. 00... kr. 3340.76 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1948. 

Vigfús Einarsson. 

  

258 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjóld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1942. 

Tekjur: 
Sjóður frá f. á. (Sbr. Stj.tíð. 1940 B., bls. 400) .........0.0..0000... kr. 839.79 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ................. FR — 41.98 

Kr. 881.77 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs .........00000000 nn FRI kr. 881.77 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1943. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna árið 1942. 

Tekjur: 

  

1. Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1940 B., bls. 398) ....... RIÐ kr. 34.15 
2. Vextir 1935 ......0..0.2000 0... sn — 0.68 

Kr. 34.83 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs ........00.00.0. 0 nn kr. 34.83 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1948. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR | 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1940. 

Tekjur: 
1. Eignir frá fyrra ári: 

  

  
  

a. Veðskuldabréf ............. BERI kr. 2000.00 
b. Bankavaxtabréf ...........0.000. 0000. v 0... —— 3000.00 
c. Bankainnstæða ..........00200.00 0... ee. — 1103.65 
d. Söfnunarsjóðsinnstæða ......0...0....0. 0... — 7393.74 <r. 13497.39 

2. Vextir: 
a. Af bankavaxtabréfum ........0000000 000. kr. 135.00 
b. — bankainnstæðu ..........0000.0. 0000... — 38.38 
c. — söfnunarsjóðsinnstæðu ..............0....6.. — 384.47 
d. — veðskuldabréfum ...........000. 00. — 120.00 - 

- 677.85 

Kr. 14175.24 
Gjöld a 

Eignir til næsta árs: 

1. Veðskuldabréf ..............02... eeen kr. 1900.00 
2. Bankavaxtabréf ..............02..00..0 sn — 3000.00 

“3. Bankainnstæða ..............2..%. 0. sn ess — 1497.03 
4. Söfnunarsjóðsinnstæða ...............5%%2 0... 000 — 7718.21 

Kr. 14175.24 

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. marz 1941. 

F.h.r. 

Friðgeir Björnsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1941. 

Tekjur: 

  

  

kr. 14175.24 

— 706.29 
  

Kr. 14881.53 

kr. 3000.00 
—  3719.25 
—  8162.28 
  

1. Eign frå fyrra åri: 
a. Veðskuldabréf ..............000002 000. kr. 1900.00 
b. Bankavaxtabréf .............200000 000... — 3000.00 
c. Bankainnstæða .........0.0.000000 0000. FRIÐ — 1497.03 
d. Söfnunarsjóðsinnstæða ............00000.0.000.. — 7718.21 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ...1......00.0 000. kr. 133.00 
b. — bankavaxtabréfum .........0..000. 000... — 135.00 
c. — bankainnstæðu ...........000.0..0 0000... — 54.22 
d. — söfnunarsjóðsinnstæðu .............0.0...... —… 384.07 

Gjöld 
Eignir til næsta árs: 

1. Bankavaxtabréf ...............2.0%.... ess 
2. Bankainnstæða ...............0...0 0... e.s. FI 
3. Söfnunarsjóðsinnstæða ............2.00.0.0. 0 nn 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 5. maí 1942. 

F. h. r. 

Friðgeir Björnsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 14881.53 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis árið 1942. 

Tekjur: 

  

1. Eign frá fyrra ári: 
a. Bankavaxtabréf ...........220.0200 000... kr. 3000.00 
b. Bankainnstæða ..........00000 00... n nn — 8119.25 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ............0.00000000.0.. — 8162.28 

2. Vextir: 
a. Af bankavaxtabréfum ..........0000 0200... kr. 135.00 
b. — bankainnstæðu ...........00000 0000... — 82.12 
c. — söfnunarsjóðsinnstæðu „............0.0..... — 401.81 

  

kr. 14881.53 

— 618.93 
  

Kr. 15500.46



Gjöld: 
Eignir til næsta árs: 

a. Bankavaxtabréf „......00...000.... BR RIÐ ANN 
b. Bankainnstæða ...........00...... NR vares 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.00000.00.0.. AAN 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. april 1943. 

F.h.r. 

Friðgeir Björnsson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1940. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári: 

kr. 3000.00 
— 3936.37 
— 8564.09 
  

  

a. Bankainnstæða „...........0.00.000... se kr. 617.63 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða ............00000 000... — 8176.27 

2. Vextir: 
Af bankainnstæðu ........0...00.00.0. 0. kr 24.20 
— söfnunarsjóðsinnstæðu .............0..0.000000. — … 165.16 

  

Sr. 

Kr. 15500.46 

kr. 3793.90 

— 189.36 
— 120.00 
  

  

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

1. Bankainnstæða ..............0...2..2.0ns es reden kr. 761.83 
2. Söfnunarsjóðsinnstæða .................... senn... — 3341.43 

Kr. 4103.26 
Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. marz 1941. 

F.h.r. 

Friðgeir Björnsson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1941. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári: 

a. Bankainnstæða 

  kr. 4103.26 
  

Flyt kr. 4103.26 
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572 

Flutt kr. 4103.26 

2. Vextir: 
Af bankainnstæðu ........0.0.00.0.0. 0... 0... AR kr. 23.45 
— söfnunarsjóðsinnstæðu „.......0...0.0.0. 00. 000.0 — 167.07 — 190.52 

3. Afgjald af Keldnakoti fyrir 1941—1942 .............. FR — 120.00 

Kr. 4413.78 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

1. Bankainnstæða .............2.02000 0 ns sn kr. 905.28 
2. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.0000. 00 sens sn — 3508.50 

Kr. 4413.78 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 5. maí 1942. 

F. h. r. 

Friðgeir Björnsson. 

REIKNINGUR 

Líknarsjóðs Sigríðar Melsted árið 1942. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári: 

a. Bankainnstæða ........0....002000..... 0... ni... kr. 905.28 
hb. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.00.00 0... 00... — 3508.50 kr. 4413.78 

2. Vextir: 
a. Af bankainnstæðu .........000.0. 000... ven kr. 23.64 
b. — söfnunarsjóðsinnstæðu ..........0.0.00 000... — 175.42 —  199.06 

3. Afgjald af Keldnakoti fyrir árið 1942— 1943 ...,......00...000... —  120.00 

SR Kr. 4732.84 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
1. Bankainnstæða ......0....0.0.00.0. esne kr. 1048.92 
2, Söfnunarsjóðsinnstæða .........0200000.00n senn — 3683.92 

Kr. 4732.84 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. april 1943. 

F.h.r. 

Friðgeir Björnsson.



Stjórnartíðindi 1943, B. 8. 573 1943 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1943. 
Auglýsing um lækkun verðtolls af farmgjöldum, undirskrifuð í fjármála- 

ráðuneytinu 2. maí 1943, nr. 131. 
Auglýsing um hervernd Íslands, undirskrifuð af utanríkisráðherra 28. desem- 

ber 1943, nr. 132. 

SAMÞYKKT 266 

um lokunartíma sölubúða í Siglufirði. 

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

segir í 2., 3., 4. og 5. gr. Lyfjabúðir, sem verzla með /arning, sem verzlunarleyfi 
þarf til að verzla með, mega ekki selja slíkan varning eftir lokunartíma sölubúða. 

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

kl. 6 síðdegis til kl. 9 árdegis, á laugardögum þó frá kl. 1 síðdegis. Frá 1. júní til 
30. september skal sölubúðum lokað frá kl. 6 síðdegis til kl. 8% árdegis. Á laugar- 
dögum þó frá kl. 5 síðdegis. Á nefndu tímabili skal þó heimilt að hafa lokað á 
föstudögum frá kl. 7 síðdegis. 

Aðfangadag jóla, gamlárskvöld og laugardag fyrir páska og hvítasunnu skal 
sölubúðum eigi lokað síðar en kl. 4 síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir gamlárs- 
kvöld og aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum búðum til miðnættis. 

3. gr. 
Sölubúðum skal lokað alla helgidaga, sumardaginn fyrsta, fyrsta mánudag í 

ágúst, 1. maí, 1. desember, 17. júní og 20. maí. 

4. gr. 
Á lokunartíma sölubúða samkvæmt framanskráðu er óheimilt að selja á stræt- 

um eða torgum nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema samkvæmt verzl- 
unarleyfi. Heimilt er þó að selja nauðsynjar til skipa á lokunartíma, en þó aðeins 
fyrir lokuðum dyrum. 

5. gr. 
Menn, sem komnir eru inn í verzlanir fyrir lokunartíma, er heimilt að af- 

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

6. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu 

frá samþykkt þessari fyrir einstaka daga, og til þess að sala fari fram í góðgerða- 
skyni eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa 
til almenningsheilla. i 

Einnig er lögreglustjóra heimilt að fyrirskipa lokun sölubúða einn dag i einu 
eftir áskorun bæjarstjórnar. 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20--500 krónum og renni sektirnar 

í bæjarsjóð. Með mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal farið sem almenn 
lögreglumál. 
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266 8. gr. 

16. júní Samþykkt um lokunartíma sölubúða í Siglufirði frá 14. jan. 1938 er hér með 

úr gildi felld. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur gert, staðfest- 

ist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. júní 1943. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. a 
Páll Pálmason. 

267 VÍSITALA 

framfærslukostnaðar í Reykjavík árið 1943. 

Í janúar .......0.... 263 stig Í júlí 20.00.0000... 0... 245 stig 

- febrúar „.......... 0... 262 —— - ågust 0. 247 —- 

- MATZ 0... 262 —  - september .....00000.00.... 262 — 

- april 2... 261 —— - október ......00. 00 260 — 

- Mai sees eeeeeeeerreveee 2949 ——  - nóvember .........0..0.... 259 —- 

- juni 20.00.0000 246 —  - desember 2... 259 — 

268 HÚSALEIGUVÍSITALA 

Fyrir tímabilið frá 14. maí til 30. juni 1943 serne 132 stig 

Fyrir þriðja ársfjórðung 1943 .......00200000 000. n nn nn 132 — 

Fyrir fjórða ársfjórðung 1943 ......0000000.. nn nn nn 135 — 

269 SKRÁ 

yfir hlutafélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1943. 

Jón Arnbjörnsson h.f., Reykjavík. 
Andvari h.f., Akranesi. 

Brú h.f., Akranesi. 
Ásmundur h.f., Akranesi. 

Þórður Ásmundsson h.f., Akranesi. 

Hraðfrystihúsið Heimaskagi h.f., Akranesi. 

H.f. Vikur, Hveragerði. 

8. Haraldarbúð h.f., Reykjavík. 
9. H.f. Grímur, Borgarnesi. 

10. Hf. Skrúður; Kleppjárnsreykjum í Reykholtsdalshreppi. 

11. Grótti h.f., Vatneyri. 
12. Hraðfrystihúsið Norðurtangi h.f., Ísafirði. 
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Óskar Halldórsson h.f., Kothúsum í Garði. 
Þvottahúsið Ægir h.f., Reykjavík. 

. Fylkir h.f, Patreksfirði. 

. Geir h.f, Patreksfirði. 

. Dagný h.., Siglufirði. 
Hólanes h.f., Skagaströnd. 
H.f. Öxull, Reykjavík. 
lléðinshöfði h.f., Reykjavík. 

. Fjallfoss h.f., Reykjavík. 
Vélsmiðjan Neisti h.f., Reykjavík. 
Vogar h.f., Vatnsleysustrandarhreppi. 
Skipasmíðastöðin h.f., Stykkishólmi. 
Bókaútgáfan Norðri h.f., Akureyri. 
Olgeir Kristjánsson & Co. h.f. Stykkishólmi. 
Sigurjón Jónsson h.f., Reykjavík. 
Íþróttablaðið h.f., Reykjavík. 

- Fiskiveiðahlutafélagið Ásvör, Kaupangi, Eyjafjarðarsýslu. 
Aðalbúðin h.f., Siglufirði, 

- The Liverpool & London & Globe Insurance Company, Limited. 
- Trésmiðjan Víðir h.f., Reykjavík. 

Prentsmiðja Björns Jónssonar h.f., Akureyri. 
- Eyjabíó h.f., Vestmannaeyjum. 
. Fell h.f., Vestmannaeyjum. 
. Hlutafélagið Dvergasteinn, Hafnarfirði. 

Stillir h.f, Reykjavík. 
Olíuhreinsunarstöðin h.f., Reykjavík. 
Tjarnarcafé h.f., Reykjavík. 
Hlutafélagið Jón Símonarson, Reykjavík. 
H.f. Gilslaug, Siglufirði. 
Markús E. Jensen h.f., Eskifirði. 
Járnvöruverzlun Jes Zimsen h.f., Reykjavík. 
H.f. Almennar tryggingar, Reykjavík. 
Raftækjavinnustofan Röðull h.f., Reykjavík. 
Saumastofa Keflavíkur h.f., Keflavík. 
H.f. Fell, Vestmannaeyjum. 
Gummi h.f., Reykjavík. 

- Rafljós h.f, Reykjavík. 
Skálholtsprentsmiðja h.f. Reykjavík. 
Járnsteypan h.f., Reykjavík. 
Stálsmiðjan h.f, Reykjavík. 
Fatagerðin h.f., Akureyri. 
Efnagerð Akureyrar h.f., Akureyri. 
Hlutafélagið Ragnar Ólafsson, Akureyri. 
Markús Einarsson h.f, Reykjavík. 
Hlutafélagið Hvalsnes, Hafnarfirði. 
Hlutafélagið Gísli Súrsson, Hafnarfirði. 

59. H.f. Björgvin, Ísafirði. 
Heimir h.f., Vestmannaeyjum. 
Hótel Stokkseyri h.f., Stokkseyri. 
Síldariðjan h.f. (Herring Trades, Limited), Reykjavík. 
Skinfaxi h.f., Reykjavík. 
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269 G4. Byggingafélagið hf., Reykjavik. 
65. Franch Michelsen h.f., Reykjavik. 
66. Sportmagazinid h.f., Reykjavik. 
67. Borgartun 4 h.f., Reykjavik. 
68. Bókfell h.f., Reykjavik. 
69. G. Kristjånsson & Co. h.f., Reykjavik. 
70. H.f. Gagn og gaman, Reykjavik. 

71. Fiskræktar- og veiðifélag Efri-Hitarår h.f., Reykjavík. 

79. H.f. Kusta- og burstagerðin, Reykjavik. 
73. Bókfellsútgáfan h.f., Reykjavík. 
74. H.f. Hús, Hafnarfirði. 
75. H.f. Keflvíkingur, Keflavík. 
76. Bifreiðastöð Baldvins h.f., Siglufirði. 
77. Haraldur Árnason, heildsala, h.f., Reykjavík. 
78. Vinur bh.f., Innri-Njarðvík. 
79. Verzlunin Eyjafjörður h.f., Akureyri. 

80. H.f. Sæfari, Seyðisfirði. 

81. Skipasmíðastöð Austfjarða h.f., Seyðisfirði. 
82. Prentsmiðjan Oddi h.f., Reykjavik. 
83. Hlutafélagið Dráttarbrautin, Neskaupstað. 
84. Ísfell h.f., Önundarfirði. 
85. H.f. Vélabókbandið, Akureyri. 
86. Hlutafélagið Valdabúð, Akureyri. 

87. Guðfinnur h.f., Eskifirði. 
88. Kápan h.f., Reykjavík. 
89. Innkaup h.f., Reykjavík. 

90. Bifreiðafélag Vatnsleysustrandarhrepps h.f., Vatnsleysustrandarhreppi. 
91. Selfossbíó h.f., Sandvíkurhreppur í Árnessýslu. 
92. Veitull h.f, Reykjavík. 
93. Hraðfrystihús Grundarfjarðar h.f., Eyrarsveit. 

94. Ísleifur h.f., Stykkishólmi. 
95. Staðir h.f, Reykjavík. 

66. G. J. Fossberg, vélaverzlun, h.f., Reykjavík. 
97. Hafnir h.f., Hafnir, Gullbringusýslu. 

270 SKRÅ 

yfir samvinnufélög, sem birt hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1943. 

1. Pöntunarfélagið Eining, Reykjavík. 

2. Verzlunarfélag Ólafsfjarðar (skammstafað V. Ó., Ólafsfirði. 

Neytendafélagið Búrfell, Hellissandi. 
Kaupfélagið Dagsbrún, Ólafsvík. 
Vatnsveitufélag Grafarness, Eyrarsveit. St
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FIRMATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóvember 1903, um verzlunarskrår, firmu og pró- 

kúruumboð, hafa eftirgreindar tilkynningar verið birtar í Lögbirtingablaðinu 1943. 

I. Reykjavík. 

Ég undirritaður rek iðnað hér í bænum, undir firmanafninu: Skermagerðin 
Iðja og smásöluverzlun í sambandi við það. Fyrirtækið rek ég með ótakmark- 
aðri ábyrgð, og rita ég firmað þannig: 

Skermagerðin Iðja 
Jóh. G. Helgason. 

Reykjavík, 27. nóv. 1942. 
Jóhannes Gunnar Helgason, 

Eiríksgötu 25, Rvík. 

Ég undirrituð, Sigrún Dirr, Bergstaðastræti 69, rek smásöluverzlun hér í bæn- 
um, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu Verzlunin Tröllafoss. Firmað 

rita ég þannig: . ” 
Verzlunin Tröllafoss 

Sigrun Durr. 
Reykjavik, 20. nóv. 1942. 

Sigrún Duúrr. 

Pappirs- og ritfangaverzlunin Penninn rekur útibú á Laugavegi 68, hér í bæn- 
um. Firmað rita ég undirritaður þannig: 

Penninn, útibú 
Baldvin Pálsson. 

Reykjavík, 8. des. 1942. 
Baldvin Pálsson, 

Reynimel 47, Rvík. 

Við undirritaðir eigendur húseignarinnar Túngötu 6, blkynnum hér með, að 
við rekum húseignina undir firmanafninu Túngata 6, og berum við fulla 
ábyrgð á skuldbindingmn firmans. Firmað ritum við báðir sameiginlega, 
þannig: 

Túngata 6 
Hans R. Þórðarson. Ólafur Jónsson. 

Reykjavík, 16. des. 1942. 
Hans R. Þórðarson, Ólafur Jónsson, 

Hringbraut 73. Bárugötu 6. 

Ég undirritaður óska þess hér með, að firmanafn mitt, Barónsbúð, verði af- 

máð úr firmaskrá Reykjavíkur, þar sem ég rek ekki verzlun lengur undir því 
afni. , nam Reykjavík, 31. okt. 1949. 

Cæsar Mar. 

1943 
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271 6. Við undirritaðir, Axel Magnússon, Vesturgötu 17 A, Rvík, og Karl Gudmunds- 

son, Öldugötu 4, Rvík, rekum, frá og með 1. nóvember 1942, smásöluverzlun á 

Hverfisgötu 98, undir nafninu Barónsbúð. Fyrirtækið rekum við með ótak- 
markaðri ábyrgð. Hvor okkar fyrir sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum 
við það þannig: 

Barónsbúð 
Axel Magnússon. 

Barónsbúð 
Karl Guðmundsson. 

Reykjavík, 17. des. 1942. 
Axel Magnússon. Karl Guðmundsson. 

Á fundi hlutafélagsins Árnason, Pálsson á Co., Reykjavík, 7. þ. m., var ákveðið 
að hækka hlutafé félagsins úr kr. 50000.00 upp í kr. 1000000.00 — eitt hundrað 
þúsund krónur. — Var allt hlutafé þetta þegar innborgað. 

Á sama fundi var ákveðið að veita Bjarna Pálssyni, vélfr., Hringbraut 
134, prókúruumboð fyrir félagið. Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Árnason, Pálsson & Co. h/f 
Bjarni Pálsson. 

Reykjavík, 20. nóv. 1942. 
Í stjórn Árnasonar, Pálssonar & Co. h/f 

Ásta Jónasdóttir. Sigurður Ólason. Trausti Árnason. 

AJ
 

8. Á aðalfundi Prentsmidjunnar Eddu h/f, 11. april 1942, gengu úr stjórn fé- 
lagsins þeir Sigurður Jónasson, forstjóri, Tjarnargötu 42, Reykjavík, Magnús 
Torfason, fyrrv. sýslum., Amtmannsstíg 4, Reykjavík, og Eggert P. Briem, 
forstjóri, Fjölnisvegi 10, Reykjavík. Í þeirra stað voru kosnir í stjórnina: 
Guðbrandur Magnússon, forstjóri, Ásvallagötu 52, Reykjavík, Vilhjálmur Þór, 
bankastjóri, Hólavallagötu 13, Reykjavík, og Eysteinn Jónsson, viðskipta- 

málaráðherra, Ásvallagötu 67, Reykjavík. 
Reykjavík, 15. desember 1942. 

Stjórn Prentsmiðjunnar Eddu h/f 

Sigurður Kristinsson. Guðbrandur Magnússon. Hermann Jónasson. 
Eysteinn Jónsson. Vilhjálmur Þór. 

9. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að frá Í. janúar 1943 að 
telja, hefir Eysteini Jónssyni, alþingismanni, Reykjavik, verið veitt prókúru- 
umboð fyrir Prentsmiðjuna Eddu h/f. Frá sama tíma afturkallast prókúru- 
umboð það, sem Eggert P. Briem hefur haft fyrir félagið. 

Hinn nvi prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Prentsmiðjan Edda h/f 
Eysteinn Jónsson. 

Reykjavík, 2. janúar 1943. 
Stjórn Prentsmiðjunnar Eddu h/f 

S. Kristinsson. Vilhjálmur Þór. Hermann Jónasson. 
Guðbrandur Magnússon. Eysteinn Jónsson,



579 1943 

10. Hér med tilkynnist, ad Trausti Árnason hefur, samkvæmt eigin ósk, látið af 271 

hendi prókúruréttindi þau, sem hann hefur undanfarið haft fyrir hlutafélagð 
Árnason, Pálsson & Co. Hefur Bjarni Pálsson einn prókúru fyrir téð firma 

frá deginum í dag að telja. 
Reykjavík, 15. janúar 1943. 

Í stjórn Árnason, Pálsson & Co. h/f 
Ásta Jónasdóttir. Trausti Árnason. Sigurður Ólason. 

11. Fiskimjölsverksmiðjan Kverna h.f. í Reykjavík, sem fyrir löngu er hætt allri 
starfsemi, hefur verið leyst upp og óskast afmáð úr hlutafélagaskrá Reykja- 
víkur, Allar skuldir firmans hafa verið greiddar að fullu. 

Í stjórn h/f Kverna 
Lárus Fjeldsted. Th. B. Líndal. E. Rokstad. 

12. Á aðalfundi h/f Korkiðjunnar, 13. des. 1942, gekk úr varastjórn félagsins 
netagerðarmaður Pétur Njarðvík, Ísafirði. Í hans stað var kosinn Hafsteinn 
Bergþórsson, útgerðarm., Marargötu 6, Rvík. Varaformaður var kosinn Óskar 
Norðmann. 

Reykjavík, 25. janúar 1943. 
Björn Guðmundsson. St. A, Pálsson. Hafsteinn Bergþórsson. 

13. Á hluthafafundi í Vélsmiðjunni Jötni h.f, Rvík, í dag, var samþykkt að auka 

hlutafé félagsins úr kr. 250000.00 í kr. 450000.00 — fjögur hundruð og fimm- 
tíu þúsundir króna. Hlutaféð er allt innborgað. 

Reykjavík, 27. jan. 1943. 
Í stjórn Vélsmiðjunnar Jötuns h.f. 

G. Guðjónsson, Gísli Halldórsson. Jóhann Þorláksson. 

i4. Það tilkynnist hér með, að þeir Níels Kristmannsson og Ólafur B. Björnsson, 
báðir búsettir á Akranesi, hafa gengið úr hlutafélaginu Ingólfshvoli í Rvík 
og er Ólafur B. Björnsson því ekki lengur í stjórn þess. Á lögmæltum fundi 
félagsins, sem haldinn var 18. þ. m., var Páll Sæmundsson, verzlunarstjóri, 

Hafnarfirði, kosinn í stjórn félagsins til nææsta aðalfundar, í stað Ólafs B. 
Björnssonar, og er því stjórnin nú skipuð þannig: Gísli Jónsson, formaður, 
Meðstjórnendur: Páll Sæmundsson og Baldvin Jónsson. 

Reykjavík, 25. jan. 1943. 

Gisli Jónsson. Páll Sæmundsson. Baldvin Jónsson. 

15. Á aðalfundi h.f. Ölgerðarinnar Egils Skallagrímssonar, Rvík, hinn 18. sept. 
1942, var frkvstj. Jón Árnason, Laufásvegi 71, Rvík, kosinn í varastjórn í stað 

hrl. Lárusar Fjeldsted, Rvík. 
Reykjavík, 1. febrúar 1943. 

H.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson 
Tómas Tómasson. Garðar Þorsteinsson. Kristinn Sigurðsson.
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Það tilkynnist enn fremur, að vér höfum veitt Þorsteini Þorkelssyni, Sól- 

vallagötu 2, Rvík, prókúruumboð fyrir h.f. Ölgerðina Egil Skallagrímsson, 
Reykjavík, og ritar hann firmað þannig: 

p. p. H.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson. 
Þorst. Þorkelsson. 

Reykjavík, 1. febrúar 1943. 
H.f. Ölgerðin Egill Skallagrímsson 

Tómas Tómasson. Garðar Þorsteinsson. Kristinn Sigurðsson. 

Samkvæmt ályktun hluthafafundar, 27. des. s.l, og stjórnarfundar, 30. s. m., 
hefur hlutafé Olíuverzlunar Íslands h/f verið hækkað úr 100 þúsundum króna 
í 300 þúsundir kr. Hlutafjáraukningin öll var innborguð 31. desember 1942. 

Reykjavík, 25. janúar 1943. 
Olíuverzlun Íslands h/f 

Héðinn Valdimarsson. Á. Kristinsson. Ólafur H. Jónsson. 

Hjalti Jónsson. G. Kr. Guðmundsson. 

Við undirrituð, Björgvin Kr. Grímsson, Frakkastíg 26 A, og Guðrún Guðbjarts- 
dóttir, Bragagötu 36, rekum saumavinnustofu hér í bænum með ótakmarkaðri 
ábyrgð, undir nafninu: Fatagerðin. Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Fatagerðin 
Björgvin Kr. Grímsson. Guðrún Guðbjartsdóttir. 

Prókúruumboð hefur Björgvin Kr. Grímsson, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Fatagerðin 
Björgvin Grímsson. 

Reykjavík, 9. janúar 1943. 
Björgvin Kr. Grímsson. Guðrún Guðbjartsdóttir. 

Við undirritaðir bræður, Kristján og Sigmar Guðmundssynir, báðir til heim- 
ilis á Grundarstíg 5, rekum skógerð hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu: Skógerð Kristjáns Guðmundssonar & Co. Firmað ritum við 
hvor fyrir sig, þannig: 

Skógerð Kristjáns Guðmundssonar & Co. 
Kristján Guðmundsson. 

Skógerð Kristjáns Guðmundssonar & Co. 
Sigmar Guðmundsson. 

Reykjavík, 11. janúar 1943. 
Kristján Guðmundsson. Sigmar Guðmundsson. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Hafsteinn Björnsson, Berg- 
staðastræti 20, hefur haft fyrir Gildaskálann, Aðalstræti 9. 

Reykjavík, 6. janúar 1943. 
Ragnar Þórðarson. 

Ólafur Georgsson er genginn úr firmanu Marinó & Georgsson, og eru allar 
skuldbindingar firmans, sem stofnað er til hér eftir, honum óviðkomandi. Er 
Marinó Jónsson því einkaeigandi þess frá deginum í dag að telja. 

Reykjavík, 24. desember 1942. 

Ól. Georgsson, Marinó Jónsson,
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21. Ég undirritaður hef hinn 11. febrúar 1942 selt stórkaupm. Guðm. H. Þórðar- 271 
syni, f. h. Brynjólfs Einarssonar, verzIm., Grundarstíg 11, verzlunina Perlu- 
búðina, Vesturg. 39, og er hún mér óviðkomandi frá þeim tíma. 

Reykjavík, 29. desember 1942. 
Hörður Gunnarsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undirritaður keypt verzlunina Perlubúðina, 

Vesturgötu 39, hinn 11. febrúar 1941, og eru mér óviðkomandi skuldbindingar 
hennar fyrir þann tíma, aðrar en þær, sem um er getið í kaupsamningnum. 

Reykjavík, 29. desember 1942. 
Brynjólfur Einarsson. 

22. Við undirritaðir, sem höfum undanfarið ár rekið verzlunina Skóbúð Reykja- 
víkur í félagi, tilkynnum hér með, að Tómas Ólason hefur gengið úr firmanu 
frá 1. okt. s.l. að telja, og er Óli J. Ólason einkaeigandi þess frá þeim tíma. 

Reykjavik, 4. nóvember 1942. 
Tómas Ólason. Óli J. Ólason. 

23. Erfingjar Jóns kaupm. Lárussonar, Ingólfsstr. 12, Rvík, hafa selt Lárusi G. 
Jónssyni, frkvstj., Leifsgötu 22 í Reykjavík, eignarhluta sinn í firmanu Lárus 
G. Lúðvígsson, Rvík, og eru skuldbindingar firmans erfingjunum óviðkom- 
andi frá birtingu þessarar tillkynningar að telja. 

Reykjavík, 26. janúar 1943. 
Gunnlaugur Jónsson. Málfríður Jónsdóttir. Sigurður Jónsson. 

Ragnheiður M. Jónsdóttir. 

Samkvæmt framanrituðu hefur Lárus G. Jónsson keypt eignarhluta erf- 
ingja Jóns Lárussonar í firmanu Lárus G. Lúðvigsson, Rvík, og rekur það fram- 
vegis, ásamt meðeigendum sinum, með ótakmarkaðri ábyrgð. Hefur hann heim- 
ild til að skuldbinda firmað og ritar það þannig: 

Pr. Lárus G. Lúðvígsson 
Lárus G. Jónsson. 

Óskar Lárusson, framkvstj., Fjólugötu 3, Rvík, ritar firmað þannig: 
Pr. Lárus G. Lúðvigsson 

Óskar Lárusson. 
Aðrir hafa ekki heimild til að skuldbinda firmað. 

Reykjavik, 26. janúar 1943. 
F. h. db. Lúðvígs Lárussonar 

Lárus G. Jónsson. Inga Lárusson. Óskar Lárusson. 

24. Það tilkynnist hér með, að Óskar Einarsson, læknir, Laugavegi 40 A, hefur 

prókúru fyrir Eyfjabúðina Iðunni, Rvík, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Lyfjabúðin Iðunn 

Óskar Einarsson. 
Reykjavík, 4. febrúar 1943. 

Jóhanna Magnúsdóttir.
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271 25. Við undirritaðir, Guðmundur Gíslason, hisgagnasm., Smidjustig 11, Karl 
Maack, husgagnasm., Ránargötu 30, og Sigurgeir Gíslason, húsgagnasm., 
Smiðjustig 11, Rvík, rekum húsagagnasmíðaverkstæði hér í bæ, undir firma- 
nafninu: Húsgögn Co. Við berum allir persónulega ábyrgð á skuldbindingum 
félagsins gagnvart þriðja manni, Prókúruumboð hefur Karl Maack, Ránarg. 30. 
Firmað rita einhverjir tveir okkar sameiginlega, þannis: 

Húsgögn Co. 
Karl Maack. Sigurgeir Gislason. 

Húsgögn Co. 
Karl Maack. Guðmundur Gíslason. 

Húsgögn Co. 
Sigurgeir Gíslason. Guðmundur Gíslason. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 
pr. pr. Húsgögn Co. 

Karl Maack. 
Reykjavik, 29. janúar 1943. 

Karl Maack. Sigurgeir Gíslason. Guðmundur Gíslason. 

26. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, Rvík, gefur hér með Guðmundi Albertssyni, 
skrifstofustjóra, Seljavegi 5, Rvík, prókúruumboð fyrir Sölumiðstöð hrað- 
frystihúsanna, og hefur hann öll réttindi prókúruhafa samkv. lögum nr. 42, 
13. nóv. 1903. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna 
G. Albertsson. 

Reykjavík, 18. janúar 1943. 
Elías Þorsteinsson. J. Fr. Guðmundsson. Ólafur Þórðarson. 

Ra
 

1
 Ég undirritaður, Kjartan Ólafsson, Þórsgötu 8, Rvík, rek umboðs- og heild- 

verzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu: Heild- 

verzlunin Kjartan Ólafsson. Firmað rita ég þannig: 
Heildverzlunin Kjartan Ólafsson 

Kjartan Ólafsson. 
Reykjavík, 26. janúar 1943. 

Kjartan Ólafsson. 

28. Við undirrituð, Karen M. Arnar, Mímisvegi 8, Rvík, og Otto B. Arnar, s. st., 

rekum fyrirtæki hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, til viðgerða á kven- 
sokkum, undir nafninu: Sokkaviðgerðin. Hvort okkar fyrir sig titlar firmað 
þannig: 

Sokkaviðgerðin 
Karen M. Arnar. 

Sokkaviðgerðin 
O. B. Arnar. 

Reykjavík, 21. janúar 1943. 
0. B. Arnar, Karen M. Arnar.
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Ég undirritaður, Guðmundur Kristjánsson, Skólavörðustig 20, hér í bæn- 271 

um, rek skipamiðlunarskrifstofu í eigin nafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. 
Firmað rita ég þannig: 

G. Kristjánsson. 
Reykjavík, 19. janúar 1943. 
Guðmundur Kristjánsson. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu Lækjarbúðin. Firmað rita ég þannig: 

Lækjarbúðin 
Leifur Guðmundsson. 

Reykjavík, 29. janúar 1943. 
Leifur Guðmundsson, 

Frakkastíg 7, Reykjavík. 

ig undirritaður, Einar Ásmundsson, Hverfisgötu 42, Rvík, rek vélsmiðju hér 
í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu: Vélsmiðjan Sindri. Firmað 
rita ég þannig: 

Vélsmiðjan Sindri 
Einar Ásmundsson. 

Reykjavík, 28. janúar 1943. 
Einar Ásmundsson. 

Við undirritaðir, Þorgrímur Friðriksson, Leifsgötu 8, hér í bæ, og Ragnar 
Jóhannesson, s.st., rekum sameiginlega, með ótakmarkaðri ábyrgð, smásölu- 
verzlun hér í bænum, undir firmanafninu Verzlunin Ingólfur. Firmað ritar 
hvor okkar fyrir sig, þannig: 

Verzlunin Ingólfur 
Þorgr. Friðriksson. 
Verzlunin Ingólfur 
Ragnar Jóhannesson. 

Reykjavík, 11. febrúar 1943. 
Þorgrímur Friðriksson. Ragnar Jóhannesson. 

Ég, Guðni E. Kristjánsson, Ljósvallagötu 28, Rvík, rek heildverzlun og umboðs- 
sölu undir nafninu Guðni E. Kristjánsson, heildverzlun. Ég einn hef rétt til 
að rita firmað, og rita það þannig: 

Guðni E. Kristjánsson, heildverzlun 
Guðni E. Kristjánsson. 

Reykjavik, 30. janúar 1943. 
Guðni E. Kristjánsson. 

Hér með tilkynnist, að á síðasta aðalfundi í Pappirspokagerðinni h.f., 18. des. 
1942, var Þorkell Clausen kosinn í stjórn félagsins í stað Hannesar Jónssonar 
dýralæknis. 

Þorkell Clausen skrifar nafn sitt: 
Þ. Clausen. 

Reykjavík, 17. febrúar 1943. 
H/f Pappirspokagerðin 

Guðbrandur Magnússon. Herluf Clausen. Þ. Clausen.
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Hilmari Foss, fulltrúa, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir nedangreint fyrir- 
tæki, frá og með 25. febrúar 1943 að telja, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Friðrik Bertelsen & Co. h.f. 
Hilmar Foss. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð það, er Helgi Þórarinsson hefur 
haft fyrir firmað. 

Reykjavík, 25. febrúar 1943. 
Friðrik Bertelsen & Co., hf. 

Fr. Bertelsen. 

Við undirritaðir, Böðvar Jónsson, Karlagötu 22, Rvík, og Theodor Jónsson, 

Gunnarsbraut 30, Rvík, tilkynnum hér með, að við rekum smásöluverzlun hér 

í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu Verzlunin Herjólfur. Hvor 
okkar ritar firmað þannig: 

Verzlunin Herjólfur 
Theodor Jónsson. 

Verzlunin Herjólfur 
Böðvar Jónsson. 

Reykjavík, 11. febrúar 1943. 
Theodor Jónsson. Böðvar Jónsson. 

Ég undirritaður, Sigfús Bjarnason, framkvæmdastjóri, Stóra-Ási, Seltjarnar- 
nesi, rek smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafn- 

inu: Véla- og raftækjaverzlunin Hekla. Firmað rita ég þannig: 
Véla- og raftækjaverzlunin Hekla 

Sigfús Bjarnason. 
Reykjavík, 22. janúar 1943. 

Sigfús Bjarnason. 

Ég undirrituð, Elín Guðmundsdóttir, hef 17. janúar s.l. selt firma mitt Verzlun- 

ina Fjallfoss, Hverfisgötu, þeim Ingveldi Björnsdóttur, Klapparstíg 9. Ingi- 
björgu Kristjánsdóttur, Njálsgötu 10, og Nönnu Þormóðs, Njálsgötu 102, og 
eru allar skuldbindingar firmans mér óviðkomandi frá þeim tíma. 

Reykjavík, 12. febrúar 1943. 
Zlin S. Guðmundsdóttir. 

Samkvæmt framanrituðu höfum við undirritaðar keypt Verzlunina Fjallfoss. 
Hverfisgötu 117. En þar eð firmað verður ekki rekið áfram, óskast nafnið 
útstrikað úr firmaskránni. 

. Reykjavik, 12. februar 1943. 
Ingv. Björnsdóttir. Nanna Þormóðs. Ingibjörg Kristjánsdóttir. 

Ég hef í dag selt Efnalaugina Tý, Týsgötu 1 hér í bæ, þeim Arinbirni Ei- 
ríkssyni, Miðtúni 64, og Marinó Helgasyni, Óðinsgötu 22, báðum í Rvík. Eru
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því allar skuldbindingar þessa fyrirtækis mér óviðkomandi frå og með deg- 271 
inum i dag að telja. 

Reykjavík, 1. marz 1943. 
Kr. Finnbogason. 

Með skírskotun til ofanritaðrar tilkynningar höfum við undirritaðir, Arin- 
björn Eiríksson, Miðtúni 64, og Marinó Helgason, Óðinsgötu 22, báðir hér í 
bæ, keypt Efnalaugina Ty, Týsgötu 1, Rvík. Rekum við fyrirtæki þetta fram- 
vegis með ótakmarkaðri ábyrgð. Hvor okkar fyrir sig hefur rétt til að skuld- 
binda fyrirtækið og gerum við það þannig: 

Efnalaugin Týr 
Marinó Helgason. 
Efnalaugin Týr 

Arinbjörn Eiríksson. 
Reykjavík, 1. marz 1943. 

Marinó Helgason. Arinbjörn Eiríksson. 

Á aðalfundi h.f. Hrimfaxa, sem haldinn var 2. marz 1941, var lögum félagsins 
breytt á þá leið, að stjórn félagsins skal skipuð 5 hluthöfum, en engum vara- 
stjórnendum, og að stjórnarfundur sé löglegur, ef 3 stjórnarmeðlimir mæta 
á fundi, og undirskrift þriggja stjórnenda þurfi til að skuldbinda félagið. 
Enn fremur var samþykkt sú breyting á tilgangi félagsins, að við 2. gr. bætist: 
Svo og kaup og sala alls konar verðbréfa. 

Í stjórn félagsins voru kosnir: Garðar Þorsteinsson, hrl., Guðmundur 
Kristjánsson, skipamiðlari, Aðalsteinn Pálsson, skipstj., Kristján Bergsson, 
framkvstj., Ingvar Vilhjálmsson, útgm. Endurskoðendur voru kosnir: Pétur 
M. Bjarnason, kpm., og Hafliði Halldórsson, forstjóri. 

Á aðalfundi sama félags, sem haldinn var 19. sept. s.L, var kosin ný stjórn 
fyrir félagið og skipa hana þessir: Garðar Þorsteinsson, hrl., Vesturgötu 19, 
Guðmundur Kristjánsson, skipamiðlari, Hólavallag. 5, Aðalsteinn Pálsson, skip- 
stjóri, Hávallag. 3, Friðrik Guðjónsson, útgerðarm., Siglufirði, og Ólafur Jónsson, 

útgerðarm., Sandgerði. 
Reykjavik, 28. janúar 1943. 

Í stjórn h/f Hrimfaxa 
G. Kristjánsson. Garðar Þorsteinsson. Aðalsteinn Pálsson. 

Friðrik Guðjónsson. Ólafur Jónsson. 

Hér með tilkynnist, að Mörtu Maríu Jóhannsdóttur, Skólavörðustig 7 B, Rvík, 

hefur í dag verið veitt prókúruumboð fyrir Daníel Ólafsson & Co. h/f og ritar 
hún firmað þannis: 

pr. p. Daníel Ólafsson & Co. h/f 
Marta Jóhannsdóttir. 

Reykjavík, 1. marz 1943. 
Í stjórn Daníels Ólafssonar & Co., h/f 
Ágúst Fjeldsted. Daníel Ólafsson.
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Vér leyfum oss hér með að tilkynna, að á aðalfundi h/í Timburverzlunarinnar 
Skógur, hinn 20. desbr. s.l., gekk Pétur Magnússon, hrl., úr stjórn félagsins, 

og var í hans stað kosinn Einar B. Guðmundsson, hrl., Marargötu 3. 
Reykjavík, 22. janúar 1943. 

H.f. Timburverzlunin Skógur 
Sv. M. Sveinsson. Jóhann Bárðarson. Einar B. Guðmundsson. 

Ólafur Guðjónsson, Suðurg. 15, hefur gengið úr Skóverksmiðjunni Þór h.f. Í 
stað hans hefur Ingólfur Geirdal, Bergstaðastr. 48 A, verið kosinn formaður 

stjórnarinnar, en varastjórnandi tekur sæti í aðalstjórn til næsta aðalfundar. 
Innborgað hlutafé félagsins er nú kr. 24550.00. 

Reykjavík, 9. febrúar 1943. 
Ingólfur Geirdal, Ægir Ólafsson. 

form. 

Á aðalfundi Sútunarverksmiðjunnar h.f., sem haldinn var 14. marz 1943, gengu 
úr stjórn félagsins þeir Þórarinn Andrésson, Ólafur S. Guðjónsson, og vara- 
stjórnandinn, Ragnar Kristjánsson. Stjórnina skipa nú: Guðmundur Þórðarson, 
Lokastig 6, formaður, Ragnar Kristjánsson, Brávallagötu 44, og Ingolf Petersen, 

Ingólfsstræti 12. Varastjórnandi var kjörinn Erlingur Kristjánsson, Rvík. 

Jafnframt tilkynnist, að Ægir Ólafsson, Bókhlöðustíg 7, Reykjavík, hefur 
hinn 15. þ. m. látið af framkvæmdastj.störfum fyrir Sútunarverksmiðjuna h.f. og 
afturkallast jafnframt prókúruumboð það, sem hann hefur haft fyrir félagið. 
Frá sama tíma er ráðinn framkvæmdastjóri félagsins Hafliði Bjarnason, sútari, 
Njálsgötu 71, og hefur hann jafnframt prókúruumboð fyrir félagið. Firmað ritar 
hann þannig: 

pr. pr. Sútunarverksmiðjan h/f 
Hafliði Bjarnason. 

Reykjavík, 23. marz 1943. 
Guðmundur Þórðarson. Ragnar Kristjánsson. Ingolf Petersen. 

Erlingur Kristjánsson. 

Við undirritaðar rekum smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu: Verzlunin Ámundi Árnason. Firmað ritum við sameiginlega, 
Þannig: 

Verzlunin Ámundi Árnason 
Stefanía Gísladóttir. Guðrún Ámundadóttir. Guðný Ámundadóttir. 

Vilborg Ámundadóttir. 
Prókúruumboð hefur meðundirrituð Stefanía Gísladóttir, og ritar hún firm- 

að þannig: 
pr. pr. Verzlunin Ámundi Árnason 

Stefanía Gísladóttir. 
Reykjavik, 9. marz 1943. 

Stefanía Gísladóttir, Guðrún Ámundadóttir, 

Hverfisgötu 39, Rvík. s. st. 

Guðný Ámundadóttir, Vilborg Ámundadóttir, 
s. st. Keflavík.
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46. Við undirritaðir, Oddur Helgason, Þingholtsstræti 34, Rvík, og Leifur Zakarías- 271 
son, Hörpugötu 34, Rvík, rekum útgerðarstarfsemi undir nafninu: Vélskipið 
Þingey. Fyrirtækið rekum við með ótakmarkaðri ábyrgð, og ritum við firmað 
hvor fyrir sig, þannig: 

Vélskipið Þingev 
Oddur Helgason. 
Vélskipið Þingey 

Leifur Zakaríasson. 
Reykjavík, 31. marz 1943. 

Oddur Helgason. Leifur Zakaríasson. 

47. Anna Guðmundsdóttir, Hverfisg. 119, er ekki lengur meðeigandi að Hannyrða- 

stofunni, Aðalstræti 6, og ber énga ábyrgð á skuldbindingum fyrirtækisins frá 
síðustu áramótum að telja. Kristrún Jónsdóttir, Grettiss. 55 C rekur verzlunina 
áfram með ótakmarkaðri ábyrgð og ritar firmað ein. 

Reykjavík, 22. marz 1943. 
Anna Guðmundsdóttir. Kristrún Jónsdóttir. 

48. Sigríður Þorvarðardóttir, Grettisg. 55 C, er ekki lengur meðeigandi í Hárgreiðslu- 
stofu Siggu og Dídi, Aðalstræti 6, og ber enga ábyrgð á skuldbindingum fyrir- 
tækisins frá síðustu áramótum að telja. 

Jóhanna Þorbjörg Jónsdóttir, Grettisg. 55 C, rekur hárgreiðslustofuna áfram 
undir sama nafni, með ótakmarkaðri ábyrgð, og ritar hún ein firmað. 

Reykjavík, 23. marz 1943. 
Sigríður Þorvarðardóttir. Jóhanna Þorbjörg Jónsdóttir. 

49. Undirritað firma, J. Þorláksson & Norðmann í Reykjavík, hefur veitt verzim. 
Hirti Hjartarsyni, Bjarkargötu 8, hér í bænum, prókúruumboð fyrir firmað, og 
ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. J. Þorláksson & Norðmann 
Hjörtur Hjartarson. 

Reykjavík, 1. apríl 1943. 
I. GCI. Þorláksson. Ó. Norðmann. 

50. Stórstúka Íslands, 1.0.G.T., rekur bókabúð í Reykjavík, með ótakmarkaðri á- 
byrgð, undir nafninu Bókabúð Æskunnar. Firmað rita sameiginlega Kristinn 
Stefánsson, stórtemplar, Leifsgötu 22, og Jóhann Ögmundur Oddsson, stórrit- 
ari, Skothúsvegi 7, þannig: 

Stórstúka Íslands, I. O.G.T. 
Bókabúð Æskunnar 

Kristinn Stefánsson, Jóh. Ögm. Oddsson, 
stórtemplar. stórritari. 

Prókúru hefur stórritari Jóhann Ögm. Oddsson, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Bókabúð Æskunnar 

Jóh. Ögm. Oddsson. 
Stórstúka Íslands, I. O. G.T. 
Reykjavík, 7. apríl 1943. 

Kristinn Stefánsson, Jóh. Ögm. Oddsson, 
stórtemplar. stórritari.



1943 

G
T
 

19
 

54. 

56. 

588 

Frá 12. februar 1943 gengur Erlingur Þorkelsson, Tjarnargótu 43, Rvík, úr 
firmanu E. Þorkelsson & Gíslason, og er firmað frá þeim tíma eign Guðmundar 
Gíslasonar, Hávallagötu 3, Rvík, og rekið á hans kostnað og eigin ábyrgð. 

Reykjavík, 12. febrúar 1943. 
Guðmundur Gíslason. Erlingur Þorkelsson. 

Við undirritaðir rekum smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri á- 

byrgð, undir nafninu Sjóklæði og fatnaður s/f. Hvor okkar fyrir sig hefur 
rétt til að rita firmað og ritum við það þannig: 

Sjóklæði og fatnaður s/f 
Sverrir Sigurðsson. 

Sjóklæði og fatnaður s/f 
Guðm. Hansson. 

Prókúruhafi er Árni Þorsteinsson, Öldugötu 28, og ritar hann firmað 
þannig: 

pr. pr. Sjóklæði og fatnaður s/f 
Árni Þorsteinsson. 

Reykjavík, 16. apríl 1943. 
Sverrir Sigurðsson, Guðmundur Hansson, 

Hringbr. 208. Kjartansgötu 10. 

Á aðalfundi Hampiðjunnar h.f., sem haldinn var 20. marz 1943, voru eftir. 
taldir menn kosnir í stjórn: Formaður: Halldór Gíslason, Sólvallagötu 19. 
Meðstjórnendur: Lára Jóhannesdóttir, Sólvallagötu 26, og Guðmann Hróbjarts- 
son, Sólvallagötu 24. Varastjórnandi: Bergþór Teitsson, Patreksfirði. 

Reykjavík, 22. marz 1943. 
Halldór Gíslason. Lára Jóhannesdóttir. 

Guðmann Hróbjartsson. Bergþór Teitsson. 

Á aðalfundi Netastofunnar h/f, sem haldinn var 20. marz 1943, voru eftir- 

taldir menn kosnir í stjórn: Formaður: Hannes Pálsson, Hringbraut 155, Jón 
Guðlaugsson, Kjartansgötu 8, og Sigurjón Einarsson, Austurgötu 40, Hafnar- 

firði. Varastjórnandi: Jóhann Stefánsson, Þórsgötu 21 A. 

Reykjavík, 22. marz 1943. 
Hannes Pálsson. Jón Guðlaugsson. 

Sigurjón Einarsson. Jóh. Stefánsson. 

Við höfum veitt Frímanni Ólafssyni, forstjóra, Barónsstíg 80, prókúruumboð 
fyrir félag vort og ritar hann firmað þannig: 

p. p. Netastofan h/f 
Frím. Ólafsson. 

Reykjavik, 23. marz 1943. 
Í stjórn Netastofunnar h/f 

Hannes Pálsson. Jón Guðlaugsson. Sigurjón Einarsson. 

És undirrituð, Margrét Gunnlaugsson, Laufásvegi 7 í Reykjavík, sem hef fe) 5 7 fæ] 

fengið leyfi til setu í óskiptu búi eftir manninn minn, Kjartan Gunnlaugsson,
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leyfi mér hér með að tilkynna til firmaskrár Reykjavíkur, að ég held áfram 271 
rekstri firmans Helgi Magnússon & Co., Reykjavík, sem fullábyrgður með- 
eigandi í firmanu. 

Reykjavík, 20. apríl 1943. 
Margrét Gunnlaugsson. 

Það tilkynnist hér með, að við undirrituð höfum veitt þeim Halldóri Kjartans- 
syni, stórkaupm., Ásvallagötu 77, og Magnúsi Helgasyni, fulltrúa, Bankastræti 
7, sameiginlegt prókúruumboð fyrir firmað Helgi Magnússon & Co., og rita 
þeir firmað þannig: 

p. p. Helgi Magnússon & Co. 
Halldór Kjartansson. M. Helgason. 

Reykjavík, 20. apríl 1943. 
Helgi Magnússon. Margrét Gunnlaugsson. 

Það tilkynnist hér með, að prókúruumboð það, sem Hans A. Hjartarson hefur 
haft fyrir Klæðaverzlun Andrésar Andréssonar h/f, afturkallast hér með frá 
1. þ. m. 

Reykjavík, 14. maí 1943. 
Klæðaverzlun Andrésar Andréssonar h/f 

Andrés Andrésson. Þ. Andrésson. 

Á aðalfundi hlutafélagsins Elliða, 6. maí 1943, voru eftirforandi menn kosnir 
í stjórn félagsins: Jón Kjartansson, Garðastr. 39, formaður. Meðstjórnendur: 
Reinhold Richter, Grettisgötu 42 B, og Björn Jóhannsson, Vatnsstíg 11. Vara- 
stjórnandi: Jón Guðlaugsson, Víðimel 60. Björn Jóhannsson var ráðinn fram- 
kvæmdastjóri félagsins í stað Jóns Kjartanssonar, og var honum veitt pró- 
kúruumboð fyrir félagið. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Elliði h.f. 
B. Jóhannsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem Jón Kjartansson hefur haft 
fyrir félagið. 

Reykjavík, 12. maí 1943. 
Reinhold Richter. Jón Kjartansson. B. Jóhannsson. 

Á aðalfundi Skóverksmiðjunnar Þórs h/f, sem haldinn var 9. þ. m., var kosin 
ný stjórn fyrir félagið og skipa hana þessir menn: Ingólfur Geirdal, Berg- 
staðastræti 48 A, formaður. Meðstjórnendur: Már Ríkarðsson, Grundarstíg 15, 
og Víglundur Möller, Hverfisgötu 47. Varastjórnandi er Ægir Ólafsson, Bók- 
hlöðustíg 7. 

Reykjavík, 20. maí 1948. 

Stjórn Skóverksmiðjunnar Þórs h/f 
Ingólfur Geirdal. Már Ríkarðsson. Víglundur Möller. 

Meðundirritaður, Þórir J. Jensson, Bræðraborgarstíg 23, er genginn úr firm- 
anu Þ. Þorgrímsson & Co., hér í bænum, og afturkallast hér með prókúru- 

74
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umboð það, sem hann hefur haft fyrir firmað. Sigurður borgrimsson, Unnar- 
stig 6, er einkaeigandi fyrirtækisins og ritar hann firmað einn. Prókúruum- 
boð hefur Þorgrímur Þorgrímsson, Unnarstíg 6, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Þ. Þorgrímsson & Co. 
Þorgrímur Þorgrímsson. 
Reykjavík, 19. maí 1943. 

Þórir Jensson. Sigurður Þorgrímsson. 

Ég undirritaður rek bóka- og ritfangaverzlun hér í bænum, með ótakmark- 
aðri ábyrgð, undir nafninu Bókaverzlun Lárusar Blöndals. Firmað rita ég 

einn þannig: 
Bókaverzlun Lárusar Blöndals 

Lárus BI. Guðmundsson. 
Reykjavík, 24, maí 1943. 
Lárus BI. Guðmundsson, 

Vífilsgötu 13, Rvík. 

Ég undirritaður hef selt ungfrú Þórunni Sigurfinnsdóttur, Hringbraut 153, 
Rvík, minn hluta í Saumastofunni Diönu, Ingólfsstræti 3, hér í bænum. Ber 
ís því enga ábyrgð á rekstri firmans framvegis. 

Reykjavík, 14. maí 1943. 
Kjartan Steingrímsson. 

Samkvæmt ofanrituðu erum við undirritaðar einkaeigendur að Saumastof- 
unni Díönu, Ingólfsstræti 3, hér í bænum, og munum við framvegis reka 
firmað undir sama nafni og á sama grundvelli og áður. Firmað ritum við sam- 

eiginlega, þannig: 
Saumastofan Díana 

Guðlaug Jóhannesdóttir. Þórunn Sigurfinnsdóttir. 
Reykjavík, 14. maí 1943. 

Guðlaug Jóhannesdóttir, Þórunn Sigurfinnsdóttir, 

Hringbraut 153. s. st. 

Við undirritaðir óskum þess, að nafnið Olíuhreinsunarstöðin verði afmáð úr 
firmaskrá Reykjavíkur (A-deild), með bví að við höfum breytt því í Olíu- 

hreinsunarstöðin h/f. 
Reykjavík, 21. apríl 1943. 

Jón Sigurðsson. Cæsar Mar. 

Við undirritaðir, Davíð Ólafsson, Hverfisgötu 72, og Magnús Davíðsson, s. st., 
rekum i félagi og með ótakmarkaðri ábyrgð, brauðgerðarhús Davíðs Ólafs- 
sonar, Hverfisgötu 79, frá 1. janúar 1942 að telja. Hvor um sig ritar firmað, 

þannig: 
Brauðgerðarhús Davíðs Ólafssonar 

Davíð Ólafsson. 
Brauðgerðarhús Davíðs Ólafssonar 

Magnús Davíðsson. 
Reykjavík, 26. maí 1943. 

Davíð Ólafsson. Magnús Davíðsson.
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Ég undirritud, Ragnhildur Jónsdóttir, Laugavegi 17, hef 2. janúar s.l. gengið 271 
úr verzluninni Tízkan, og eru allar skuldbindingar firmans frá þeim tíma mér 
óviðkomandi. 

Reykjavík, 1. apríl 1943. 
Ragnhildur Jónsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu er ég undirritaður einkaeigandi verzlunarinnar 
Tízkan frá 2. janúar s.l. að telja og hef ég einn rétt til að rita firmað. 

Reykjavík, 1. apríl 1943. 
Ólafur Sigurðsson. 

Frá og með deginum í dag veitist Hannesi Þorsteinssyni, verzlm., Bergstaða- 
str. 64, prókúruumboð fyrir verzl. Ludvig Storr, Laugavegi 15, Reykjavík, og 
hefur hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Ludvig Storr 
H. Þorsteinsson. 

Reykjavík, 15. maí 1943. 
Ludvig Storr. 

Ég hef í fjarveru minni um stundarsakir veitt Hjalta G. Jónathanssyni pró- 
kúruumboð fyrir firma mitt, Ferrum, umboðs- & heildverzlun, þar til öðru- 
vísi verður ákveðið. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Ferrum, umboðs- & heildverzlun 
Hjalti Jónathansson. 

Reykjavík, 9. júní 1943. 
Ferrum, umboðs- & heildverzlun 

Oddg. Þ. Oddgeirsson. 

Hér með tilkynnist, að Ingi Magnússon, Bárugötu 15 í Reykjavík, hefur gengið 
sem fullábyrgur félagi inn í firmað Skipasmíðastöð Reykjavíkur, Reykjavík, 
frá 1. janúar 1942 að telja. Magnús Guðmundsson, Bárugötu 15, ritar firmað 
einn og er undirskrift hans þannig: 

pr. Skipasmíðastöð Reykjavíkur 
Magnús Guðmundsson. 
Reykjavík, 26. maí 1943. 

Magnús Guðmundsson. Ingi Magnússon. 

Undirrituð, Guðrún Heiðberg, Tjarnargötu 10D, Rvík, sem rekið hef sauma- 
stofu og verzlun í Austurstræti 14, hér í bæ, undanfarið, tilkynni hér með, að 
Guðrún Bjarney Hinriksdóttir, s.st., hefur gerzt félagi minn, og rekum við 
verzlunina og saumastofuna áfram með ótakmarkaðri ábyrgð, en firmanafnið 
breytist hér eftir þannig, að það verður: Guðrún Heiðberg £ Co. Ég, Guðrún 
Heiðberg, áskil mér rétt til að bæta við fleiri ábyrgum félögum, er ég óska. 
Undirrituð, Guðrún Heiðberg, hefur ein rétt til að rita firmað, og ritar hún 
það þannig: 

Guðrún Heiðberg & Co. 
Guðrún Heiðberg. 

Reykjavík, 31. maí 1943. 
Guðrún Heiðberg. Guðrún B. Hinriksdóttir.
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271 71. Á almennum hluthafafundi, sem haldinn var í hlutafélaginu Ragnar Blöndal, 

9. þ. m., var þessi stjórn kosin í félaginu: Hse Blöndal, frú, Túngötu 51, 

formaður, Axel Blöndal, Eiríksgötu 31, varaformaður, og Gunnar Hall, Víði- 

mel 64, ritari. Jafnframt var frú Ilse Blöndal veitt prókúruumboð fyrir félagið, 
og hún ráðin framkvæmdastjóri þess. Stjórnin ritar firmað þannig: 

Ragnar Blöndal h/f 
Ilse Blöndal. Axel Blöndal. 

Ragnar Blöndal h/f 
Ilse Blöndal. Gunnar Hall. 

Framkvæmdastjórinn ritar firmað þannig sem prókúruhafi: 
pr. pr. Ragnar Blöndal h/f 

Ilse Blöndal. 
Reykjavík, 12. júlí 1943. 
sinar B. Guðmundsson, 

e. u. 

Hér með tilkynnist, að stjórn Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis er nú 

þannig skipuð: Formaður: Felix Guðmundsson, frkvst., Freyjugötu 30; ritari: 

Th. B. Líndal, hrl., Bergstaðastr. 76; varaformaður: Friðfinnur Guðjónsson, 
Lvg. 43 B; vararitari: Hjörtur B. Helgason, Þifrstj., Melabergi, Miðneshreppi; 
meðstjórnendur: Kristjón Kristjónsson, ftr., Bjargarst. 2, Ólafur Þ. Kristjáns- 

son, kennari, Tjarnarbraut 11, Hafnarfirði, Sigfús Sigurhjartarson, ritstjóri, 

Miðstr. 6, Sveinbjörn Guðlaugsson, bifr.stj., Lokastig 20, og Þorlákur G. Otte- 

sen, verkstjóri, Hringbraut 184. Jafnframt tilkynnist, að Ísleifur Högnason, 
kaupfélagsstj., Vestmannaeyjum, hefur verið ráðinn forstjóri félagsins, og 
þeir Árni Benediktsson, Víðimel 30, og Hermann Hermannsson, fulltrúi, Guð- 

rúnargötu 8, framkvæmdastjórar. Er þeim hverjum fyrir sig veitt prókúruum- 
boð fyrir félagið og rita þeir firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 

Ísleifur Högnason. 

pr. pr. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 

Árni Benediktsson. 
pr. pr. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 

Herm. Hermannsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð Jens Figved og lætur hann jafn- 

framt af framkvæmdastjórn. Einnig lætur Vilmundur Jónsson af framkvæmda- 

stjórn fyrir félagið frá sama tíma. 
Reykjavík, 31. maí 1943. 

Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis 
Felix Guðmundsson. Ólafur Þ. Kristjánsson. Þorlákur G. Ottesen. 
Sveinbjörn Guðlaugsson. Friðf. Guðjónsson. - Kristjón Kristjónsson. 

Sigfús Sigurhjartarson. Th. B. Líndal. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir firmanafninu Byggingavöruverzlunin. Firmað rita ég þannig: 

Byggingavöruverzlunin 
Sv. M. Sveinsson. 

Reykjavík, 21. maí 1943. 
Sveinn M. Sveinsson, 
Tjarnargötu 36, Rvík.
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74. Samkvæmt ålyktun eigenda s/f Stålsmidjunnar, hlutafélaganna Hamars og Vél- 271 
smidjunnar Héðins á fundi 8. juli 1943, hafa eignir s/f Stålsmidjunnar verið 
afhentar Stálsmiðjunni h/f og Járnsteypunni h/f frá og með 1. júní 1943 að 
telja. 

Samkvæmt þessu tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að s/f 
Stálsmiðjan hætti störfum 1. júní s.l. og óskast félagið afmáð úr firmaskránni. 

Reykjavík, 15. júlí 1943. 
Vélsmiðjan Héðinn h/f 

Markús Ívarsson. S. Kampmann. 
H/f Hamar 

Geir G. Zoéga. Hjalti Jónsson. 

15. Við undirritaðir rekum vélaviðgerðir hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu Vélsmiðjan Meitill. Firmað ritum við sameiginlega þannig: 

Vélsmiðjan Meitill 
Theodór Guðmundsson. Björn Magnússon. 

Reykjavík, 28. júlí 1943. 
Theodór Guðmundsson, Björn Magnússon, 

Ásvallag. 21. Brávallag. 4. 

76. Ég undirritaður hef selt þeim Friðriki Vigfússyni, Eiríksgötu 8, og Olgeiri 
Axelssyni, Grettisgötu 44 A, firma mitt, Gólfdreglagerðina, og reka þeir það 
framvegis undir sama nafni, en á sína ábyrgð. Allar skuldbindingar, sem þeir 
kunna að gera í nafni firmans, eru mér því óviðkomandi. 

Reykjavík, 12. ágúst 1943. 
Gunnar Gunnarsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt fyrirtækið Gólfdregla- 

gerðina og rekum við það áfram undir sama nafni, og á okkar ábyrgð. Firmað 
ritum við sameiginlega, þannig: 

Gólfdreglagerðin 
Friðrik Vigfússon. Olgeir K. Axelsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur Friðrik Vigfússon og ritar hann firmað 
þannig: 

pr. pr. Gólfdreglagerðin 
Friðrik Vigfússon. 

Reykjavík, 3. sept. 1943. 
Friðrik Vigfússon. Olgeir K. Axelsson. 

A
T
 

AT
 

Á aðalfundi í Friðrik Bertelsen & Co. h.f., hinn 1. mai s.l, var Baldvin Jóns- 

son, lögfr., Öldugötu 10, Rvík, kosinn í stjórn félagsins í stað Helga Þórarins- 

sonar. 

Reykjavík, 23. júní 1943. 
Friðrik Bertelsen & Co. h.f. 

Fr. Bertelsen. Baldvin Jónsson. 

78. Á aðalfundi í h/f Týli, Reykjavík, hinn 25. ágúst 1943, var Axel Herskind, for- 
stjóri, Hringbraut 64, Rvík, kosinn í stjórn félagsins vegna fráfalls Þórarins
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Kristjánssonar, hafnarstjóra. Varastjórnandi var jafnframt kosinn Oddur 
Thorarensen, Sóleyjargötu 11, Rvík. Undirskrift formanns, Stefáns Thoraren- 
sen, og meðstjórnanda, Axels Herskind, er þannig: 

H/t. Týli 
Stefán Thorarensen. A. Herskind. 

Reykjavík, 25. ágúst 1943. 
Í stjórn H/f Týli 

Stefán Thorarensen. A. Herskind. Lárus Fjeldsted. 

Á aðalfundi, sem haldinn var í Blaðaútgáfunni Vísi h/f 31. marz 1943, var 

ákveðið að auka hlutafé félagsins um kr. 30000.00, þannig, að hlutaféð verði 
samtals kr. 90000 — níutíu þúsundir króna. Var og ákveðið, að um sölu hinna 
nýju hluta skyldi fara samkvæmt 4. gr. félagslaganna. Hlutafé félagsins, ásamt 
aukningunni, er alit innborgað. 

Reykjavík, 25. ágúst 1943. 
Í stjórn Blaðaútgáfunnar Vísis h/f 

Björn Ólafsson. Kristján Guðlaugsson, Jakob Möller. 

Það blkynnist hér með, að Hallgrími Sveinssyni, Stýrimannastíg 2 í Reykja- 
vík, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir Almennar tryggingar h.f. Firmað 
ritar hann þannig: 

pr. pr. Álmennar tryggingar h/f 
Hallgr. Sveinsson. 

Reykjavík, 27. ágúst 1943. 
Almennar tryggingar h.f. 

Carl Olsen. Sig. Jónsson. G. Guðjónsson. 
Gunnar Einarsson. Pétur Guðmundsson. 

Á fundi í Heildsölunni h.f., 9. þ. m. var sú breyting samþykkt á tilgangi félags- 
ins, að framvegis megi það reka smásöluverzlun. 

Reykjavík, 9. sept. 1943. 
Í stjórn Heildsölunnar h.f. 

Hans R. Þórðarson. Ólafur Jónsson. 

Á fundi í Electric h.f., 9. þ. m., var sú breyting samþykkt á tilgangi félagsins, 
að framvegis megi það reka smásöluverzlun. 

Reykjavík, 9. sept. 1943. 
Í stjórn Electric h.f. 

Hans R. Þórðarson. Ólafur Jónsson. 

Með því að firmað Tóbak og sælgæti er lagt niður, óskast það afmáð úr 
firmaskránni. 

Reykjavik, 14. sept. 1943. 

f. h. Ásu Jóhannsdóttur 
Sigurj. Guðmundsson, 

eu,
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84, Þar sem firmað Speglagerðin, er á sínum tima var stofnað, er runnið inn í 
h.f. Glerslipun og speglagerð, Klapparstíg 16, Reykjavík (framkvst. Ludvig 
Storr), óskast hið fyrrnefnda firma afmáð úr firmaskrá. 

Reykjavík, 16. sept. 1943. 
Ludvig Storr. 

85. Á aðalfundi h/f Sæfara, 18. apríl 1942, voru serðar þessar breytingar á lögum 
félagsins: Hlutafé félagsins er kr. 60500 —- sextíu þúsund og fimm hundruð 
krónur, og skiptist í 1000 kr. og 100 kr hluti. Eitt atkvæði er fyrir hverjar 100 
krónur, en þó má enginn hluthafi fara með meira en % hluta atkvæða. Stjórn 
félagsins skipa þrír hluthafar, og tveir til vara. Hlutaféð er allt innborgað. 

Á aðalfundi 14. maí 1943 voru þessir menn kosnir i stjórn: Geir Sigurðs- 
son, skipstjóri, Vesturgötu 26 A, Reykjavík, formaður, Björn Hansson, skip- 
stjóri, Sjafnargölu 10, Rvík, varaformaður, og er hann jafnframt framkvæmda- 

stjóri með prókúruumboði, og Ámundi Geirsson, verzlm., Vesturgötu 26 A, 
ritari. Varastjórnendur: Magnús Geirsson, sjómaður, Vesturgötu 26 A, Rvík, 
og Elín Guðmundsdóttir, frú, Sjafnargötu 10, Reykjavík. Prókúruhafinn ritar 
firmað þannig: 

pr. pr. h.f. Sæfari 
Björn Hansson. 

Reykjavík, 25. sept. 1943. 
Stjórn h.f. Sæfara 

Geir Sigurðsson, Björn Hansson. Ámundi Geirsson. 

86. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á hluthafafundi í h.f. 
Sæfara, 24. sept. þ. á., þar sem mættir voru hluthafar og umboðsmenn fyrir 
allt hlutaféð, var samþykkt í einu hljóði að flytja heimilisfang félagsins til 
Seyðisfjarðar. Á stjórnarfundi sama dag var samþykkt að afturkalla prókúru- 
umboð Ámunda Geirssonar. 

Samkvæmt þessu óskast hlutafélagið Sæfari afmáð úr hlutfélagaskrá 
Reykjavíkur og flutt til Seyðisfjarðar. 

Reykjavík, 27. sept. 1943. 
Geir Sigurðsson. Björn Hansson. Magnús Geirsson, 

(varastjórnandi). 

87. Á stjórnarfundi Síldariðjunnar h/f, 25. sept. 1943, var ákveðið að veita Magna 
Guðmundssyni, Laugavegi 11, Reykjavík, prókúruumboð fyrir félagið. Pró- 
kúruhafi undirritar þannig: 

p. p. Síldariðjan h.f. 

Magni Guðmundsson. 
Reykjavík, 25. sept. 1943. 

Sildariðjan h.f. 
Páll Þorkelsson. Brandur Búason. 

88. Það tilkynnist hér með, að Gerði Gunnars, Laugavegi 19 hér í bænum, hefur 
verið veitt prókúruumboð fyrir firmað Ingólfsbúð h/f frá og með 15. þ. m., 
og ritar hún firmað þannig: 

pr. pr. Íngólfsbúð h/f 
Gerður Gunnars. 
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Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð pad, er Tryggvi Pétursson hefur 

haft fyrir firmað. ” ýrir Urma Reykjavik, 15. sept. 1943. 
Ingólfsbúð h.f. 

T. Pétursson. Guðmundur Pétursson Ingibjörg Jónasdóttir. 

Við undirritaðir rekum smásöluverzlun, heildsölu og iðnað hér í bænum, 

undir firmanafninu: Regnar Þórðarson og Co. Ragnar Þórðarson, Öldugötu 2, 
Rvík, ber einn ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans, en Bergþór 
Smári, Öldugötu 5, ber ábyrgð takmarkaða við framlag sitt, kr. 16000 — sex- 
tán þúsundir króna. Ragnar Þórðarson ritar einn firmað, þannig: 

Ragnar Þórðarson og Co. 
Ragnar Þórðarson. 

Reykjavík, 13. sept. 1943. 
Ragnar Þórðarson, Öldug. 2, Rvík. Bergþór Smári, Öldug. 5, Rvík. 

Við undirritaðir rekum tré- og bílasmíði hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu Tré- og Þbilasmiðjan Vagninn. Firmað ritum við sameiginlega, 

þannig: SA . 
Tré- og bilasm. Vagninn 
Guðmundur Kristjánsson. 

Eiríkur M. Þorsteinsson. 
Reykjavik, 7. sept. 1943. 

Guðmundur Kristjánsson, Njálsg. 77. Zirikur M. Þorsteinsson, Hverfisg. 104 A. 

Á aðalfundi H/f Kol í febr. så. var samþykkt að heimila stjórninni að auka 
hlutfé félagsins, og samkvæmt þeirri heimild hefur hlutaféð nú verið aukið 
upp i kr. 132000,00 — eitt hundrað þrjátíu og tvö þúsund krónur. Er sú fjár- 
hæð öll innborguð. 

Á hluthafafundi 15. ágúst s.l. gengu þeir Haraldur Guðmundsson frá Há- 
eyri, Haukur Þorleifsson og Birgir Thorlacius úr stjórn félagsins, en í þeirra 
stað voru kosnir: Sveinn B. Valfeils, framkvæmdastjóri, Hrefnugötu 2, Þórir 
Baldvinsson, Vesturási við Kleppsveg, og Kristján Guðmundsson, forstj., Vikur- 

húsinu við Kleppsveg. Í stað Bagnheiðar S. Þorsteinsdóttur var Páll G. Þormar 

kjörinn varastjórnandi. 

Sveinn B. Valfells hefur verið kosinn formaður hinnar nýju stjórnar. 
Rita stjórnendur nöfn sín þannig: 

Sveinn B. Valfells. 
Þórir Baldvinsson. 

Kr. Guðmundsson. 

Varastjórnandi ritar: 
Páll G. Þormar. 

Hinn 1. sept. 1943 lét Haraldur Guðmundsson af framkvæmdastjórn félags- 
ins og féll samtímis úr gildi prókúruumboð hans fyrir félagið. Frá sama degi 
hefur Jón B. Valfells verið ráðinn framkvæmdastjóri félagsins með prókúru- 

umboði. Ritar hann nafn sitt þannig: 
pr. pr. H/f Kol 
Jón B. Valfells. 

Reykjavik, 25. sept. 1943. 
Stjórn H/f Kol 

Sveinn B. Valfells. Þórir Baldvinsson. Kr. Guðmundsson.
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92. Með því að firmað Kústa- og burstagerðin, sem tilkynnt var til firmaskrår 271 

93. 
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Reykjavíkur 6. júní 1941, er hætt störfum, óskast það afmáð úr firmaskránni. 
Reykjavík, 16. sept. 1943. 

Óskar G. Sigurðsson. Sigþór Sigurðsson. Guðm. Jóhannsson. 

Með því að Alþýðuhús Reykjavíkur h/f hefur yfirtekið rekstur þann, sem til- 
kynntur var á sínum tíma til firmaskrár Reykjavíkur undir firmanafninu: Al- 
þýðuhúsið Iðnó —- Útibú Ingólfscafé, er þess óskað, að þetta firma verði afmáð 
úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 22. sept. 1943. 
Sigurjón Á. Ólafsson. Haraldur Pétursson. Jón Guðlaugsson. 

Sig. Ólafsson. Sigríður Ólafsdóttir. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, með 
alls konar herra- og sportvörur, undir nafninu Herrabúðin. Firmað rita ég 
Þannig: 

Herrabúðin 
Ólafur Sigurðsson. 

Reykjavík, 8. okt. 1943. 
Ólafur Sigurðsson, 

Þingholtsstræti 34, Rvík. . 

Með því að ég er hættur rekstri firmans Kåpunnar, óskast það afmáð ur firma- 
skrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 8. okt. 1943. 

Ólafur Sigurðsson. 

Þar sem við undirrtaðir erum hættir að reka firmað Kjötsöluna, óskast firma- 

nafn þetta afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavik, 8. okt. 1943. 
Sig. Ó. Steindórsson. Ól. Bjarnason. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Njáll Þórarinsson, Freyjugötu 5, 

Rvík, hefur haft fyrir mig. 
Reykjavík, 8. okt. 1943. 

Guðm. Jónsson. 

Á félagsfundi hlutafélagsins Skinfaxa, hinn 7. sept. s.l, var ákveðið að auka 

hlutaféð um kr. 15000, og er hlutaféð nú kr. 45000 — fjörutíu og fimm þús- 
undir króna. Hlutafjáraukningin er öll innborguð. 

Reykjavík, 4. okt. 1943. 
Jónas Ásgrímsson. Finnur B. Kristjánsson. Hannes Jónsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavikur, að Gunnar Hall, til heimilis 
á Víðimel 64 hér í bænum, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri fyrir hluta- 
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félagið Ragnar H. Blöndal frá og með 1. þ. m. og var honum jafnframt veitt 
prókúruumboð. Gunnar Hall ritar firmað þannig: 

pr. pr. Ragnar H. Blöndal h/t 
Gunnar Hall. 

Reykjavík, 7. okt. 1943. 
Ilse Blöndal. Axel Blöndal. 

Á fundi í h.f. Kol, 26. sept. s.l., var ákveðið að flytja heimilisfang félagsins að 
Tindum á Skarðsströnd í Dalasýslu. Óskast félagið því strikað út úr hlutafé- 
lagaskrá Reykjavíkur og flutt samkvæmt framangreindri ákvörðun. 

Reykjavík, 26. okt. 1943. 
Stjórn h.f. Kol 

Sveinn B. Valfells. Þórir Baldvinsson. Kr. Guðmundsson. 

Á fundi í Sanilas h.f. í Reykjavík, 9. okt. s.l, var sú breyting samþykkt á til- 
gangi félagsins, að félagið skuli einnig reka heildverzlun. 

Reykjavík, 15. okt. 1943. 
Sigurður Waage. Matthías Waage. 

Stjórn hlutafélagsins Hamars hefur í dag veitt Jóni Gunnarssyni, skrifstofu- 
stjóra, Laufásvegi 54, Rvík, prókúruumboð fyrir félagið, og ritar hann firmað 
þannig: 

pr. pr. Hlutafélagið Hamar 

Jón Gunnarsson. 
Reykjavík, 12. okt. 1943. 

H/f Hamar 

Hjalti Jónsson. Steindór Gunnarsson. Geir G. Zoéga. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að undirritaður Guð- 
mundur Gunnlaugsson, prentari, Barónsstíg 11, Reykjavík, er genginn úr firm- 

anu Prentsmiðjunni Viðey, Reykjavík, en meðundirritaður, Bjarni Jóhannes- 
son, Vífilsgötu 20, rekur fyrirtækið sem einkaeigandi með ótakmarkaðri 
ábyrgð. 

Reykjavík, 18. okt. 1943. 
Bjarni J. Jóhannesson. Guðm. Gunnlaugsson. 

Pöntunarfélagið, er stofnað var 22. febr. 1936, hefur aldrei tekið til starfa. 
Óskast það strikað út úr firmaskránni. 

Reykjavík, 16. okt. 1943. 

Þorl. Andrésson, Sæmundur Sæmundsson, Bergur Sturlaugsson, 

Ásvg. 14. Grettisg. 14. Skeggjag. 3. 

Í forföllum mínum gef ég dóttur minni, Guðríði Mýrdal, Baldursgötu 31, Rvík, 
prókúruumboð fyrir verzlun mína á Skólavörðustíg 4, og hefur hún öll rétt-
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indi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42, frå 13. nóv. 1903. Firmad ritar hún 271 
Þannig: 

pr. pr. Verzlun Steinunnar Mýrdal. 
Guðríður Mýrdal. 

Reykjavík, 20. okt. 1943. 
Steinunn Mýrdal, 

Baldursg. 31. 

Ég undirrituð held áfram sem áður að reka verzlun hér í bænum undir nafni 
manns mins sáluga, Benónýs Benónýssonar. Verzlunina rek ég með ótakmark- 
aðri ábyrgð, og rita ég firmað þannig: 

Verzlunin Benóný Benónýsson. 
Halldóra Jakobsdóttir. 

Reykjavík, 25. október 1943. 
Halldóra Jakobsdóttir, 

Miðstræti 5, Rvík. 

Með því að verzlunin Austurhlid hér í bænum er hætt, þá óskast hún afmáð 
úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 25. okt. 1943. 
Guðjón Bjarnason. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Ólöf Björns- 
dóttir, Túngötu 38, Reykjavík, sem sit í óskiptu búi eftir mann minn, Pétur 
Halldórsson, rek áfram Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar, ásamt útibúinu 
Bókabúð Austurbæjar B. S. E., með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég 
þannig: 

Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar 
Ólöf Björnsdóttir. 

Bókabúð Austurbæjar B. S. E. 
(útibú Bókav. Sigf. Eymundssonar) 

Ólöf Björnsdóttir. 
Prókúruhafi er Björn Pétursson, Hringbraut 203, Reykjavik, og ritar hann 

firmað þannig: 
p. p. Bókaverzlun Sigfúsar Eymundssonar 

Björn Pétursson. 
p. p. Bókabúð Austurbæjar B. S. E. 
(útibú Bókav. Sigf. Eymundssonar) 

Björn Pétursson. 

Reykjavík, 27. okt. 1943. 
Ólöf Björnsdóttir. 

Við höfum selt þeim Ragnheiði Pálsdóttur, Bragagötu 32, og Sveinbjörgu 
Vilhjálmsdóttur, Meðalholti 21, fyrirtækið Sokkaviðserðina, og reka þær firmað 
framvegis fyrir sinn reikning og á sína ábyrgð. Allar skuldbindingar firmans 
hér eftir eru okkur því óviðkomandi. 

„Reykjavík, 13. okt. 1943. 
0. B. Arnar. K. M, Arnar.
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Samkvæmt ofanrituðu höfum við keypt Sokkavidgerdina, og rekum hana 
framvegis með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað ritum við þannig: 

Sokkaviðgerðin 
Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir. 
Ragnheiður Pálsdóttir. 
Reykjavík, 14. okt. 1943. 

Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir. Ragnheiður Pálsdóttir. 

Með því að firmað Ásbjörn & Sofus er hætt störfum, óskast það afmáð úr 

firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 18. okt. 1943. 

Sófus Jacobsen, Ásbjörn O. Jónsson, 

Bárug. 34. Hringbr. 145. 

Við höfum selt Verzlunina Vísi, ásamt útibúi, þeim Lúðvíki Th. Þorgeirs- 

syni, kaupm., Bergstaðastræti 71, Guðmundi Halldórssyni, framkvstj., Lauga- 
vegi 130, og Sigurbirni Björnssyni, kaupm., Grettisgötu 4B, og reka þeir 
Verzlunina Vísi, og útibú, framvegis undir sama nafni, en á sína ábyrgð. 
Allar skuldbingar, sem þeir kunna að gera í nafni firmans. eru okkur því 

óviðkomandi. 
Reykjavík, 1. júní 1943. 

Guðm. Ásbjörnsson. Sigurbjörn Þorkelsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt Verzlunina Vísi, 
ásamt útibúi, og rekum við hana framvegis undir sama nafni og á okkar 
ábyrgð. Firmað ritum við allir sameiginlega, þannig: 

Verzlunin Vísir 
Guðm. Halldórsson. 
Sigurbj. Björnsson. 

Lúðvík Thorberg Þorgeirsson. 
Framkvæmdarstjóri verzlunarinnar er Lúðvík Th. Þorgeirsson, og ritar 

hann firmað þannig sem prókúruhafi: 
pr. pr. Verzlunin Vísir 

Lúðvík Thorberg Þorgeirsson. 
Reykjavík, 5. sept. 1943. 

Lúðvík Thorberg Þorgeirsson. Sigurbjörn Björnsson. Guðm. Halldórsson. 

Daniel Bernhöft og Sigurður Bergsson, bakarameistarar, reka framvegis sem 
fullábyrgir félagar Bernhöftsbakarí hér í bænum undir því firmanafni. Hvor 
þeirra um sig ritar firmað þannig: 

Bernhöftsbakari 
Ð. Bernhött. 

Bernhöftsbakari 
Sig. Bergsson. 

Reykjavík, 5. nóv. 1943. 
D. Bernhött, Sig. Bergsson, 

Bergststr. 14. Bókhlöðust. 6 C.
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ig undirritaður rek smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 271 
undir firmanafninu Uppsalabúðin. Firmað rita ég þannig: 

pr. Uppsalabúðin 
Kj. Milner. 

Reykjavik, 5. nóv. 1943. 
Kjartan Milner, 

Tjarnargötu 3. 

Å framhaldsadalfundi G. Helgason & Melsted h.f., 19. október 1943, var 2. gr. 
laganna, um tilgang hlutafélagsins, breytt, og hljóðar nú Þannig: 

Tilgangur félagsins er að reka heildsölu og umboðsverzlun með hvers 
konar innlendar og útlendar vörur, einnig útgerð og hvers konar iðnað, skipa- 
miðlun, vátryggingarmiðlun, vinnumiðlun og aðra miðlunarstarfsemi, kaup 
og sölu verðbréfa, útlánastarfsemi og annan skyldan atvinnurekstur. 

Reykjavík, 20. okt. 1943. 
G. Helgason & Melsted h.f. 

P. Eggerz Stefánsson. Páll B. Melsted. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi, sem haldinn var í hlutafélaginu Poka- 
verksmiðjan, 29. maí s.l., fór öll stjórnin frá, en í hennar stað voru eftirtaldir 
menn kosnir í stjórn: Óli V. Metúsalemsson, Hrefnug. 7, form., Sigríður 
Ágústsdóttir, s. st. meðstj., Þorvaldur Þorsteinsson, Skarphg. 6, meðstj., og 
varastjórnandi: Guðrún Tómasdóttir, Skarphg. 6. 

Á sama fundi var Þorvaldur Þorsteinsson, Skarphéðinsgötu 6, Reykja- 
vík, skipaður framkvæmdastjóri félagsins með prókúruumboði og ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. Pokaverksmiðjan h/f 
Þorv. Þorsteinsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem Brynjólfur Hallgrímsson, 
Hringbraut 61, Reykjavík, hefur haft fyrir félagið, og lætur hann einnig af 
framkvæmdastjórn. 

Reykjavík, 10. nóv. 1943. 
Ó. V. Metúsalemsson. Sigr. Ágústsdóttir. 
Þorv. Þorsteinsson. Guðrún Tómasdóttir. 

Við undirritaðir gefum hér með Ingvari Magnússyni, Bröttugötu 3B, Rvík, 
prókúruumboð fyrir Málmsteypuna, Reykjavík, með öllum réttindum og 
skyldum prókúruhafa samkvæmt lögum. Firmað ritar hann Þannig: 

pr. pr. Málmsteypan 
Ingvar Magnússon. 

Reykjavík, 27. okt. 1943. 
B. Frederiksen. Eggert Sveinsson. Ingvar Magnússon.
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271 117. Ég undirritaður rek smásöluverzlun í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

með alls konar fatnað og skyldar vörur, undir nafninu Vinnufatabúðin. Firmað 
rita ég einn, þannig: 

pr. Vinnufatabúðin 
Þór. Kjartansson. 

Reykjavík, 8. nóv. 1943. 
Þórarinn Kjartansson, 

Laugavegi 76. 

118. Það tilkynnist hér með, að byggingarsamvinnufélagið Félagsgarður er hætt 
starfsemi sinni, og hefur skilanefnd þess lokið störfum. Félagið óskast því 
afmáð úr samvinnufélagaskrá Reykjavíkur. 

Í skilanefnd byggingarsamvinnufélagsins Félagsgarðs 
Reykjavík, 18. nóv. 1943. 

Adolph Bergsson. Gunn]. E. Briem. Baldur Sveinsson. 
Ísleifur Jónsson. Tómas Jónsson. 

119. Á hluthafafundi í h/f Kol & Salt, sem haldinn var í Reykjavík 30. okt. 1943, 
sengu samkvæmt eigin ósk úr stjórn félagsins þeir: Eggert Claessen, hrl., 
Hallgrímur Benediktsson, stórkaupm., Sigurjón Jónsson, fv. bankastjóri. Hjalti 
Jónsson, konsúll, og Þorsteinn Þorsteinsson, skipstjóri. 

Samþykkt var að eftirleiðis skyldi stjórn félagsins skipuð þremur mönn- 
um og voru kosin í stjórn þau: Ásgeir Jónsson, skrifstofustj., Hólavallag. 3, 
formaður félagsins, Geir Borg, framkvstj., Víðimel 50, varaformaður félagsins, 
og Guðrún Borg, frú, Víðimel 50, meðstjórnandi. 

Til að skuldbinda félagið þarf undirskrift formanns og annars með- 
stjórnanda og er undirskriftum hagað þannig: 

H/f Kol & Salt 
Ásg. Jónsson. Geir Borg. 

H/f Kol & Salt 
Ásg. Jónsson. Guðrún Borg. 

Jafnframt var á stjórnarfundi 2. nóv. 1943 Ásgeiri Jónssyni, skrifstofu- 
stjóra, veitt prókúruumboð fyrir félagið og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H/f Kol & Salt 
Ásg. Jónsson. 

Reykjavík, 8. nóv. 1943. 
Ásg. Jónsson. Geir Borg. Guðrún Borg. 

120. Á aðalfundi Veiðarfæraverzl. Geysis h/f, sem haldinn var 3. nóv. 1943, var 
Sigurður Guðjónsson, Suðurgötu #7, Rvík, kosinn varastjórnandi félagsins 

í stað Guðjóns Ólafssonar. 
Reykjavík, 19. nóv. 1943. 

Kristinn J. Markússon. Sigurður Jóhannsson. A. Claessen. 
Sigurður Guðjónsson. 

121. Á fundi í hlutafélaginu Keili í Reykjavík, 16. nóv. 1943, voru þessar breytingar 

serðar á samþykktum félagsins: Tilgangur félagsins er að koma upp skipa- e
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smíðastöð, reka skipasmidi og vélsmiði, svo og hvers konar iðnað og iðju, 271 ö 
sem æskileg þykir í sambandi við vélar og skip. Undirskrift tveggja stjórn- 
enda er skuldbindandi fyrir félagið, og ritar stjórnin firmað þannig: 

H/f Keilir 
Páll Einarsson. G. Þorbjörnsson. 

H/f Keilir 
Páll Einarsson. Ingvar Vilhjálmsson. 

H/f Keilir 
G. Þorbjörnsson. Ingvar Vilhjálmsson. 

Hlutafé félagsins er 50000 — fimmtíu þúsundir króna — og skiptist í 5000 
króna hluti. Hlutafjársöfnun er lokið og hlutaféð allt greitt. Hlutabréfin hljóði 
á handhafa. Engar hömlur eru lagðar á meðferð hlutabréfa. Eitt atkvæði fylgir 
hverjum fimm þúsund króna hlut, en þó getur enginn hluthafi farið með 
meira en % hluta atkvæða. Fundi félagsins skal boða í ábyrgðarbréfi, sim- 
skeyti eða á annan sannanlegan hátt. 

Reykjavík, 16. nóv. 1943. 
Páll Einarsson. Ingvar Vilhjálmsson. Guðfinnur Þorbjörnsson. 

122. Ég undirritaður hef selt J.C. Klein, kaupm., Baldursgötu 14, Rvík, firmað 
Milners-kjötbúð, Reykjavík. 

Reykjavík, 8. nóv. 1943. 
Sigurjón Narfason. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt firmað Milners-kjötbúð, Reykjavík. 
En þar sem fyrirtækið er hætt rekstri, óskast það afmáð úr fimaskránni. 

Reykjavík, 8. nóv. 1943. 
J. C. Klein. 

123. Ég undirritaður hef selt föður minum, Þorgrími Sigurðssyni, Unnarstíg 6, 
Rvík, firma mitt, Þ. Þorgrímsson & Co. 

Reykjavík, 12. nóv. 1943. 
Sigurður Þorgrímsson. 

, Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt firmað Þ. Þorgrímsson & Co., og 
rek ég það undir sama nafni og á mína ábyrgð. ' 

Reykjavik, 12. nóv. 1943. 
Porgrimur Sigurdsson. 

124. Við undirritaðir höfum í dag selt Þeim Axeli og Þórði Sigurgeirssonum, báð- 
um til heimilis á Holtsgötu 25, verzlun okkar, Barónsbúð, Hverfisgötu 98. 

Reykjavík, 31. okt. 1943. 
Axel Magnússon. Karl Guðmundsson. 

Samkv. ofanrituðu höfum við í dag keypt verzlunina Barónsbúð, og rek- 
um hana framvegis með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað ritar Axel Sigurgeirs- 
son einn, þannig: 

Barónsbúð 
Axel Sigurgeirsson. 

Reykjavík, 31. okt. 1948. 
Axel Sigurgeirsson. Þórður Sigurgeirsson.
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271 125. Þar sem við undirrituð höfum hætt rekstri firmans Daniel Ólafsson s/f, 

óskast það afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur, 
Reykjavík, 22. nóv. 1943. 

Daníel Ólafsson. Áslaug Guðmundsdóttir. 

126. Ég undirritaður rek smásöluverzlun í Reykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir nafninu Stígandi. Firmað rita ég þannig: 
Verzl. Stígandi 

Jóhannes Bjarnason. 

Reykjavík, 18. nóv. 1943. 
Jóhannes Bjarnason, 

Meðalholti 2, Reykjavik. 

127. Við undirritaðir, Hendrik Berndsen, verzlunarstjóri, Öldugötu 40, Rvík, og 

Stefán Thorarensen, lyfsali, Sóleyjargötu 11, Rvík, rekum verzlun í Reykja- 

vík, með ótakmarkaðri ábyrgð okkar, undir nafninu Nýja blómabúðin. Firm- 

að ritum við sameiginlega, þannig: 
Nýja blómabúðin 

Hendrik Berndsen. Stefán Thorarensen. 

Reykjavík, 19. nóv. 1943. 
Hendrik Berndsen. Stefán Thorarensen. 

128. Ég undirritaður hef selt Gesti Guðmundssyni, Laugavegi 49 A, Rvík, Verzl- 

unina Svalbarða, ásamt firmanafni, og rekur hann verzlunina framvegis undir 

því nafni og á sína ábyrgð, og eru mér allar skuldbindingar óviðkomandi frá 

30. sept. 1943. 
Reykjavík, 22. okt. 1943. 
Kristján P. Andrésson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undirritaður keypt Verzlunina Svalbarða, 

og rek hana áfram undir sama nafni, með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita ég 

firmað þannig: . 

Verzlunin Svalbardi 
Gestur Gudmundsson. 

Reykjavik, 22. okt. 1943. 
Gestur Guðmundsson. 

129. Ég hef veitt Þorvaldi Þorsteinssyni, Skarphéðinsgötu 6, Rvík, fullt prókúru- 

umboð fyrir firmað Ó. V. Jóhannesson & Co. frá þessum degi að telja, og 

ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Ó. V. Jóhannesson & Co. 

Þorv. Þorsteinsson. 

Reykjavík, 4. nóv. 1943. 
Ó. V. Metúsalemsson.
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130. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður er 271 

131. 

132. 

133. 

134. 

einkaeigandi að verzluninni Söluturninum í Reykjavík eftir lát föður mins, 
Sveins Gunnarssonar, og rek ég fyrirtækið á eigin ábyrgð og rita einn firmað. 

Reykjavík, 8. nóv. 1948. 
Ólafur Sveinsson. 

Ég undirritaður hef selt þeim Guðmundi Ág. Jónssyni, Holtsgötu 33, Friðjóni 
Bjarnasyni, s. st, og Runólfi Bjarnasyni, s. st., prenturum í Reykjavík, prent- 
smiðju mína, Viðey, og reka þeir hana framvegis undir sama nafni, en á sína 
ábyrgð. Allar skuldbindingar, sem þeir kunna að sera Í nafni prentsmiðj- 
unnar, eru mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 10. nóv. 1948. 

Bjarni J. Jóhannesson. 

Samkv. ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt prentsmiðjuna Viðey og 
rekum hana áfram undir sama nafn og á okkar ábyrgð. Firmað ritar Guð- 
mundur Ág. Jónsson einn, þannig: 

Prentsmiðjan Viðey 
Guðm. Ág. Jónsson. 

Reykjavík, 10. nóv. 1948. 
Guðm. Ág. Jónsson. Friðjón Bjarnason. Runólfur Bjarnason. 

Magnúsi Sveinbjörnssyni, Grettisgötu 67, hefur verið veitt prókúruumboð 
fyrir Nathan & Olsen h/f. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Nathan & Olsen h/f 
M. Sveinbjörnsson. 

Reykjavík, 18. okt. 1948. 
Nathan & Olsen h/f 

Kristjana Fenger. Geir G. Zoéga. 

Frá og með deginum í dag veitist Einari K. Farestveit, verzlm., Hringbr. 205, 
Rvík, prókúruumboð fyrir G. Helgason & Melsted h/f, og hefur hann öll 
réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. Firmað ritar hann þannig: 

p. p. G. Helgason & Melsted h/f 
E. K. Farestveit. 

Reykjavík, 9. des. 1943. 
G. Helgason & Melsted h/f 

Páll B. Melsted. P. Eggerz Stefánsson. 

Á hluthafafundi, sem haldinn var í Almenna byggingafélaginu h.f., var sam- 
þykkt sú breyting á lögum félagsins, að hlutaféð skyldi aukið úr kr. 165000 
upp Í kr. 550000 — fimm hundruð og fimmtíu þúsundir króna. Hlutafjáraukn- 
ingin er öll greidd til félagsins. 

Í stjórn Almenna byggingafélagsins h.f. 
Hörður Bjarnason. sinar Sveinsson. Árni Snævarr. 

Sk. Thorarensen. Jónas Hvannberg.
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271 135. Með því að Verzluninni Hamborg h/f, Reykjavik, hefur verið slitið, óskast 

félagið afmáð úr hlutafélalgaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 6. des. 1943. 

Í stjórn Veræzl. Hamborgar h/f 
Haraldur Sveinbjarnarson. Halldóra Sigurjónsdóttir. 

Ólafur H. Sigurjónsson. 

136. Á aðalfundi í Skóverzlunni Jork h/f, er haldinn vår 6. okt. s. 1, voru kosnir 

í stjórn félagsins eftirgreindir hluthafar: Gunnar Thorarensen, Reynimel 37, 

formaður, en meðstjórnendur: Ásta Bryndís Thorarensen, s. st, og Eyþóra 

Thorarensen, Bollagötu 1. Louise Thorarensen var kosin varastjórnandi. 

Reykjavík, 20. nóv. 1943. 
Gunnar Thorarensen. Ásta Bryndis Thorarensen. 

Eyþóra Thorarensen. Louise Thorarensen. 

137. Ég undirritaður, Ásgeir Þórarinsson, Egilsgötu 18, rek smásöluverzlun í 

Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu: Verzlunin Hamborg. 

Firmað rita ég einn, þannig: 

Verzl. Hamborg 
Ásg. Þórarinsson. 

Reykjavík, 7. des. 1943. 
Ásg. Þórarinsson. ' 

138. Við undirritaðir, Sigurgeir Jónsson, bifvélavirki, Nýbýlavegi 10, og Hreggviður 

Magnússon, Fjölnisvegi 20, rekum bifreiðaverkstæði, með ótakmarkaðri á- 

byrgð, frá og með 1. des. 1943, undir nafninu: Bifreiðasmiðjan Geiri £ Mummi. 

Hvor okkar um sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 
Bifreiðasmiðjan Geiri & Mummi 

Sigurgeir Jónsson. 
Bifreiðasmiðjan Geiri á Mummi 

Hreggviður Magnússon. 
Reykjavík, 2. des. 1943. 

Sigurgeir Jónsson. Hreggviður Magnússon. 

139. Meðundirritaður, Snorri G. Guðmundsson, Víðimel 47, hefur gengið inn í firm- 

að Snorri G. Guðmundsson & Co., hér í bæ, sem fullábyrgur félagi. Firmað 

ritum við hvor um sig. 

Snorri G. Guðmundsson ritar firmað þannig: 
S. G. Guðmundsson & Co. 
Reykjavík, 1. des. 1943. 

S. G. Guðmundsson & Co. 
Sigurj. Pétursson. S. G. Guðmundsson.
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IL Akranes. 271 

1. Vid undirritadir, Einar G. B. Vestmann, Vesturgötu 92, Akranesi, og Einar G. 
sinarsson Vestmann, Vesturgötu 95, Akranesi, rekum hér á Akranesi med 
ótakmarkaðri ábyrgð, járn- og vélsmiðju, undir firmanafninu Vélsmiðjan Logi. 
Hvor okkar um sig ritar firmað Þannig: 

Vélsmiðjan Logi 
Einar B. Vestmann. 
Vélsmiðjan Logi 

Einar E. Vestmann. 
Akranesi, 24. des. 1942. 

“sinar G. B. Vestmann. Einar G. Einarsson Vestmann. 

2, Hér með tilkynnist, að ég rek smásöluverzlun á Akranesi á eigin ábyrgð að 
öllu leyti, undir nafninu Verzlun Axels Sveinbjörnssonar. Firmað rita ég 
þannig: 

Verzlun Axels Sveinbjörnssonar 
Axel Sveinbjörnsson. 

Akranesi, 18. des. 1942. 
Axel Sveinbjörnsson. 

3. Hér með tilkynnist, að við undirritaðir stjórnarmeðlimir Kaupfélags Suður- 
Borgfirðinga, veitum verzlunarmanni Sveini Guðmundssyni, til heimilis að 
Mýrarhúsum, Akranesi, prókúruumboð fyrir nefnt kaupfélag frá og með 10. 
okt. 1942 að telja, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Suður-Borgfirðing: 
Sv. Guðmundsson. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð, sem Friðjón Stefánsson hefur haft 
fyrir félagið. 

Akranesi, 10. okt. 1949. 
Svafar Þjóðbjörnsson. Guðm. Björnsson. Sigurður Sigurðsson. 

Hálfdán Sveinsson. 

4. Við undirskrifaðir höfum komið okkur saman um að stofna bifreiðastöð á 
Akranesi undir nafninu Bílastöð Akraness, — skammstafað B. S. Akraness. 
Bifreiðastöð þessa rekum við án sameignar á bifreiðum þeim, sem frá stöðinni 
sanga, og án félagsskuldbindingar gagnvart verðmæti þeirra. Gagnvart rekstri 
stöðvarinnar berum við hins vegar fulla ábyrgð, einn fyrir alla og allir fyrir 
einn. Undirskrift framkvæmdastjóra eins er skuldbindandi fyrir stöðina. 

Framkvæmdastjóri er ráðinn Guðmundur Sveinbjörnsson, Vesturgötu 33, 
Akranesi, og ritar hann nafn sitt þannig: 

B. S. Akraness 
Guðm. Sveinbjörnsson. 
Akranesi, 29. apríl 1943. 

Þórður Valdimarsson. Guðm. Þ. Sigurbjörnsson. 
Guðmundur Á. Guðjónsson. Björn Sch. Arnfinnsson. 

Guðjón Bjarnason. Magnús Ingimarsson. 
Jón E. Sigurðsson. Guðm. Sveinbjörnsson.
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Undirritud stjórn í Ásmundur h/f, Akranesi, veitir hér með Ólafi Frímann 

Sigurðssyni, Vesturgötu 45, Akranesi, prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag, 

með öllum réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Ásmundur h/f 
Ólafur F. Sigurðsson. 
Akranesi, 2. júní 1943. 
Stjórn Ásmundar h/f, 

Júlíus Þórðarson. Ólafur Frímann Sigurðsson. Jón Árnason. 

Við undirritaðir, Björn Ólafsson Ágústsson, skipstjóri, Gylfastig 6, Akranesi, 

og Valdimar Ágústsson, sjómaður, til heimilis á Gylfastíg 6, Akranesi, til- 

kynnum hér með til firmaskrár Akraneskaupstaðar, að við höfum 9. þ. m. 

stofnað með okkur sameignarfélag um útgerð fiskiskips eða fiskiskipa, sem 

við eigum báðir saman, þannig, að Björn Ó. Ágústsson á 2% hluta, en Valdimar 

Ágústsson á Í hluta í félaginu. 

Allar skuldir félags þessa út á við og innbyrðis meðal okkar ábyrgjumst 

við að 2% hlutum og % hluta eða í sömu hlutföllum og eign hvors okkar um 

sig er Á félagsskap þessum. Félagið heitir Ásbjörn. Firmað ritum við báðir 

Þannig: 

S/f. Ásbjörn 
Björn Ó. Ágústsson. 

Valdimar S. P. Ágústsson. 

Framkvæmdastjóri félagsins er Björn Ó. Ágústsson, og getur hann einn 

skuldbundið firmað á sama hátt og prókúruhafi. Framkvæmdastjórinn ritar 

firmað þannig: 
S/f. Áshjörn 

Björn Ó. Ágústsson. 
Heimilisfang firmans og varnarþing er Akraneskaupstaður. 

Akranesi, 10. júní 1943. 
Björn Ó. Ágústsson. Valdimar S. P. Ágústsson. 

TIl. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Þar sem s.f. Grími hefur verið breytt í hlutafélag, óskast félagið afmáð úr 

samvinnufélagaskrá Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 

Borgarnesi, 26. nóv. 1942. 
Stjórn s:f. Gríms 

Friðrik Þórðarson. Ingimundur Einarsson. Sólin. Einarsson. 

Jónas Kristjánsson. Sigurður Kristjánsson. 

Stjórn H/f Skallagríms í Borgarnesi skipa nú: Jón Steingrímsson, sýslumaður, 

Borgarnesi, formaður, Davið Þorsteinsson, hreppstjóri, Arnbjargarlæk, með- 

stjórnandi, kosinn af hluthafafundi, og Þorkell Teitsson, símstjóri, Borgar- 

nesi, meðstjórnandi, tilnefndur af fjármálaráðherra.



609 1943 

Formanni félagsins, Jóni Steingrimssyni, sýslumanni, hefur verið veitt 271 
prókúruumboð, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H/f Skallagrímur 
Jón Steingrímsson. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð það, er Magnús Jónsson, sparisjóðs- 

gjaldkeri í Borgarnesi, hafði fyrir félagið. 
Borgarnesi, 3. des. 1943. 

Jón Steingrímsson, Davið Þorsteinsson. Þorkell Teitsson. 

IV. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að undirrituð stjórn 
kaupfélagsins Dagsbrún hefur í dag veitt Jónatan Benediktssyni frá Hólmavík 
prókúruumboð fyrir félagið frá og með deginum í dag að telja, og ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélagið Dagsbrún 
Jónatan Benediktsson. 
Ólafsvík, 1. júní 1943. 

Í stjórn Kaupfélagsins Dagsbrún 
Þorgils Stefánsson. Víglundur Jónsson. Guðm. Jensson. 

Kristján Jensson, Stefán Kristjánsson, 
varam. formaður. 

V. Dalasýsla. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að undirrituð stjórn 
Kaupfélags Hvammsfjarðar hefur í dag veitt Jónasi Benónýssyni, Búðardal, pró- 
kúruumboð fyrir félagið frá og með deginum í dag að telja. Nafn sitt ritar 
hann þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Hvammsfjarðar 
Jónas Benónysson. 

Búðardal, 26. jan. 1943. 

Í stjórn Kaupfélags Hvammsfjarðar 

Jóhannes Benediktsson. Guðjón Ásgeirsson, Hans Ág. Kristjánsson. 

VI. Barðastrandarsýsla. 

Vér leyfum oss hér með að tilkynna til hlutafélagaskrár Barðastrandarsýslu, 

að á aukafundi félagsins, sem haldinn var 31. ágúst s.l., var samþykkt að auka 
hlutafé félagsins um kr. 570000,00 -— fimm hundruð og sjötíu þúsund krónur — 

upp í kr. 900000,00 — níu hundruð þúsund krónur 
Hlutafjáraukningin er að fullu innborguð. 

Patreksfirði, 20. nóv. 1942. 
Í stjórn Verzlunar Ó. Jóhannessonar h/f. 

Garðar Jóhannesson, Friðþj. Jóhannesson.
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Vér leyfum oss hér með að tilkynna til hlutafélagaskrár Barðastrandarsýslu, 
að á fundi í Vélsmiðjunni Sindri h/f, sem haldinn var 31. ágúst s.l, var sam- 

þykkt að auka hlutafé félagsins um kr. 30000,00 upp í kr. 150000,00 og hefur 
sú hlutafjáraukning verið innborguð. 

Patreksfirði, 20. nóv. 1942. 
Í stjórn Vélsmiðjunnar Sindri h/f. 

Garðar Jóhannesson. Friðþj. Jóhannesson. 

Vér leyfum oss hér með að tilkynna til hlutafélagaskrár Barðastrandarsýslu, 
að á fundi í Fiskimjölsverksmiðjunni h/f, Vatneyri, sem haldinn var 31. ásúst 
s.l., þar sem mættir voru hluthafar eða umboðsmenn fyrir allt hlutafé félags- 
ins, var samþykkt að breyta um nafn á félaginu og nefna það eftirleiðis 
Grótti h/f. 

Jafnframt var samþykkt að auka hlutafé félagsins um kr. 50000.00 — 
fimmtiu þúsund krónur —- upp í kr. 250000,00 — tvö hundruð og fimmtíu 
þúsund krónur — og hefur sú hlutafjáraukning verið greidd inn til félagsins. 

Patreksfirði, 20. nóv. 1942. 

Í stjórn hlutafélagsins Grótti 
Garðar Jóhannesson. Auróra Jóhannesson. 

Vér leyfum oss hér með að tilkynna til hlutafélagaskrár Barðastrandarsýslu, 
að á aukafundi félagsins, sem haldinn var 31. ágúst s.l., var samþykkt að auka 
hlutafé félagsins um kr. 350000,00 upp í kr. 500000,00 og hefur sú hlutafjár- 
aukning verið innborguð. 

Patreksfirði, 20. nóv. 1942. 
Í stjórn hlutafélagsins Kaldbakur 

Garðar Jóhannesson. Aurora Jóhannesson. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi Fiskiveiðahlutafélagsins Hængur, sem 
haldinn var 1. marz 1942, var tilgangi félagsins, samkvæmt 3. gr. félagsslag- 
anna, breytt þannig, að starfssvið þess er nú alls konar útgerð, fiskveiðar, 
iðnaður, verzlun, fasteigna- og verðbréfakaup. 

Á sama fundi félagsins var ákveðið, að heimilisfang félagsins væri á Bíldu- 
dal í stað Reykjavík áður, og enn fremur, að það ákvæði, að samþykki aðal- 
fundar þurfi til landkaupa og skipakaupa, falli burtu úr lögunum. 

Reykjavík, 14. apríl 1943. 
Fiskiveiðahlutafélagið Hængur 

Gísli Jónsson. Ól. B. Björnsson. 

Undirrituð stjórn Kaupfélags Arnfirðinga, Bíldudal, veitir hér með Böðvari 
Pálssyni, kaupfélagsstjóra, Bíldudal, prókúruumboð fyrir nefnt kaupfélag, með 
ölllum réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt. Firmað ritar 

hann þannig: „ NR AÐ 
b 8 pr. pr. Kaupfélag Arnfirðinga 

Böðvar Pálsson. 
Bildudal, 29. apríl 1943. 

Í stjórn Kaupfélags Arnfirðinga 
Bjarni Hannesson, Eiríkur Kristjánsson. Hermann Friðriksson, 

Guðjón Jónsson.
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Hér med tilkynnist til hlutafélagaskrårinnar, ad å aukafundi Hradfrystihuss 271 

Patreksfjarðar h.f., sem haldinn var 3. janúar s.l., var ákveðið að hækka hlutafé 
félagsins í kr. 110000.00. Innborgað hlutafé er nú kr. 105300.00. 

Á stjórnarfundi 28. maí s. 1. var Svavar Jóhannsson ráðinn frankvæmda- 
stjóri félagsins frá og með 1. júní s.l. að telja og honum veitt prókúruumboð fyrir 
það frá sama tíma. Baldur Guðmundsson, kaupfélagsstjóri, Patreksfirði, hættir 
frá sama tíma forstjórastörfum, og féll þá niður prókúruumboð það, sem hann 

hafði fyrir félagið. 
Á aðalfundi félagsins 31. f. m. gengu úr stjórninni Baldur Guðmundsson og 

Davíð Davíðsson og varastjórnandi Kr. J. Guðbrandsson. Í þeirra stað voru kosnir 
í stjórnina Helgi Guðmundsson, skipstjóri, Patreksfirði, sem nú er varaformaður 
félagsins, og Albert Guðmundsson, kaupfélagsstjóri, Sveinseyri, Tálknafirði, sem 
aðalmenn, og Friðrik Magnússon, verkstjóri, Patreksfirði, sem varamaður. 

Svavar Jóhannsson undirritar þannig: 
pr. pr. Hraðfrystihús Patreksfjarðar h.f. 

Svavar Jóhannsson. 
Patreksfirði, 23. júní 1943. 

Hraðfrystihús Patreksfjarðar h.t. 
Jóhann Skaptason. Svavar Jóhannsson. A. G. Þorsteinsson. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Salómon Einarsson hefur haft 

fyrir Samvinnufélag Dalahrepps. 
Bakka, 10. ágúst 1943. 

Í stjórn Samvinnufélags Dalahrepps. 
Kristófer Kristófersson. Einar B. Gíslason. Elías Melsted. 

Á stjórnarfundi Hraðfrystihúss Patreksfjarðar h.f., er haldinn var 11. ágúst s.l., 
var Salomon Einarsson ráðinn framkvæmdastjóri félagsins frá og með þeim degi 
og honum veitt prókúrunumboð fyrir það frá sama tíma. 

Svavar Jóhannsson, sýsluskrifari, Patreksfirði, hætti frá sama tíma forstjóra- 
störfum, og féll þá niður prókúruumboð það, sem hann hafði fyrir félagið. 

Salomon Einarsson undirritar þannig: 
pr. pr. Hraðfrystihús Patreksfjarðar h.f. 

Salomon Einarsson. 
Patreksfirði, 30. ágúst 1943. 

Hraðfrystihús Patreksfjarðar h.f. 
Jóhann Skaptason. Svavar Jóhannsson. 

Helgi Guðmundsson. A. G. Þorsteinsson. 

VII. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísafjarðar, að ég hef selt matvöruverzlun mina, 
verzlunina Björninn, Ísafirði, þeim Kjartani Ólafssyni og Axeli Þorbjörnssyni. 
báðum til heimilis á Ísafirði, og eru allar skuldbindingar, er gerðar verða í nafni 
verzlunarinnar mér óviðkomandi frá þessum degi. 

Jafnframt tilkynnist, að ég rek verzlun áfram með vefnaðarvöru og skó- 
fatnað undir eigin nafni og á eigin ábyrgð. 

Ísafirði, 11. des. 1942. 
Ól. Kárason.



1943 

271 

612 

Hér með tilkynnist til firmaskrår Ísafjarðar, að við undirritaðir, Kjartan Ólafs- 
son, kaupmaður á Ísafirði, og Axel Þorbjörnsson, verzlunarmaður í Reykjavík, 
höfum keypt verzlunina Björninn á Ísafirði, og rekum hana framvegis undir 
sama nafni sem fullábyrgir félagar. Hvor okkar um sig getur skuldbundið firmað 
og ritum við firmað þannig: 

Verzl. Björninn 
Kjartan Ólafsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Ísafjarðar, að á aðalfundi h.f. Vals árin 
1942 og 1943 voru kosnir í stjórn félagsins: Magnús Andrésson, útgerðarm., 
Fjölnisvegi 13, Reykjavík, Else Andrésson, frú, sama stað, og Guðm. Í. Guð- 
mundsson, hrl., Austurstræti 1, Reykjavík. Varastjórnandi var kosinn: Sigurþór 
Þórðarson, Túngötu 32, Rvík. Hinir nýju stjórnendur rita firmað Þannig: ' 

Valur h.f. 
M. Andrésson. Else Andrésson. 

Valur h.f. 

M. Andrésson. Guðm. Í. Guðmundsson. 

Valur h.f. 

Else Andrésson. Guðm. Í. Guðmundsson. 
Á fundi félagsstjórnar hinn 94. júni 1943 var Magnús Andrésson, útgerðar- 

maður, kosinn formaður félagsins og jafnframt veitt prókúruumboð fyrir fé- 
lagið og ritar hann það þannig: 

pr. pr. Valur h.f. 
M. Andrésson. 

M. Andrésson. Guðm. Í. Guðmundsson. Else Andrésson. 

Á aðalfundi h/f Fram í Hnífsdal, sem haldinn var 19. ágúst s. 1, voru þessir 
menn kosnir í stjórn félagsins: Hjörtur Guðmundsson, útgerðarmaður, formaður, 
Jóakim Hjartarson, skipstjóri, og Ingimar Finnbjörnsson, útgerðarmaður, með- 
stjórnendur, allir til heimilis í Hnífsdal. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Bolungavíkur, að Guðfinni Einarssyni, verzl- 
unarmanni, Bolungavík, hefur í dag verið veitt prókúruumboð fyrir firmað 
Verzlun E. Guðfinnssonar, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Verzlun E. Guðfinnssonar 
Guðfinnur Einarsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem Árni E. Árnason, verzlunar- 
maður, hefur haft fyrir verzlunina, þar sem hann hefur látið af störfum. 

Bolungavík, 28. sept. 1943. 
Einar Guðfinnsson. 

VIII. Húnavatnssýsla. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að stjórn Kaupfélags Hún- 
vetninga, Blönduósi, er nú skipuð þessum mönnum: Hafsteinn Pétursson, Gunn- 
steinsstöðum, formaður, Jón S. Pálmason, Þingeyrum, varaformaður, Páll Geir-
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mundsson, Blönduósi, Pétur Pétursson, Guðlaugsstöðum, Steingrimur Davíðsson, 271 
Blönduósi. 

Blönduósi, 6. juli 1943. 

pr. pr. Kaupfélag Húnvetninga 
Pétur Theódórs. 

IX. Siglufjörður. 

I. Hér með tilkynnist, að 1. jan. 1943 seldi ég verzlun mína í Siglufirði, skrásetta 
undir nafninu Aðalbúðin, til Aðalbúðarinnar h/f, Siglufirði, og frá sama tíma 
hætti ég að starfrækja verzlun í Siglufirði undir nafninu Aðalbúðin. 

Siglufirði, 25. marz 1943. 
f. h. Kristjáns Jónssonar 

Lárus Þ. J. Blöndal 
(samkv. umboði). 

2. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðar, að ég undirritaður hef selt 
þeim Indriða Björnssyni og Alfons Jónssyni, Siglufirði, umboðs- og heildverzlun 
mína og reka þeir hana framvegis undir sama nafni, en á sína ábyrgð. Allar 
skuldbindingar, sem þeir kunna að gera í nafni firmans, eru mér óviðkomandi. 

Siglufirði, 1. apríl 1943. 

Ólafur J. Ólafsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt umboðs- og heildverzl- 
unina Ólafur J. Ólafsson, og rekum við hana áfram undir sama nafni á okkar 
ábyrgð. 

Siglufirði, 1. apríl 1943. 
A. Jónsson. Í. Björnsson. 

3. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Siglufjarðar, að á hluthafafundi í h/t 
Ásgeir Pétursson á Siglufirði, sem haldinn var í dag, var Sigurður berklayfir- 
læknir Sigurðsson kosinn í stjórn félagsins í stað Ásgeirs heit. Péturssonar. Jafn- 
framt var Jón W. Ásgeirsson, útgm., kosinn formaður félagsstjórnar og ráðinn 
framkvæmdastjóri félagsins. 

Stjórnarmeðlimur Sigurður Sigurðsson ritar nafn sitt þannig: 
Sig. Sigurðsson. 

Reykjavík, 23. febr. 1943. 
Jón Ásgeirsson. Bryndis Ásgeirsdóttir. Sig. Sigurðsson. 

X. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

1. Hér með tilkynnist hlutafélagaskrá Akureyrar, að hlutafélaginu Unni var slitið 
í dag. 

Akureyri, 29. des. 1942. 
pr. pr. Unnur h/f 

Jakob Jónsson. Karl Friðriksson. 

=
 

=
1
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Samkvæmt bréfi lögmannsins i Reykjavik, dags. 9. des. 1942, hefur hlutafélagið 
Hervör verið afskráð úr hlutafélagaskrá Reykjavíkur. Þá hefur þess verið óskað. 
að heimilisfang félagsins verði flutt að Kaupangi í Öngulsstaðahreppi hér í sýslu. 

Samkvæmt þessu hefur greint félag verið skrásett í hlutafélagaskrá Evja- 
fjarðarsýslu 29. desember 1942. 

Tekið skal fram, að skrásetning félagsins í Reykjavík var birt í Lögbirtinga- 

blaðinu 24. október 1941. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að vér höfum veitt Bald- 

vini Jóhannssyni, Dalvík, prókúruumboð fyrir útibú vort þar, og ritar hann firm- 
að þannig: 

pr. pr. Útibú Kaupfélags Eyfirðinga, Dalvík 
Baldvin Jóhannsson. 

pr. pr. Kaupfélag Eyfirðing: 
Jakob Frímannsson. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að vér höfum sett upp 

útibú í Hrísey. Útihússtjóri er Hreinn Pálsson, og ritar hann firmað þannig: 
f. h. Útihús Kaupfélags Eyfirðinga, Hrísey 

Hreinn Pálsson. 

pr. pr. Kaupfélag Eyfirðing:s 
Jakob Frímannsson. 

Það tilkynnist hér með til finmaskrár Akureyrar, að við undirritaðir rekum i 
félagi, með ótakmarkaðri persónulegri ábyrgð, leikfangagerð á Akureyri, undir 
nafninu: Leifsleikföng. 

Hvor okkar um sig hefur rétt til að skuldbinda fyrirtækið með undirskrift 
sinni, og sé nafn fyrirtækisins ritað ofan undirskriftarinnar. 

Akureyri, 23. nóv. 1942. 

Guðmundur Tryggvason. Baldvin Ásgeirsson. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að vér höfum sett upp 
útibú í Ólafsfirði. Útibússtjóri er Árni Valdimarsson, og ritar hann firmað 
þannig: 

re
 

= Útibús Kaupfélags Eyfirðinga, Ólafsfirði 
Árni Valdimarsson. 

pr. pr. Kaupfélag Eyfirðinga 
Jakob Frímannsson. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að vér höfum sett upp úti- 

hú í Grímsey. Útibússtjóri er Kristján Eggertsson, og ritar hann firmað þannig: 

f. h. Útibús Kaupfélags Eyfirðinga, Grímsey 

Kristján Eggertsson. 

pr. pr. Kaupfélag Eyfirðinga 
Jakob Frímannsson,
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Hinn 30. janúar 1943 samþykkti hluthafafundur í Sindra h/f, Akureyri, að hækka 
hlutafé félagsins úr kr. 30000.00 — þrjátíu þúsund krónum — upp í kr. 62000.00 
— sextíu og tvö þúsund kr. 

Akureyri, 4. marz 1943. 

F. h. Sindra h/f 

Egill Sigurðsson. 

Á aðalfundi Bílaverkstæðisins Hamarinn Mjölnir h/f gengu úr stjórn félagsins 
þeir Þór. O. Björnsson, deildarstjóri, og Jóhannes Jónasson, vfirfiskimatsm. Er 
stjórnin nú skipuð þannig: Tryggvi Jónsson, formaður. Meðstjórnendur: Gunn- 
laugur Jónsson og Vilhjálmur Jónsson, verkstjórar. 

Á aðalfundi Bílaverkstæðisins Hamarinn Mjölnir h/f, sem haldinn var 8. marz 
s. 1, var samþykkt að veita Tryggva Jónssyni, Hafnarstræti 86 B, Akureyri, pró- 
kúruumboð fyrir félagið, sem ritist þannig: 

pr. pr. Bílaverkstæðið Hamarinn Mjölnir h/f 
Tryggvi Jónsson. 

Undirrituð stjórn Loðdýraræktarfélags Svarfdæla, Dalvík, veitir hér með Jó- 
hanni Jónssyni, Reykjum, Dalvík, prókúruumboð fyrir nefnt félag og ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. Loðdýraræktarfélag Svarfdæla 
Jóhann Jónsson. 

Jafnframt frá sama tíma afturkallast prókúruumboð það, sem Stefán Jóns- 
son, Brimnesi, hefur haft fyrir félagið. 

Dalvík, 17. apríl 1943. 
Sveinbjörn Jóhannsson. Kristján Jóhannsson. Stefán Jónsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár, að á hluthafafundi í h.f. Ásgeir Péturs- 
son & Co. að Knarrarbergi, sem haldinn var í dag, var Sigurður berklayfirlæknir 
Sigurðsson kosinn í stjórn félagsins í stað Ásgeirs heitins Péturssonar. Jafnframt 
var Jón W. Ásgeirsson, útgerðarmaður, kosinn formaður félagsstjórnarinnar og 
ráðinn framkvæmdastjóri félagsins. 

Stjórnarmeðlimur Sigurður Sigurðsson ritar nafn sitt þannig: 
Sig. Sigurðsson. 

Reykjavík, 23. febr. 1943. 
Jón Ásgeirsson. Bryndis Ásgeirsdóttir. Sig. Sigurðsson. 

Á aðalfundi Marz h/f, Hrísey, sem haldinn var 17. sept. s. 1, voru þessir menn 
kosnir í stjórn félagsins: Hreinn Pálsson, formaður, Einar Þorvaldsson og 
Björn Baldvinsson. 

Stjórnin ritar firmað þannig: 
F. h. Marz h/f 

Hreinn Pálsson. sinar Þorvaldsson. 
F. h. Marz h/f 

Hreinn Pálsson. Björn Baldvinsson. 
F. h. Marz h/f 

Björn Baldvinsson. Einar Þorvaldsson. 

1943
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271 Hreinn Pålsson var rådinn framkvæmdastjåri firmans og ritar hann firmad 

þannig sem prókúruhafi: 
pr. pr. Marz h/t 
Hreinn Pálsson. 

Hreinn Pálsson. Einar Þorvaldsson. Björn Baldvinsson. 

14. Við undirrituð rekum á Akureyri verzlun með ótakmarkaðri ábyrgð, með alls 
konar bækur og ritföng, undir nafninu Bókabúð Akureyrar. Firmað ritum við 

hvert um sig, þannig: 
Bókabúð Akureyrar 

Friðrika Friðriksdóttir. 
Bókabúð Akureyrar 
Sólborg Einarsd. 

Bókabúð Akureyrar 
Jakob Árnason. 

Akureyri, 29. nóv. 1943. 
Sólborg Einarsdóttir. Jakob Árnason. Friðrika Friðriksdóttir. 

KI. Þingeyjarsýsla. 

1. Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár Þingeyjarsýslu, að prókúruumboð 
Páls Kristjánssonar fyrir firmað Pöntunarfélag verkamanna, Húsavík, var aftur- 

kallað í dag. 
Húsavík, 20. janúar 1943. 

Stjórn Pöntunarfélags verkamanna 
Björn Kristjánsson. Jón Pétursson. Jóh. Björnsson. 

2. Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár Þingeyjarsýslu, að í dag hefur Frið- 
finni Árnasyni, Víðimel 30, Reykjavík, verið veitt prókúruumboð fyrir Pönt- 
unarfélag verkamanna, Húsavík, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag verkamanna 

Friðfinnur Árnason. 
Húsavík, 20. janúar 1943. 

Stjórn Pöntunarfélags verkamanna 
Björn Kristjánsson. Jón Pétursson. Jóh. Björnsson. 

3. Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrár Þingeyjarsslu, að vér höfum 

sett upp útibú í Grenivík. Útibússtjóri er Stefán Ingjaldsson, Hvammi, Grýtu- 

bakkahreppi, og ritar hann firmað þannig: 
f. h. Útibús Kaupfélags Eyfirðinga, Grenivík 

Stefán Ingjaldsson. 
Akureyri, 16. des. 1942. 

pr. pr. Kaupfélag Eyfirðinga 
Jakob Frímannsson.
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Hér með gef ég undirritaður þeim Bjarna Benediktssyni, Húsavík, og Sig- 271 
tryggi Þórhallssyni, Húsavík, prókúruumboð fyrir verzlun mína og hafa þeir 
öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum nr. 42 frá 13. nóv. 1903. 
Bjarni Benediktsson ritar þannig: 

pr. pr. Verzlun Vernh. Bjarnason 
Bjarni Benediktsson. 

Sigtryggur Þórhallsson þannig: 

pr. . Verzlun Vernh. Bjarnason 

Sigtr. Þórhallsson. 
Húsavík, 30. jan. 1943. 

V. Bjarnason. 

Það tilkynnist hér með, að við höfum slitið félagsskap okkar um rekstur 
Verzlunar Stefáns Guðjohnsen i Húsavík. Verður verzlunin hér eftir rekin af 
Þórði Guðjohnsen einum með ótakmarkaðri, persónulegri ábyrgð hans. Skuld- 
bindingar verzlunarinnar, gerðar hér eftir, eru Einari Guðjohnsen óviðkomandi. 

Húsavík, 26. jan. 1943. 

Einar Guðjohnsen. Þ. Guðjohnsen. 

Ég undirritaður rek í Húsavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, vélaverkstæði undir 
nafninu Vélaverkstæðið Foss. 

Tilgangur þess er alls konar viðgerðir á vélum, járnsmíði og efnissala. 
Firmað rita ég þannig: 

Vélaverkstæðið Foss 
Árni Jónsson. 

Húsavík, 6. apríl 1943. 
Árni Jónsson. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun í Húsavík með ótakmarkaðri ábyrgð, undir 
nafninu Hafnarbúðin. 

Firmað rita ég þannig: 

Hafnarbúðin 
Árni Jónsson. 

Húsavík, 6. apríl 1943. 
Árni Jónsson. 

XII. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður. 

Undirrituð stjórn Kaupfélags Borgarfjarðar, Borgarfirði eystra, veitir hér með 
Jóni Björnssyni, kaupfélagsstjóra í Borgarfirði, prókúruumboð fyrir Kaupfélag 
Borgarfjarðar og hefur hann öll réttindi prókúruhafa samkv. 1. nr. 43, 18. 
nóv. 1903. Firmað ritar hann bannig: 

pr. pr. Kaupfélag Borgarfjarðar 
Jón Björnsson. 

Stjórn félagsins skipa: Þorsteinn Sigfússon, Sandbrekku, formaður, Eyjólfur



1943 

271 

618 

Hannesson, Bjargi, Páll Sveinsson, Geitavík, Sigbjörn Sigurðsson, Rauðholti, 

Vigfús I. Sigurðsson, Desjamýri. 
Borgarfirði, 29. maí 1943. 

Vigfús I. Sigurðsson. Páll Sveinsson. Eyjólfur Hannesson. T 9 7 

S. Sigurðsson. Þorsteinn Sigfússon. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagsskárinnar, að undirrituð stjórn 

Kaupfélags Austfjarða, Seyðisfirði, hefur í dag veitt Þorvarði Árnasyni, Seyðis- 

firði, prókúruumboð fyrir félagið frá og með deginum í dag. Skrifar hann nafn 

sitt þannig: 
p. p. Kaupfélag Austfjarða 

Þorvarður Árnason. 
Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð það, sem Árni Þór Jónsson hefur 

haft fyrir nefnt félag. 
Seyðisfirði, 22. maí 1943. 

Karl Finnbogason. Stefán Baldvinsson. Hjálmar Vilhjálmsson. 

Hér með tilkynnist, að við undirritaðir stjórnarmeðlimir Síldarbræðslunnar h/f., 
Seyðisfirði, veitum hér með Jónasi Jónssyni, verzlunarmanni, Seyðisfirði, pró- 

kúruumboð fyrir téð hlutafélag frá og með deginum í dag að telja, og ritar 

hann firmað þannig: 
pr. pr. Síldarbræðslan h/f. 

Jónas Jónsson. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruumboð, sem Jóhann F. Guðmundsson 

hefur haft fyrir félagið. 
Seyðisfirði, 7. ágúst 1943. 

Ingvar Vilhjálmsson. Hafsteinn Bergþórsson. Karl Finnbogason. 
Bened. Jónasson. Jón B. Sveinsson. 

XIII. Neskaupstaður. 

Það tilkynnist hér með til samvinnufélagaskrárinnar, að hinn 10. febr. 1940 

breytti Pöntunarfélag Alþýðu í Neskaupstað samþykktum sinum á þann veg, að 

eftirleiðis er ábyrgð félagsmanna á skuldbindingum félagsins hagað þannig, að 

félagsmaður ber aðeins ábyrgð á fjárreiðum félagsins með stofnsjóðsinnstæðu 
sinni, og að auki með kr. 300,00 —- þrjú hundruð krónum. 

Fellur því niður samábyrgð félagmanna á skuldbindingum félagsins, sbr. 
þó aðra málsgrein 13. gr. samvinnufélagalaganna frá 13. júní 1937. 

F. h. stjórnar Pöntunarfélags Alþýðu 
Sigd. V. Brekkan. 

XIV. Skaftafellssýsla. 

Undirrituð stjórn Kaupfélags Austur-Skaftfellinga veitir hér með frá deginum 

í dag Bjarna kaupfélagsstjóra Guðmundssyni, Höfn, Hornafirði, prókúruumboð



619 1943 

fyrir nefnt kaupfélag með öllum réttindum og skyldum prókúruhafa lögum 271 
samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Kaupfélag Austur-Skaftfellinga 

Bjarni Guðmundsson. 
Jafnframt aftarkallast prókúruumboð Jóns Ívarssonar. 

Höfn í Hornafirði, 25. maí 1943. 
Þorleifur Jónsson. Kristján Benediktsson. Sigurður Jónsson. 

Steinþór Þórðarson. Gunnar Jónsson. 

XV. Vestmannaeyjar. 

Undirrituð stjórn Fram h/f veitir hér með Ágústi V. Matthíassyni, Vestmanna- 
eyjum, prókúruumboð fyrir hlutafélagið Fram og skrifar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Fram h/f 
Ágúst V. Matthíasson. 

Vestmannaeyjum, 30. sept. 1943. 
Hinrik Jónsson. Jónas Jónsson. Einar Sigurðsson. 

Ég undirritaður veiti hér með Ágústi V. Matthíassyni, Vestmannaeyjum, pró- kúruumboð fyrir mig og skrifar hann nafn sitt þannig: 
pr. pr. Einar Sigurðsson 
Ágúst V. Matthíasson. 

Vestmannaeyjum, 8. okt. 1943. 
Einar Sigurðsson. 

XVI. Árnessýsla. 

Á aðalfundi Samvinnufélags Stokkseyringa, 25. febrúar þ. á., var lögum félagsins breytt þannig, að í stað 5 manna skipa nú stjórnina 3 aðalmenn og 3 varamenn. Voru þeir allir kosnir á fundinum, og skipa stjórnina nú þessir menn: Helgi Sigurdsson, Brædraborg, formadur, Sigurður Í. Gunnarsson, Götu, varaformaður, 
og Jón Þ. Ingimundarson, Sólbakka, meðsljórnandi. Varamenn: Nikulás Bjarna- son, Bræðrabog, Steindór Guðmundsson, Pálsbæ, og Björgvin Sigurðsson, Jaðri. 

P. t. Selfossi, 26. febr. 1943. 
Helgi Sigurðsson. 

XVII. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Hafnarfjarðar, að Kristín Benjamínsdóttir, 
Kirkjuveg 30, Hafnarfirði, hefur í dag gengið í firmað Skóbúð Hafnarfjarðar, 
sem fullábyrgur félagi og með rétti til að rita firmað. Firmað ritar hún Þannig: 

Skóbúð Hafnarfjarðar 
Kristin Benjamínsdóttir. 
Hafnarfirði, 2. jan. 1943. 

Guðm. Björnsson. Kristín Benjamínsdóttir.
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Á aðalfundi Dráttarbrautar Keflavíkur h/f 29. júlí 1942, var samþykkt heimild 

til stjórnar félagsins til þess að hækka hlutafé félagsins úr kr. 50000.00 í allt 

að kr. 100000.00. 
Samkvæmt þessu hefur hlutafé félagsins verið aukið upp í samtals kr. 

81500.00, og er það allt innborgað. 

Zinnig tilkynnist, að Birni Ólafs, Mýrarhúsum, Seltjarnarnesi, hefur verið 

veitt prókúruumboð fyrir félagið. Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, er 

Valdimar Björnsson hefur haft. Björn Ólafs ritar firmað þannig: 

pr. pr. Dráttarbraut Keflavíkur h/f. 
Björn Ólafs. 

Keflavík, 1. febr. 1943. 

Elías Þorsteinsson. Valdimar Björnsson. Björn Ólafs. 

Á aðalfundi hlutafél. Ægis, hinn 14. nóv. 1942 gekk Jón Guðmundsson úr 

stjórn félagsins, en í hans stað var kosinn Kristinn Árnason, skipstjóri, 

Gerðum. 
P. t. Reykjavík, 8. janúar 1943. 

Ægir h.f. 
Þórður Guðmundsson. Finnbogi Guðmundsson. 

Á hluthafafundi hinn 14. nóv. 1942 var samþykkt að auka hlutafé Ingólfs h/f, 

Gerðum, um kr. 15000.00, upp í kr. 60000.00. Þetta hefur nú verið framkvæmt 

með því, að Finnbogi Guðmundsson hefur lagt fram viðbótarhlutafé að upp- 

hæð kr. 11000.00 og Kristinn Árnason kr. 4000.00. 
P. t. Reykjavík, 8. febrúar 1943. 

Ingólfur h/f. 
Þórður Guðmundsson. Finnbogi Guðmundsson. 

Við undirritaðir, Þorsteinn Árnason, Keflavík, Gunnar Þ. Þorsteinsson, Ketla- 

vík, og Jón Guðmundsson, Keflavík, rekum í félagi, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

trésmíðaverkstæði og húsgagnavinnustofu í Keflavík, undir firmanafninu Tré- 

smiðja og húsgagnavinnustofan Þorsteinn Árnason & Co. 

Prókúru hefur Þorsteinn Árnason einn og ritar hann firmað þannig: 

Þorsteinn Árnason & Co. 
Þorsteinn Árnason. 

Keflavík, 9. febr. 1943. 

Þorsteinn Árnason. Gunnar Þ. Þorsteinsson. Jón Guðmundsson. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Hafnarfjarðar, að á aðalfundi h/f 

Sviða, sem haldinn var 19. sept. 1942, voru þessir menn kosnir Í stjórn félags- 

ins: Garðar Þorsteinsson, hrl., Ingvar Vilhjálmsson, útgerðarm., Sveinn Jóns- 

son, útgerðarm., Hafliði Halldórsson, forstjóri, og Kristján Kristjánsson, stýri- 

maður. Endurskoðendur eru: Gústav A. Jónasson, skrifstofustj., og Ingvar Guð- 

jónsson, útgerðarm. 
Reykjavík, 28. sept. 1942. 

Í stjórn h/f Sviða. 

Garðar Þorsteinsson. Kristján Kristjánsson. Hafliði Halldórsson. 

Sveinn Jónsson. Ingvar Vilhjálmsson.
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7. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Hafnarfjarðar, að Gunnari H. Sigurjóns- 271 
syni, Garðavegi 4, hefur í dag verið veitt prókúruumboð fyrir firmað Bílaverk- 
stæði Hafnarfjarðar h/f, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Bílaverkstæði Hafnarfjarðar h/f 
Gunnar H. Sigurjónsson. 
Hafnarfirði, 19. marz 1948. 

Stjórn Bílaverkstæðis Hafnarfjarðar h/f 
Stefán Jónsson. H. M. Sigurgeirsson. Guðm. Ág. Jónsson. 

8. Við undirrituð, hluthafar í Vörubúðinni h/f, Keflavík, höfum á fundi okkar 
i dag ákveðið að hætta rekstri hennar frá og með 1. apríl 1943. 

Óskast því nafn Vörubúðarinnar h/f, Keflavík, afnumið úr hlutafélagaskrá 
Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Til staðfestingar á framansögðu ritum við nöfn okkar. 
Keflavík, 29. marz 1943. 

Kristinn Pétursson. Margrét J. Jónsdóttir. Sverrir Halldórsson. 
Ketill Eyjólfsson. Ágústa Árnadóttir. 

> Á aðalfundi hlutafélagsins Vífill, Hafnarfirði, sem haldinn var 25. sept. s.l., 
varð sú breyting á stjórn félagsins, að í stað Þórarins Egilssonar var kosinn 
formaður Ásgrímur Sigfússon, Hafnarfirði. 

Meðstjórnendur voru kosnir: Ásgeir G. Stefánsson, Hafnarfirði, Þórarinn 
Egilson, Hafnarfirði, Björn Jóhannesson, Hafnarfirði, Axel Axelsson, Reykjavík. 

H.f. Vífill 
Ásgeir G. Stefánsson. Björn Jóhannesson. 

10. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Gullbringu- og Kjósarsýslu, að á 
aðalfundi í Óskar Halldórsson h/f, hinn 8. ágúst 1942, var eftirfarandi breyting 
gerð á lögum félagsins: 

„Á eftir 2. grein komi ný grein, sem verði 3. grein og breytist greinatala 
síðari greina samkvæmt því, þannig: Félagið rekur útibú heimilisfast á Siglu- 
firði með sérstöku og aðskildu bókhaldi. Ræður stjórn félagsins útibúinu for- 
stjóra og starfsmenn og skuldbindur félagið þess vegna á sama hátt og annan 
rekstur þess.“ 

Forstjóri og prókúruhafi útibúsins er ráðinn Óskar Halldórsson, Ingólfs- stræti 21, Reykjavík, og ritar hann firmað Þannig: 
pr. pr. Óskar Halldórsson h/f útibú 

Óskar Halldórsson. 
Kothúsum, 30. janúar 1943. 

Óskar Halldórsson. Þóra Óskarsdóttir. Björn Ólafsson. 

11. Hér með tilkynnist, að vér höfum veitt Steingrími Árnasyni, framkvæmda- 
stjóra, fullt prókúruumboð fyrir félag vort, Hraðfrystihús Keflavíkur h/f, og 
ritar hann firmað þannig: 

p. p. Hraðfrystihús Keflavíkur h/f 
Steingrímur Árnason.
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Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem Albert Bjarnason, fram- 

kvæmdastjóri, hefur haft fyrir félagið, þar sem hann hefur látið af framkvæmda- 

stjórn fyrirtækisins. 
Keflavík, 3. júlí 1943. 

Í stjórn Hraðfrystihúss Keflavíkur h/f 
Stefán S. Franklín. Albert Bjarnason. Ragnar Björnsson. 

Sigurþór Guðfinnsson. vinar G. Sigurðsson. 

Á aðalfundi í Byggingarfélagi alþýðu í Hafnarfirði, hinn 30. júní 1943, var 

Guðlaugur Þorsteinsson, skipstjóri, kosinn í aðalstjórn félagsins í stað Þórodds 

Hreinssonar, trésmiðameistara. 
Byggingarfélag alþýðu, Hafnarfirði. 

Óskar Jónsson. Steingr. Bjarnason. Guðni Þórðarson. 

Á aðalfundi hlutafélagsins Garður, Sandgerði, hinn 24. juni þ. á, varð sú 

breyting á stjórn félagsins, að Héðinn Valdimarsson, forstjóri, Rvík, var kosinn 

formaður i stað Sverris Júlíussonar, útgerðarm., Keflavík, sem gekk úr stjórninni. 

Rvík, 16. sept. 1943. 

Garður h/f. 

Héðinn Valdimarsson. Tryggvi Ólafsson. Þórður Guðmundsson. 

Það tilkynnist hér með, að á aðalfundi hraðfrystihúss Grindavíkur h/f í Grinda- 

vík, sem haldinn var 15. júní s.l., var ákveðið að auka hlutaféð um kr. 40000.00 

— fjörutíu þúsund — eða úr kr. 60000.00 í kr. 100000.00. 

Hlutabréf hafa verið gefin út fyrir aukningunni og hlutaféð er allt inn- 

t að. áð Grindavík, 19. okt. 1943. 
Í stjórn Hraðfrystihúss Grindavíkur h/f 

Guðsteinn Einarsson, Ólafur Árnason. Gísli Hafliðason. 
form. Jón Daníelsson. 

Jafnframt því sem við sendum hér með útskrift af fundargerð í Samvinnu- 

útgerðarfélagi Keflavíkur, leyfum við okkur, með tilvísun til fundarsamþykktar- 

innar, að óska þess, að félagið verði strikað út af samvinnufélagaskránni. 

Keflavík, 3. okt. 1943. 
Danival Danivalsson. (Guðni Guðleifsson. Jón (G. Pálsson. 

Kristinn Jónsson. Valgarð Þorkelsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Hafnarfjarðar, að á aðalfundi h/f Sviða, 

sem háldinn var 30. okt. s.l., voru kosnir í stjórn félagsins: Garðar Þorsteins- 

son, Kristján Bergsson, Hafliði Halldórsson, Ingvar Vilhjálmsson og Sveinn 

Jónsson. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun undir nafninu Verzlunin Garðarshólmi. 

Verzlunina rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita ég firnmað þannig: 

pr. Verzlunin Garðarshólmi 
G. Gislason. 

Hafnarfirði, 13. des. 1943. 

G. Gíslason.
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AUGLYSING 
frå skråritara vorumerkja i Reykjavik um skråsetningar bær, sem gerðar hafa 

verid årid 1943. 

Skrås. 1943, nr. 1. 

Tilkynnt 21. janúar 1943, ki. 10 f. h., af Oswald Thomas Norris, Walter Stanley 
Norris og Robert Proctor Gray, sem verzla undir nafninu Alfred Lamb & Son, vin- 
verzlun, London, Englandi, og skrásett 13. febrúar s. á. 

Orðið: LAMB'S 
Merkið er skrásett í London 16. febrúar 1942, 33. flokki, fyrir romm. 

Skrás. 1943, nr. 2. 

Tilkynnt 27. nóvember 1942, kl. 11 f. h., af firmanu Friðrik Magnússon á (Co., 
heildverzlun, umboðssala, framleiðsla, Reykjavík, og skrásett 26. febrúar 1943. 

  

Mynd af þrímöstruðu seglskipi með fullum seglum og undir því orðið 
FRIMACO. 

Skrás. 1943, nr. 3. 

Tilkynnt 22. janúar 1943, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 26. febrúar s. á. 
Orðið Evu, með skrifstöfum, ásamt mynd af kvenmanni:með sitt hár. Heldur 

hún með hægri hendi í hár sitt, en í vinstri hendi heldur hún á epli. Er vinstri 
handleggur hennar þannig útréttur, að hann nær þvert yfir upphafsstafinn E í orðinu. 

Fyrir neðan orðið Evu er ætlazt til að komi heiti þeirrar vörutegundar, sem 
þannig er merkt. 

  

Merkið er skrásett fyrir gólfáburð, skóáburð, húsgagnagljáa, fægilög, þvotta- Þláma, þvottadutt, ræstiduft, snyrtivörur alls konar, kryddvörur alls konar, saftir, 
sósulit, matarliti, mataredik og aðrar efnagerðarvörur, þó ekki fyrir lyf. 

1943 

272
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272 Skrås. 1943, nr. 4. 

Tilkynnt 13. februar 1943, kl. 11 f. h., af American Chicle Company, verk- 

smidjurekstur, Long Island City, New York, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skrå- 

sett 26. februar s. å. 

ADAMS" 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1916, er merkið skrásett í Washington 31. okt. 

1916 fyrir munngúm (chewinggum). 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 8. september 1936. 

Skrás. 1943, nr. 5. 

Tilkynnt 2. febrúar 1943, kl. 11 f. h., af British Ropes Limited, verksmiðjurekstur, 

Doncester, Englandi, og skrásett 1. marz s. á. 

Hringmyndað merki. Á svörtum borða yzt í hringnum standa með hvítum upp- 

hafsstöfum orðin: BRITISH ROPES LIMITED. Innan í hringnum er skráð með 

hvítum upphafsstöfum á gráum grunni orðið: SEATITE. 

  

Merkið er skrásett í London 20. febrúar 1942, 22. flokki, fyrir kaðla, tóg og 

tvinna. 

Skrás. 1943, nr. 6. 

Tilkynnt 2. febrúar 1943, kl. 11 f. h., af James Leslie Younghusband, Chicago, 

Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 1. marz s. á. 

SO TATTOO 
Samkvæmt tilkynningu 14. apríl 1933, er merkið skrásett í Washington 12. 

september 1933, fyrir varalit.
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Skrås. 1943, nr. 7. 

Tilkynnt 15. febrúar 1943, kl. 11 f. h., af H/F Fiskimjöl, verksmidjurekstur, 
Reykjavík, og skråsetta 3. marz s. á. 

Vöru merki 

  

Mynd af framhluta silfurrefs. Horfir hann beint fram með opið ginið. Um 
myndina er einfaldur sporbaugur og stendur vinstra megin við bauginn orðið 
Vöru, en hægra megin merki. Undir myndinni stendur í gæsalöppum orðið 
Refafiskur, og þar neðan við: framleiddur af FISKIMJÖL H,F., Hafnarstræti 1019, 
Reykjavík. — Merkið er skrásett fyrir refafóður. 

Skrás. 1943, nr. 8. 

Tilkynnt 16. marz 1943, kl. 11 f. h., af Don Juan, Inc., verksmiðjurekstur, New 
York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 6. april s. á. 

Orðið: 

Son 
Samkvæmt tilkynningu 28. janúar 1941, er merkið skrásett í Washington 1. 

júlí 1941 fyrir varaliti, fegrunarliti og andlilsduft. 

Skrás. 1943, nr. 9. 

Tilkynnt 24. marz 1943, kl. 2 e. h., af Pepsi-Cola Company, lögskráð firma í 
ríkinu Delaware, iðjurekstur, Long Island City, New York, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 6. apríl s. á. 

Orðin: 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. april 1937, er merkið skrásett í Washington 14. 
september 1937 fyrir drykki og síróp ýmis konar til slíkrar drykkjargerðar. 

1943
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272 Skrås. 1943, nr. 10. 

Tilkynnt 5. april 1943, kl. 3 e. h., af Magnúsi Th. S. Blöndal h/f., umbods- og 
heildverzlun, kaffibrennsla og sætindaverksmidja, Reykjavik, og skråsett 7. mai s. å. 

Orðið: KAFFIBÆTISDUFTIÐ skráð með bláum upphafsstöfum. 
Fyrir neðan það, innan í bláum hring á rauðum grunni, stendur nafnið RITZ 

með hvítum upphafsstöfum, þannig að miðstafirnir IT eru lítið eitt lengri en 

stafirnir R og Z. 
Þar fyrir neðan á rauðum og hvítum grunni, sem gengur i bylgjum, er mynd af 

kaffibolla í bláum lit. 

Í KAFFIBÆTIS-| 
| DUFTID | 

  

Merkið er skrásett fyrir kaffibæti og kaffi, 

Skrás. 1943, nr. 11. 

Tilkynnt 13. apríl 1943, kl. 2 e. h., af Jóh. Karlsson & Co., heildverzlun, Reykja- 

vík, og skrásett 7. maí s. á. 
Mynd af þvottaduftspakka. Framan á pakkanum er mynd af stúlku að þvo 

þvott upp úr bala. Balinn stendur á lágu borði, en upp að rönd borðsins er svartur 
grunnur og á hann er prentað með hvítu letri: Þvottaduftið ÞVOTTAKONAN. 

  

Merkið ar skrásett fyrir þvottaduft. 

Skrás. 1943, nr. 12. 

Tilkynnt 27. apríl 1943, kl. 4 e. h., af Ásgarður h/f., smjörlíkis- og sápugerð, 

Reykjavík, og skrásett 7, maí s. á.
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Aflangur ferhyrningur. Í miðju er skeifa með sex fjaðragötum. Gegnum skeif- 272 
una gengur breitt skáhalt band, en nær þó ekki alveg út í hornin. Í efra vinstra 
horni stendur orðið: SILFUR-, en í neðra hægra horni orðið: SKEIFAN. 

| | me 

Merkið er skrásett fyrir smjör, smjörlíki, einnig olíur og feiti eða blöndur 
úr þeim. 

     

  

SERFUR. 

  

Skrás. 1943, nr. 13. 

Tilkynnt 29. apríl 1943, kl. 10 f. h., af firmanu Guðmundur Ólafsson & Co., 
umboðs- og heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 1. júní s. á. 

Mynd af stúlku, sem er að hella úr kryddpakka, sem hún heldur á í hægri hendi, 
í skaftpott, sem hún heldur á í vinstri hendi. Í boga fyrir ofan höfuð stúlkunnar er 
orðið Premier, prentað stórum svörtum stöfum. Inni í boganum er orðið krydd- 
vörur prentað með smærra letri. Undir stúlkumyndinni er auður flötur, sem ætl- 

aður er undir nafn vörutegundar. Þar fyrir neðan er firmanafnið Guðmundur 
Ólafsson & Co., Reykjavík. 

KRYDDVÖRUR 

  

IDUR ÓLAFSSO 
REYKJAVÍK   

Merkið er skrásett fyrir pipar, kanel, karry, engifer, negul, lárberjalauf og 

aðrar kryddvörur.
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Skrås. 1943, nr. 14. 

Tilkynnt 10. mai 1943, kl. 11 f. h., af Larus £ Brother Company, Inc., lögskráð 
firma í Virginiuríki, verzlunarfélag, Richmond, Virginía, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 1. júní s. á. 

Á miðjum skildi er gotneski upphafsstafurinn C. Sveigur er utan um stafinn 
úr trjágreinum, sem að neðan, undir stafnum, eru tengdar saman með bandi og 
standa á bandinu orðin: NULLI SECUNDUS. Undir skildinum stendur með upp- 
hafsstöfum orðið: CHELSEA. 

  

CHELSEA 
Samkvæmt tilkynningu 4. nóvember 1939, er merkið skrásett í Washington ð Ð Å ð 

19. ágúst 1941 fyrir reyk- og munntóbak og vindlinga (Cicarettes). på, A o fe) En 

Skrás. 1943, nr. 15. 

Tilkynnt 11. maí 1943, kl. 2 e. h., af The Ever Ready Company, (Great Britain), 

Limited, verksmiðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 1. júní s. á. 
Á dökkum ílöngum ferhyrningi er í miðju hans ljós hringmyndaður flötur, og 

eru í honum fimm hringir hver innan í öðrum. Á hvítum ílöngum ferhyrndum fleti, 
sem liggur yfir miðju hringanna og nær ögn út fyrir þá báðum megin, stendur með 
upphafsstöfum orðið: BEREC. 

NN 

NON EG AN ON il A EN, i 

9 

Merkið er skrásett í London 29. júní 1936 og 18. júlí 1941, 8. og lí. flokki, 
fyrir: Eðlisfræðileg verkfæri, vísindaleg verkfæri, og verkfæri til gagnlegra starfa, 
verkfæri og áhöld til kennslu, rafmagnslampa og rafmagnskyndla. 

  

Skrás. 1943, nr. 16. 

Tilkynnt 12. mai 1943, kl. 11 f. h., af Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, 

verksmiðjurekstur, Port Sunligt, Cheshire, Englandi, og skrásett 1. júní s, á.
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Å hvitum grunni innan i aflöngum, ferhyrndum ramma stendur orðið SWAN 272 
ásamt mynd af svani, sem hvort tveggja er prentað með svörtum lit. 

SWAN 
  

    
  

Merkid er skråsett i London 23. mai 1903, 47. og 48. flokki, fyrir þvottasápur 
og ilmandi handsápur. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 23. maí 1931 Hl 14 ára. 

Skrás. 1943, nr. 17. 

Tilkynnt 4. júní 1943, kl. 3 e. h., af The Cudahy Packing Campany, verzlun og 
verksmiðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 15. 
júní s. á. 

Orðin „Old Dutch Gleanser“ ásamt mynd af stúlku í stuttum kjól með svuntu 
og hettu og á tréskóm. Önnur kjólermin er uppbrett og heldur stúlkan stafpriki 
á lofti í þeirri hendi. Í vörumerkinu eru líka orðin „Chases Dirt“ og „makes 
everything spick an span“. 

        
OLD DUTCH CLEANSER 

DIRECTIONS 
sunkte fightly with Old Dutct 

brush. Or sprinkle direct 
and wipe dry. 

yr cum ea) Chases Dirt chygrit ft cleans easily, 

Old Dutch Cleanser 
mel, and a wid' 

   

      
   

    

Wet the article to be cleaned, 
Cleanser and rub with á damp clc 
on the cloth or brush. Then ran: 

Old Dutch Cleanser, made 
tific, fast-acting cleanser, free fr 
and 1s economical to use because it 3 

Owing to its distinctive chóracte, 
ts espectally suited for cleaning, p 
tange of article, a few of whicl 

CLEANS + SCRUBS + BRIGHTENS + POLISHES 
PORCELAIN, ENAMEL, BATH. 

    

   

     

    

    

    

    
    

  

MADE IN 
U. 5. aA 

  

     
  5. CHROMIU 

STONE STEPS, COFFEE POTS, 
ELECTRICAL APPLIANCES, TE, 

   
MONEL METAL, PERCOLATORS, 
OHCLOTH, WALL COVERING, 
FAINTED SURFACES (WAUS, 
WOODWOSK, FURNITURE,     

MAKES EVERYTHING SPICK AND SPAN RK Á KR 

Doesn't Scratch ; ' O L |Ð} D U T CH 
LEANSER 

#.SEISMOTITE REG. UI SÞAT. OFF M A D E w I T H $ E i s M OTIT E 

WEIGHT OF „CONTENTS 14 OUNCES 

MADE oniy ev 
CUDAHY SOAP WORKS, U.S.A. 

Corn. 151 e.s 

Samkvæmt tilkynningu 15. sept. 1905, er merkið skrásett í Washington 27. marz 
1906 fyrir sápuduft blandað steinefnum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. marz 1926 til 20 ára. 

Skrás. 1943, nr. 18. 

Tilkynnt 21. júní 1943, kl. 11 f. h., af Marchant Calculating Machin Company, 
verksmiðjurekstur, Oakland, Californiu, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 11. júlí s. á. 

79
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272 — Orðið: 

MARNHANT 
Samkvæmt tilkynningu 20. maí 1921, er merkið skrásett í Washington 13. des- 

ember 1921 fyrir reiknivélar. 

Skrás. 1943, nr. 19. 

Tilkynnt 5. júlí 1943, kl. 11 f. h., af North American Dye Corporation, verk- 

smiðjurekstur, Mount Vernon, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 11. júlí s. á. 
Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 4. ágúst 1927, er merkið skrásett í Washington 7. 

febrúar 1928 fyrir litarefni (dyes). 

Skrás. 1943, nr. 20. 

Tilkynnt 30. júlí 1943, kl. 10 f. h. af Dr. Hair's Asthma Cure Limited, verk- 

smiðjurekstur, Stanwell Moor, Stains, Middlesex, Englandi, og skrásett 31. júlí s. á. 

DR HAIR'S ASTHMA CURE 
Merkið er skrásett í London 27. marz 1888, 3. flokki, fyrir lyfjablöndu handa 

monnum. 

Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 27. marz 1930. 

Skrås. 1943, nr. 21. 

Tilkynnt 5. februar 1942, kl. 2 e. h., af L. Copley-Smith & Sons Limited, verzlun 

& verksmidjurekstur, Manchester, Englandi, og skråsett 4. september 1943. 

Ordin: 

COPLEY's „EXCELSIOR" . 

Merkið er skrásett í Manchester 13, nóvember 1941, 23. flokki, fyrir prjóna- 

garn algerlega úr ull.
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Skrås. 1943, nr. 22. 272 
Tilkynnt 23. ågust 1943, kl. 10 f. h., af Almennar tryggingar hf., våtryggingar- 

starfsemi, Reykjavik, og skråsett 4. sept. s. å. 

  

Akkeriskedja med vidfestu akkeri. Myndar festin hring, en innan i hringnum er 
uppdråttur af fslandi, svo og mynd af fornmanni í öllum herklæðum, er stendur 
á stalli. 

Skrás. 1943, nr. 23. 

Tilkynnt 30. ágúst 1943, kl. 2 e. h., af Train & Mc Intyre Limited, vinframleiðsla 
og vínsala, Glasgow, Skotlandi, og skrásett 4. sept. s. á. 

Orðin: 

OLD ANGUS 
Merkið er skrásett í London 18. des. 1937, 43. flokki, fyrir skozkt wisky. 

Skrás. 1943, nr. 24. 

Tilkynnt 24. september 1943, kl. 2 e. h., af firmanu Olíuhreinsunarstöðin h/t., 
smurningsolíuhreinsun, Reykjavík, og skrásett 14. október s. á. 

  

Í miðju merkisins er tvílit stjarna, umlukt af rauðum hring og utar er annar 
rauður hringur. Milli hringanna er nafn firmans: OLÍUHREINSUNARSTÖÐIN H/F, 
REYKJAVÍK,
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272 Skrás. 1943, nr. 25. 

Tilkynnt 20. okt. 1943, kl. 11 f. h., af The Timken Roller Bearing Company, lög- 

skráð félag í Ohioriki, verksmiðjurekstur, Canton, Ohio, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 15. nóvember s. á. 

Orðið: TIMKEN 

Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1920, er merkið skrásett í Washington 

21. júní 1921 fyrir kúluleg og hluta at þeim. 

Skrás. 1943, nr. 26. 

Tilkynnt 20. október 1943, kl. 11 f. h., af The Studebaker Corporation, lögskráð 

félag í ríkinu Delaware, verksmiðjurekstur, Sout Bend, Indiana, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku, og skrásett 15. nóvember s. á. 

Orðið Studebaker, ritað á ferhyrndan, ílangan flöt, þvert yfir táknmynd af 

hjóli. 
Samkvæmt tilkynningu 4. september 1920 er merkið skrásett í Washington 26. 

apríl 1991 fyrir bifreiðir, flutningabifreiðir og flutningavagna, sem tengdir eru aftan 

í Þbifreiðir og dregnir af þeim. 

  

    
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 26. april 1941. 

Skrás. 1943, nr. 27. 

Tilkynnt 1. nóvember 1943, kl. 1 e. h., af Gísla Halldórssyni, verkfræðingi, 

Reykjavík, og skrásett 15. nóvember s. á. 

Orðið: 
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Merkið er skrásett fyrir þvottavélar, þvottaskápa, tauvindur, taurullur, strau- 272 
vélar, þvottaefni, línsterkju, sápur, andlitskrem og hvers konar snyrtivörur og hreinsi- 
áhöld, ísskápa, ískremskápa, ískrem, kælivélar og hvers konar kæliáhöld. 

Orðið Mjallhvít ber að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofnagreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1943, nr. 28. 

Tilkynnt 1. nóvember 1943, kl. 4 e. h., af The Associated Portland Cement 
Manufacturers, Limited, verksmiðjurekstur, Westminster, London, englandi, og 
skrásett 15. nóvember s. á. 

Orðið: 

ONOWGEM 
Merkið er skrásett i London 1. ágúst 1939, 2. og 19. flokki, fyrir málningu, þar 

sem aðalefnið er sement og duftblöndur, sem að miklu leyti eru gerðar úr sementi, 
hvort tvegsja til notkunar við byggingar og skreytingar. 

Skrás. 1943, nr. 29. 

Tilkynnt 9. nóvember 1943, kl. 2 e. h., af Efnagerð Reykjavíkur h/f, kemisk- 
teknisk verksmiðja, Reykjavík, og skrásett 18. nóv. s. á. 

' PYRO 
Merkið er skrásett fyrir lyftiduft, eggjagult, kremduft og öll önnur bökunar- 

efni, búðinsduft, alls konar súkkulaði, ka ramellur, alls konar brjóstsykur, sykr- 
aða ávexli, ávaxtamauk, kex, hunang, alls konar lakkrís, edik, edikssýru, matar- 
liti, alls konar dropa,, olíur, alls konar fegrunarefni, alls konar sápur, þvottaefni, 
kerti, skóáburð, alls konar fægilög, bón, liti, blek, lakk og enn fremur fyrir alls 
konar landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir. 

Orðið PYRO ber að skoða sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1943, nr. 30. 

Tilkynnt 19. nóvember 1943, kl. 11 f. h. af firmanu Sútunarverksmiðjan h/f, 
sútunarverksmiðja, Reykjavík, og skrásett 15. desember s. á. 

Mynd af ref og undir myndinni firmanafnið SÚTUNARVERKSMIÐJAN h/f, 
Reykjavík. 

  

    

  

SÚTUNAR 
VERKSMIÐJAN %
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Skrås. 1943, nr. 31. 

Tilkynnt 19. nåvember 1943, kl. 4 e. h., af Joni Einarssyni, verzlunarmanni, 

Reykjavik, og skråsett 15. desember s. å. 
Stafirnir ABC teiknaðir með upphafsstöfum innan i hring. 

  

Skrás. 1943, nr. 32. 

Tilkynnt 20. nóvember 1943, kl. 2 e. h., af Continental Distilling Corporation, 

lögskráð félag í ríkinu Delaware, verksmiðjurekstur, Philadelpia, Pennsylvania, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 18. des. s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 26. ágúst 1938, er merkið skrásett í Washington 10. 

janúar 1939 fyrir whisky, gin, romm, rúgbrennivín (rye), brandv, og aðra áfenga 

drykki. 

Skrás. 1943, nr. 33. 

Tilkynnt 20. nóvember 1943, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 18. desember s. á. 

Orðið: DIXIE BELLE, ásamt mynd af stúlku. 

DINTE BELLE 
Samkvæmt tilkynningu 3. október 1933, er merkið skrásett í Washington 13. 

febrúar 1934 fyrir brennivín (gin).
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Skrås. 1943, nr. 34. 272 

Tilkynnt 20. nóvember 1943, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 18. desember s. á. 

Charter Oak 
Samkvæmt tilkynningu 22. nóvember 1933, er merkið skrásett í Washington 

13. marz 1934 fyrir whisky, gin, romm, rúgbrennivín (rye), brandv og aðra drykki. 

Skrás. 1943, nr. 35. 

Tilkynnt 20. nóvember 1943, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 18. desember s. á. 
Orðin: 

í} 

Sevilla 
Rum 

Samkvæmt tilkynningu 25. október 1933, er merkið skrásett í Washington 11. 
júní 1935 fyrir romm. 

Skrás. 1943, nr. 36. 

Tilkynnt 20. nóvember 1943, kl. 3 e. h., af Gísla Halldórssyni, verkfræðingi, 
Reykjavík, og skrásett 28. desember s. á. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir þvottavélar, Þvottaskápa, handlaugar, vaska og hvers 
konar hreinsiáhöld, tauvindur, taurullur, strauvélar, hvers konar sápur og hreinsi- 
efni. 

Ber að skoða orðið SterilVask sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir.
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272 Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nåvember 1903, um vörumerki, hafa eftir- 

greind merki verið endurnýjuð á árinu: i 

Skrås. 1923, nr. 1. 

Geo. G. Sandemann, Sons & Co., Limited, London, Englandi, frå 27. februar. 

Skrå. 1923, nr. 8. 

Willard Storage Battery Company, Cleveland, Ohio, U. S. A. frå 27. febrúar. 

Skrås. 1923, nr. 9. 

Westminster Tobacco Company, Limited, London, Englandi, frå 2. marz. 

Skrås. 1923, nr. 16. 

The Texas Company, New York, U. S. A., frå 17. mai. 

Skrås. 1923, nr. 19. 

Standard Oil Company of New Jersey, Wilmington, Delaware, U. S. A. frå 

9. juni. ' 

Skrås. 1923, nr. 20. 

Sami, frå s. d. 

Skrås. 1923, nr. 24. 

Mishawaka Woollen Manufacturing Co. Mishawaka, Indiana, U. $. A. frå 

19. juni. 

Skrås. 1923, nr. 28. 

Stefån Thorarensen, lvfsali, Reykjavik, frå 30. ågust. 

Skrås. 1923, nr. 29. 

Osram G. m. b. H., Kommanditgesellschaft, Berlin, Þýzkalandi, frå 10. sept. 

Skrås. 1923, nr. 30. 

O. Nilssen & Sön A/S, Bergen, Noregi, frå 18. september. 

Skrås. 1923, nr. 37. 

Kodak, Limited, London, Englandi, frå 15. nåvember. 

Skrås. 1923, nr. 38. 

Henkel & Cie, G. m. b. H., Diisseldorf, Þýzkalandi, frá 22. nóvember.
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Skrås. 1923, nr. 39. 272 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1923, nr. 40. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1923, nr. 41. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1933, nr. 3. 
H. J. Heinz Company, Limited, London, Englandi, frå 21. janúar. 

Skrås. 1933, nr. 5. 
H.f. Svanur, Reykjavik, frá 4. febrúar. 

Skrás. 1933, nr. 7. 
Aage Schiöth, lyfjaverzlun, Siglufirði, frá 4. marz. 

Skrás. 1933, nr. 8. 
Verzlun Einars Eyjólfssonar, Reykjavík, frá 9. marz. 

Skrás. 1933, nr. 9. 
H.f. Smjörlíkisgerðin, Reykjavík, frá 30. marz. 

Skrás. 1933, nr. 10. 
The Marconiphone Company, Limited, Haves, Middlesex, Englandi, frá 25. april. 

Skrás. 1933, nr. 12. 
Titan & Co. A/S, Fredrikstad, Noregi, frá 9. juni. 

Skrås. 1933, nr. 13. 
Det Danske Medicinal- & Kemikalie Kompangni A/S, Kaupmannahåfn, frå 

. juni 

Skrås. 1933, nr. 14. 
Sami, frå s. d. 

Skrås. 1933, nr. 15. 
Ingvar Guðjónsson, útgerðarmaður, Akureyri og Siglufirði, frá 7. júlí. 

Skrás. 1933, nr. 16. 
Sami, frá s. d. 

80
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Skrås. 1933, nr. 17. 

Heildverzlun Garðars Gíslasonar, Reykjavik, frá 11. júlí. 

Skrás. 1933, nr. 19. 

H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 5. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 23. 

Jón G. Jónsson, verzlun, Seyðisfirði, frá 9. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 24. 

Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, Noregi, frá 15. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 25. 

Ford Motor Company, Limited, London, Englandi, frá 15. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 26. 

Standard Oil Company of New Jersev, Wilmington, Delaware, og New York, 

U. S. A., frá 17. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 27. 

Angostura Bitters (Dr. J. G. B. Siegert & Sons), Limited, Port of Spain, Trini- 

dad, frá 17. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 28. 

H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 31. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 29. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 30. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 31. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 32. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 33. 

Sami, frá 16. september. 

Skrás. 1933, nr. 35. 

Williams & Humbert, Limited, London, Englandi, frá 16. september.
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272 Skrás. 1933, nr. 36. 
H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 7. október. 

Skrás. 1933, nr. 37. 
H.f. Súkkulaðiverksmiðjan „Sirius“, Reykjavík, frá 7. október. 

Skrás. 1933, nr. 38. 
H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 7. október. 

Skrás. 1933, nr. 39, 
H. Ólafsson & Bernhöft, Reykjavík, frá 7. október. 

Skrás. 1933, nr. 40. 
The British Cement Manufacturers, Limited, London, Englandi, frá 14. okt. 

Skrás. 1933, nr. 41. 
Ford Motor Company, Limited, London, Englandi, frá 14. október. 

Skrás. 1933, nr. 42. 
Jönköpings och Vulcans Tándstickefabriksaktieholag, Jönköping, Svíþjóð, frá október. 

j Skrás. 1933, nr. 43. 
Ásgeir Bjarnason, sildarkaupmaður, Siglufirði, frá 19. október. 

Skrás. 1933, nr. 44. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 45. 
0. H. Helgason & Co., Reykjavík, frá 31. október. 

Skrás. 1933, nr. 46. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 47. 
Rydens-kaffi h.f., Reykjavík, frá 25. nóvember. 

Skrás. 1933, nr. 48. 
H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 29. nóvember. 

Skrás. 1933, nr. 49. 
Mjólkurfélag Reykjavíkur, Reykjavík, frá 30. nóvember.
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Skrås. 1933, nr. 50. 

Sælgætis- og efnagerdin Freyja h.f., Reykjavík, frå 9. desember. 

Skrás. 1933, nr. öl. 

Stanco Incorporated, Wilmington, Delaware og New York, NY. U.S. A. frá 

21. desember. 

Skrás. 1933, nr. 52. 

H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 21. desember. 

Skrás. 1933, nr. 54. 

Henrik Frederik Moldrup-Hollesen, Kaupmannahöfn, frá 21. desember. 

inn fremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 

kvæmt 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1933, nr. 1. 

Ásgarður h/f, smjörlíkisgerð, Reykjavík, frá 12. janúar. 

Skrás. 1933, nr. 2. 

Scheving Thorsteinsson, lyfsala, Reykjavík, frá 12. janúar. 

i Skrås. 1933, nr. 4. 

Ásgarður h/f, smjårlikisgerd, Reykjavík, frá 4. febrúar. 

Skrás. 1983, nr. 18. 

Sveinn Sigurjónsson & Co. umboðssala, Reykjavík, frá 28. júlí. 

Skrás. 1933, nr. 53. 

Verzlun Sveins Hjartarsonar, Siglufirði, frá 21. desember. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1948. 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR BRUNABOTAFÉLAGS ISLANDS 273 

våtryggingarårid 15. október 1941 til 14. október 1942. 

Aðalreikningur 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1941 til 14. okt. 1942. 

Gjöld: 

  

  

I. Brunatjón á fasteignum .......0.00000 kr. 299510.75 
Þar af greitt af endurtryggjanda ............ — 192656.74 

IL Brunatjón á lausafé Lo... kr. 52167.50 
Þar af greitt af endurtryggjanda ............ — 40710.33 

JILL Reksturskostnaður .........0.0... eee reree 
IV. Brunavarnarkostnaður ........0..000000 0 
V. Umboðslaun með verðlagsuppbót .......0.0000000 0. 

VI. Tap á húsatryggingum í Reykjavík rekstursárið 1. april 1941 

VIII, 
  

  

til 31. marz 1942 seen ener evne 
. Til frádráttar á bókuðu eignarverdi: 

I. Slökkvitækjabirgða ............0.0.... kr. 119.26 
2. Áhalda og húsgagna .........0.0000 — 585.95 

Tekjuafgangur: 
1. Flutt frá fyrra ári ........................ kr. 2213.03 
2. Tekjuafgangur 1. flokks .........000.0.... —- 91886.64 
3. Tekjuafgangur 2. flokks .................. —  8309.35 
4. Tekjuafgangur 3. flokks ......0000000 —  2146.98 
5. Vextir 20... — 920945.40 
6. Hagnaður á verðbréfum ........0...... —  3671.25 

kr. 429172.65 
Frá dregst: Tap á húsatryggingum í Reykjavík — 6519.90 

  

kr. 422652.75 
sem færist þannig: 

  

kr. 106854.0 1 

11457.17 
121301.34 
24648.05 
104807.69 

6519.90 

705.21 

- 422652.75 
  

  

1. Lagt í varasjóð .........0.0.0000. —- 419565.42 
2. Flutt til næsta árs .....0.0.0.. —  3087.33 

Tekjur: 
Flutt frá fyrra ári ........ reeee 
Iðgjöld af fasteignum ................... kr. 697472.07 
Þar af greitt endurtrvggjanda ................ — 255087.52 

Iðgjöld af lausafé 20... kr. 58656.55 
Þar af greitt endurtrvggjanda ................ —  24927.69 

Vextir 0... 
Þóknun (provision) frá endurtryggingarfélagi ............ 
Hagnaður á innleystum verðbréfum ........0 

". 298946.12 

2213.03 

- 982384.55 

33728.86 
320945.40 
56003.03 
3671.25 

  

. 798946,12
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Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1942. 

  

  

  

  

Eignir 

I. Sjóður ........0.0%00 00 nr kr 17843.42 

II. Innstæða í bönkum .......0.0. 0000 0 enn —  690093.02 

TIL. Verðbréf: 
1. Veðdeildarbréf, kaupverð ............... kr. 431477.25 

2. Jarðræktarbréf, kaupverð ............... 112100.00 

3. Skuldabréf Reykjavíkur, kaupverð ...... 112420.00 

4. Ríkisskuldabréf, kaupverð .............. 1113970.00 

5. Kreppulánabréf, kaupverð .............. 88466.40 

6. Nýbýlasjóðsbréf, kaupverð #............. 390120.00 

7. Skuldabréf Múlasýslna, kaupverð ....... 75.00 

8. Skuldabréf Ísafjarðarkaupstaðar og Eyrar- 

hrepps, kaupverð ......0.00000 0... 4100.00 

9. Skuldabréf Akranesskaupstaðar, kaupverð 97000.00 

10. Skuldabréf Bvggingarsj. verkam., kaupv. 120000.00 

11. Skuldabréf í Garðastr. 2, Kaupverð 235000.00 

12. Skuldabréf Hólshrepps, kaupverð ...... 36000.00 

13. Skuldabréf hafnarsjóðs Skagastr., kaupv. 65000.00 - 2805798.65 

IV. Fasteignalán ............00000 00. — 1186828.86 

V. Ábyrgðarlán ..........2200.2020.0 nr 655847.27 

VI. Handveðslán ..........0..000 0. enn 27830.00 

VII. Slökkvitækjalán .........00%. 00 160750.76 

VIII. Víxlar ..........00..00 0000 14650.00 

IX, Skuldir umboða .........0.0020. 0. 3236.23 

X. Áhöld og húsgögn ............00000 0. 8000.00 

XI. Slökkvitækjabirgðir ............0000.2 0000. 42000.00 

XII. Bifreiðin G 6 ..........2..0. 0... 9000.00 

XIII. Áfallnir en ógreiddir vextir .......000000. 0. 114954.79 

Kr. 5736763.00 

Skuldir 

I. Inneignir umboða ........02.000 000 kr 1581.34 

II. Ógreiddar brunabætur ........2%2.00. 0 — 62235.70 

III. Inneign Storebrand, Oslo 2.....20000 0 226977.92 

IV. Ógreidd slökkvitæki ......0..0.00.0. 00... - 2972.70 
V. Húsatryggingar i Reykjavik ......00..00 0000... - 148541.97 

VI. Ógreidd verðlagsuppbót (á umboðslaun) ..0000.. - - 48835.00 

VII. Innborgun frá Stríðstryggingarfél. ísl. skipshafna .......... - 92531.04 

VIII. Varasjóður: 

1. Flutt frá fyrra ári ........0. kr. 4730434.58 
9 ag ið á sg Ari KAR AS 
2. Lagt við á þessu ári .......... ER 419565.42 . 5150000,00 

IX. Flutt tl næsta árs .......0...... 0000 - 3087.33 

Kr. 5736763.00 
Reykjavík, 16. des. 1942. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson, 

Sigurj. Jóhannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 1. flokks (fasteignavátryggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

I. 
IL 

J1l. 
IV. 
V. 

VI. 

frá 15. október 1941 til 14. október 1942. 

  

  

  

Brúnatjón 20... kr. 47185.59 
Reksturskostnaður ..............0..000 ennen erne rrene —… 83173.20 
Brunavarnakostnaður ........0..00.0. 0 ——  22945.60 
Umboðslaun .....00.... rvee — 63970.93 
Afskrifað af áhöldum, húsgögnum og slökkvitækjum ...... — 705.21 
Tekjuafgangur færður i varasjóð 2220 me 91886.64 

Kr. 309867.17 
Tekjur: 

Idgjold 2... kr. 267689.67 
Þóknun (Provision) frá endurtryggingarfélagi „............ —  42177.50 

Kr. 309867.17 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 2. flokks (fasteignavátryggingar í sveitum) 

frá 15. október 1941 til 14. október 1942. 

Gjöld 
„ Brunatjón 2... kr. 59668.42 
Reksturskostnaður ...............00.0 00 —  21905.97 
Umboðslaun ............2.0... 0 — 27651.14 
Tekjuafgangur færður í varasjóð .........00.0 00 —  8309.35 

Kr. 123534.88 
Tekjur: 

IÖgjöld 0... kr. 114694.88 
Þóknun (Provision) frá endurtryggingarfélagi „.........,... — 8840.00 

  

Kr. 123534.88 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 3. flokks (lausafjárvátryggingar í kaupstöðum, kauptúnum og 

1. 

IL 
HL 
IV. 
v. 

sveitum) frå 15. október 1941 til 14. október 1942. 

Gjöld: 
Brunatjón: 

  

1. í kaupstöðum og kauptúnum ................ kr. 1087.73 
9 wel a b 2. I sveitum #0... 10369.44 kr. 11457.17 

Rekstrarkostnaður suse ere eve — 10222.17 
Brunavarnakostnaður ......... eee — 1702.45 
Umboðslaun .......0..0 eee — 18185.62 
Tekjuafgangur færður i varasjóð „....0l0. —-  2146.98 

  

Kr. 38714.39 
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  kr. 33728.86 
4985.53 

  

  

  

  

Kr. 38714.39 

K kr. 52350.77 

—- 22080.89 
  

  

Kr. 74431.66 

kr. 54850.97 
13055.79 
6519.90 

  

1943 644 

273 Tekjur: 

I. Iðgjöld: 
1. Úr kaupstöðum og kauptúnum .............. kr. 21245.33 
2. Úr sveitum .........000. 00 — 12483.53 

II. Þóknun (Provision) frá endurtryggingarfélagi .............. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 4. flokks (húsatryggingar í Reykjavík) 

frá 1. apríl 1941 til 31. marz 1942. 

Gjöld: 

1. Brunatjón: . 
Greidd Sjóvátryggingarfélagi Íslands .......... kr. 130390.70 
Þar af greitt af endurtryggjanda .............. — 78039.93 

II. Reksturskostnaður: . 
1. Greitt Sjóvátryggingarfélagi Íslands: 

a. 6% af iðgjöldum .......... kr. 7799.29 
b. 50% af starfrækslukostnaði . - 10708.25 18607.54 

2. Kostnaður B. Í. ........0000 0000 —  3473.35 

Tekjur: 

I. Iðgjöld: i 
Frá Sjovåtryggingarfélagi Islands ............. kr. 131654.69 
Þar af greitt endurirvggjanda ................ — 76798.72 

IL Þóknun (Provision) frá endurtryggingarfélagi .............. 
II Reksturstap ............00. 00. sn 

Reykjavík, 12. des. 1942. 

274 YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands, 30. júní 1943. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

o
a
 

5
 Sparisjóðsdeild .........00.000000. 0... kr. 1850161.41 

Ræktunarsjóður .......0000000 0. —- 2733713.88 

Veðdeild ........00.0 — 632442,83 

Byggingarsjóður ........000000000 0... — 2581071.66 

Viðlagasjóður ........000.0000 0... —  830263.43 

Loðdýralánadeild ......0000. 0... —  38990.00 
kr.   

Kr. 74431.66 

8666643.21 
  

Flyt kr, 8666643,21



  

  

  

  

  

645 1943 

Flutt kr. 8666643.21 274 
2. Verdbréf: 

a. Sparisjóðsdeild ..........0.0...0.00.0 00. kr. 3089838.17 
b. Ræktunarsjóður ............0.0.0.00000. — 371629.92 
c. Byggingarsjóður „..............0.0.00. — 17297.98 
d. Viðlagasjóður ............0..00. 000 —  267811.50 =. 3746577.57 

3. Víxlar ............. 0000 - 9384432,48 
4. Lán í hlaupareikningi ...........0... 000... 0. —  1191688.21 
5. Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild „.............0.0...0.0..... kr. 29022,15 
b. Ræktunarsjóður .................... —  147092.48 
c. Veðdeild ..............0...000 000. — 28200.00 
d. Byggingarsjóður ...............0.......... — 291.60 
e. Loðdýralánadeild ........................ 1415.38 —  0602161 

6. Óinnheimtar tekjur: 
a. Ræktunarsjóður ............0.000.0.00.. kr. 17796.72 

7 A ses mn 94.“ b. Veðdeild ..............0.0.0.. 8924.29 in 26791,01 

7. Útibú á Akureyri ........0..0....0.0 0 527324.39 
8. Teiknistofa .............0. 00... — 51304.39 
9. Innheimtur .................00.. 000 — 12276.30 

10. Innanstokksmumir ..............0...0 0... ener 62732.24. 
11. Tryggingar fyrir ábyrgðum .................00. 0. —-  276850.00 
12. Sameiginlegur kostnaður allra deilda ........................ —  323704.82 
13. Sparisjóðsinnstæða varasjóðs Ræktunarsjóðs ................ — - - 491269.78 
14. Bankainnstæða og peningar Í sjóði ...........000.00.0...... — 20744877.25 

Kr. 45712423.26 

Skuldir: 

1. Innstæða í sparisjóði og á skirteinum .............0.00..... kr. 19413067.69 
2. Innstæða í hlaupareikningi .................0.0.0.000.0 —-  8949846.14 
3. Innstæða á reikningslánum ...........%.......0. 0 — 119899.06 
4. Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild „................0..... kr. 106165.00 
b. Ræktunarsjóður ...........0.......... —  48008.60 
c. Veðdeild ...............0.... 0. -—  28200.00 
d. Byggingarsjóður ..........)0...0.......... — 5794.66 
e. Loðdýralánadeild ................. 50000.00 = 238168.26 

5. Jardræktarbréf í umferð ..........000000. 0 —  1728100.00 
6. Veðdeildarbréf í umferð ............0... 0. 940000.00 
7. Ábyrgðir ......0..0..0. ee, 216850.00 
8. Nýbýlasjóður ........0.0......0000 00. 130085.72 
9. Smábýladeild ............0.00.0.0 0... 91272.85 

10. Kreppulánasjóður ..........00........ eee eee eee —  1805939.49 
11. Kreppulánasjóður bæjar- og sveitarfélaga ..........0......... 458941.60 
12. Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ......................... kr. 510741.40 
b. Ræktunarsjóður „..........,....0........ — 24901.00 

  

Flyt kr. 53564240 kr. 34151570.79 
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Flutt kr. 535642.40 kr. 34151570.79 

  

c. Byggingarsjóður ........000000.0 00... -—  166757.06 

1. Viðlagasjóður .......020000 — 2 52 € iðlagasjóður 796782 730366.98 

13. Skuldlaus eign: 

a. Sparisjóðsdeild .......000000 0. kr. 1557690.52 

b. Ræktunarsjóður .......00000 00. — 4255108.59 

c. Byggingarsjóður .......000. 0000... — 2365856.31 

d. Viðlagasjóður (......22.0000 0... — 2634061.14 

>. L ýralánadeild .......0. — 8. e oddyralånadeil« 1776891 10830485.47 
  

  

Kr. 45712423.26 

Reykjavik, 30. juni 1943. 

BUNADARBANKI ISLANDS 

EMBÆTTI, SYSLANIR M. M. 

28. október 1941 var Sigurður L. Pálsson menntáskólakennari, Akureyri, lög- 

giltur dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

29. desember 1942 var Jónatan Hallvarðsson sakadómari, settur sáttasemjari 

í 1. sáttaumdææmi og jafnframt ríkissáttasemjari á meðan dr. juris Björn Þórðar- 

son gegnir ráðherrastörfum. 

30. desember 1942 var prófessor Jón Steffensen settur yfirlæknir Tryggingar- 

stofnunar ríkisins frá 1. janúar 1943 á meðan Jóhann læknir Sæmundsson segnir 

ráðherrastörfum. 

5. janúar var Hermann Jónasson alþingismaður skipaður formaður bankaráðs 

Búnaðarbanka Íslands. 

6. janúar var Bjarni blaðamaður Guðmundsson löggiltur dómtúlkur og skjala- 

þýðandi úr og á ensku. 

S. d. var Hjörtur Halldórsson löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og 

á ensku. 

19. janúar var Magnús Jónsson fyrrv. ráðherra skipaður prófessor við guð- 

fræðideild háskólans frá 16. desember f. á. að telja. 

20. janúar voru eftirgreindir menn skipaðir í Viðskiptaráð samkvæmt lögum 

um innflutning og gjaldeyrismeðferð, 16. janúar 1943: Svanbjörn Frímannsson 

aðalgjaldkeri Landsbanka Íslands, sem er formaður ráðsins, Gunnlaugur E. Briem 

stjórnarráðsfulltrúi, sem er varaformaður, Jón Guðmundsson skrifstofustjóri í 

viðskiptamálaráðuneytinu, Jón Ívarsson fyrrum alþingismaður og dr. Oddur Guð- 

jónsson hagfræðingur. 

26. janúar voru eftirgreindir menn skipaðir í Viðskiptaráð sem varamenn: 

Sigtryggur Klemenzson lögfræðingur, Gylfi P. Gíslason hagfræðingur, Klemenz



647 

Tryggvason hagfræðingur, Einar Bjarnason stjórnarráðsfulltrúi og Björn Steffen- 
sen endurskoðandi. 

27. janúar var dýralæknir Sigurður Hlíðar skipaður yfirdýralæknir og dýra- 
læknir í Reykjavík frá 1. febrúar 1943. 

16. febrúar var Sveinbjörn Finnsson hagfræðingur skipaður verðlagsstjóri. 

17. febrúar skipaði viðskiptamálaráðuneytið h: sfræðingana Gylfa Þ. Gíslason og 
Klemenz Tryggvason til þess, samkvæmt 3. gr. laga frá 13. febrúar 1943, um verð- 
lag, að taka sæti í Viðskiptaráði þegar það fjallar um verðlagsmál. 

15. marz var Agnar Kl. Jónsson lögfræðingur, skipaður til þess að vera deildar- 
stjóri fyrir upplýsingadeild utanríkisráðuneytisins, og gildir sú skipun frá 1. októ- 
ber 1942. 

13. apríl var Magnús Jónsson prófessor skipaður formaður útvarpsráðs. 

Á ríkisráðsfundi 19. april var félagsmálaráðherra Jóhanni Sæmundssyni veitt 
lausn frá ráðherraembætti. 

Jafnframt var gefinn út ríkisstjóraúrskurður um, að málefni þau, er Jóhann 
Sæmundsson hafði með höndum sem ráðherra, væru falin forsætisráðherra, 
dr. juris Birni Þórðarsyni. 

21. apríl var dr. phil. Guðmundi Finnbogasyni landsbókaverði veitt lausn frá 
embætti frá 31. maí n. k. að telja. 

S. d. var dr. phil. Þorkell Jóhannesson skipaður landsbókavörður frá 1. júní 
n. k. 

24. apríl skipaði alvinnumálaráðherra eftirgreinda menn í nefnd, sem hefur 
aðsetur í Reykjavík, samkvæmt 11. gr. reglugerðar frá 24. apríl 1943, til þess að 
úrskurða beiðnir um undanþágur frá samfloti skipa: Pálma Loftsson framkvstj., 
og er hann formaður nefndarinnar, Hafstein Bergþórsson framkvstj., Jakob Haf- 
stein framkvstj., Guðbjart Ólafsson hafnsögumann og Garðar Jónsson skipaaf- 
greiðslumann. 

3. maí var Jóhann Sæmundsson fyrrv. félagsmálaráðherra skipaður yfirlæknir 
Tryggingarstofnunar ríkisins frá 19. apríl s. 1. að telja. 

5. mai skipaði alvinnumálaráðherra tvær nefndir samkv. 11. gr. reglugerðar 
frá 24. apríl 1943, til þess að úrskurða beiðnir um undanþágur frá samfloti skipa. 

Önnur nefndin hefur aðselar í Vestmannaeyjum og eiga sæti í henni: Þor- 
steinn Jónsson útvegsbóndi, Laufási, formaður, Eiríkur Ásbjörnsson útgerðarm., 
Urðarvegi 41, og Arthur Aanes vélstjóri, Hásteinsvegi 41. 

Í hinni nefndinni, sem hefur aðsetur á Akureyri, eru: Zóphónías Árnason yfir- 
tollvörður, formaður, Leó Sigurðsson útgerðarm., Tryggvi Helgason sjómannafé- 
lagsformaður. Helgi Pálsson fyrrv. kaupmaður er skipaður varaformaður nefnd- 
arinnar. 

15. maí var síra Hermann Hjartarson, Skútustöðum, skipaður sóknarprestur 
i Eydalaprestakalli, Suður-Múlasýslu, frá næstu fardögum að telja. 
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18. mai var Finnur Sigmundsson mag. art. skipaður 1. bókavörður við Lands- 

bókasafnið frá 1. júní n. k. að telja. 

31. maí skipaði atvinnumálaráðherra eftirgreinda menn í nefnd, er hefur að- 

setur á Siglufirði, samkv. 11. gr. reglugerðar frá 24. apríl 1943, til þess að úrskurða 

beiðnir um undanþágur frá samfloti skipa: Friðleif Jóhannsson, formann, Pór- 

arinn Dúason og Gunnlaug Guðjónsson. 

10. júní var síra Eiríkur Helgason skipaður sóknarprestur í Bjarnanespresta- 

kalli, A.-Skaftafellssýslu, frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var cand. theol. Gunnar Gíslason skipaður sóknarprestur í Glaumbæjar- 

brestikalli í Skagafjarðarprófastsdæmi frå 1. s. m. að telja. 

S. d. var síra Ingólfur Åstmarsson skipaður sóknarprestur í Stadarprestakalli 

í Steingrímsfirði frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var sira Þorgeir Jónsson skipaður sóknarprestur í Hólmaprestakalli í 

Reyðarfirði frá 1. s. m. að telja. 

12. júní var Ólafur lögfræðingur Jóhannesson skipaður í Viðskiptaráð sem 
aðalmaður í stað Jóns Ívarsson fyrrv. alþm., er sagði starfinu lausu. 

30. júní var Skarphéðinn Þorkelsson skipaður héraðslæknir í Hornafjarðar- 

héraði frá 1. júlí að telja. 

1. júlí hefur Axel Kristjánsson látið af störfum sem trúnaðarmaður verðlags- 

stjóra á verðlagseftirlitssvæði Austfjarða, sem nær frá Hornafirði til Þórshafnar, 

en við starfi hans hefur tekið Jón Kjerúlf, með aðsetri á Eskifirði. 

S. d. var Sigmundur Jónsson settur héraðslæknir i Reykjafjarðarhéraði frá 

þeim degi að telja. 

14. júlí var Baldri Johnsen, héraðslækni á Ísafirði, falið að gegna héraðslæknis- 

embættinu í Hesteyrarhéraði ásamt sínu eigin embætti, frá 1. s. m. að telja. 

16. júlí var Torfi Hjartarson, bæjarfógeti á Ísafirði, skipaður til þess að vera 

tollstjóri í Reykjavík frá 1. október að telja. 

26. júlí var Haraldi Jónssyni, héraðslækni í Myýrdalshéraði, falið að gegna hér- 

aðslæknisembættinu í Síðuhéraði ásamt sínu eigin embætti, frá 1. ágúst n. k. að telja. 

s. d. var sira Jón Kr. Ísfeld skipaður sóknarprestur í Rafnseyrarprestakalli 

- frá 1. ágúst n. k. að telja. 

17. ágúst skipaði fjármálaráðuneytið eftirgreinda menn til þess að athuga 

grundvöll framfærsluvísitölunnar: Ólaf Dan Daníelsson dr. phil. formann, Árna 

S. Björnsson cand. polyt. og Torfa Ásgeirsson hagfræðing. 

23. ágúst skipaði dómsmálaráðherra eftirgreinda menn í nefnd til þess að at- 

huga fangelsismál landsins: Gústav A. Jónasson skrifstofustjóra, formann, Vil-
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mund Jónsson landlækni, Jónatan Hallvarðsson sakadómara, Sveinbjörn Jónsson 
hæstaréttarlögmann og Guðjón prófessor Samúelsson húsameistara ríkisins. 

Frá 27. ágúst hefur frú Thyru Juul, sem er examinata pharmaciae, verið 
falin forstaða lyfjabúðarinnar á Ísafirði, unz öðruvísi verður ákveðið. 

28. ágúst hefur ungfrú Sigríður Ásmundsdóttir verið skipuð skrifari í dóms- 
og kirkjumálaráðuneytinu frá 1. september að telja. 

1. september voru eftirgreindir menn skipaðir í kjötverðlagsnefnd um eins 
árs skeið: Ingólfur Jónsson alþm. formaður, Jón Árnason forstjóri, Helgi Bergs 
forstjóri, Hermann Guðmundsson. Hafnarfirði, Þorleifur Gunnarsson bókbands- 
meistari. 

Frá 1. september 1943 til jafnlengdar 1944 hefur Gissur Bergsteinsson hæsta- 
réttardómari verið kjörinn forseti hæstaréttar. 

2. september var Jóhanni Gunnari Ólafssyni veitt bæjarfógetaembættið á Ísa- firði og sýslumannsembættið í Ísafjarðarsýslu frá 1. október að telja. 

Frá 15. september hefur Árna Pálssyni prófessor verið veitt lausn frá pró- 
fessorsembætti í sögu Íslands við Háskóla Íslands, samkvæmt ósk hans. 

Frá sama tíma hefur dr. phil. Jón Jóhannesson verið settur til þess að gegna téðu embætti við Háskóla Íslands. 

21. september var síra Haraldur Jónasson, Kolfreyjustað, skipaður til þess að vera prófastur í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 15. s. m. að telja. 

S. d. var síra Guðmundur Einarsson, Mosfelli, skipaður til þess að vera pró- fastur í Árnesprófastsdæmi frá 1. s. m. að telja. 

25. september hefur heilbrigðismálaráðuneytið, samkvæmt heimild í lögum nr. 02 frá 1942, ráðið Lárus Jónsson aðstoðarlækni héraðslæknisins á Sauðárkróki 
frá 1. s. m. að telja. 

24. september var Kristján Jóhannesson cand. med. á chir. settur til þess að 
vera staðgöngumaður héraðslæknisins í Berufjarðarhéraði frá 1. október n. k. að 
telja. 

Frá 1. október hefur Guðmundur Guðmundsson, fyrrv. héraðslæknir frá Reyk- 
hólum, verið settur til þess að vera staðgöngumaður héraðslæknisins í Ólafsvíkur- 
héraði. 

5. október var Ólafur Tryggvason cand. med. & chir. settur til þess að gegna 
héraðslæknisembættinu í Síðuhéraði frá 1. s. m. að telja, unz öðruvísi verður 
ákveðið. 

S. d. var síra Sigurbjörn Einarsson settur til þess að gegna um stundarsakir 
kennslustörfum í guðfræðideild Háskóla Íslands. 
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11. október var Valtýr Vallýsson héraðslæknir, Hólmavík, settur til þess frá 

1. s. m. að telja að gegna Reykjarfjarðarhéraði, ásamt sínu eigin embætti, unz 

öðruvísi yrði ákveðið. 

13. október var Ragnar Sigurðsson cand. med. & chir. ráðinn aðstoðarlæknir 
héraðslæknisins á Þingeyri um sex mánaða skeið, frá 15. júní að telja. 

21. október var síra Guðmundur Helgason, áður prestur að Staðastað, skip- 
aður sóknarprestur í Nesprestakalli í Norðfirði frá 1. n. m. að telja. 

29. október var Gunnar Thoroddsen skipaður prófessor við laga- og hagfræði- 

deild Háskóla Íslands frá 1. nóvember að telja. 

1. nóvember lét Jón skrifstofustjóri Guðmundsson af störfum sem aðalendur- 

skoðandi ríkisins. 

29. nóvember var Helgi Tryggvason skipaður kennari við Kennaraskólann frá 

1. okt. s. 1. að telja. 

23. nóvember var sóknarprestinum að Hvammi í Dölum, Ásgeiri prófasti Ás- 

geirssyni, veitt lausn frá prestsembætti frá 1. júní 1944 að telja. 

25. nóvember var Jóhann Frímann skipaður kennari við gagnfræðaskólann á 

Akureyri frá 1. október að telja. 

3. desember var Björn E. Árnason cand. jur., endurskoðandi, skipaður aðal- 

endurskoðandi ríkisins frá 1. nóvember s. 1. að telja. 

S. d. var Ágúst Sigurðsson magister skipaður fastur kennari við Kennara- 

skólann frá 1. janúar n. k. að telja. 

16. desember var Ólafur læknir Tryggvason skipaður héraðslæknir i Síðuhéraði 

frá 15. s. m. að telja. 

30. desember hefur dómsmálaráðuneytið sett Árna Tryggvason fulltrúa til 

þess, fyrst um sinn frá 1. janúar n. k. að telja, að gegna borgardómaraembættinu 

í Reykjavík, og Kristján Kristjánsson settan lögmann til þess fyrst um sinn frá 

sama tíma að gegna borgarfógetaembættinu í Reykjavík. 

KONSÚLAR 

99. desember 1942 var G. M. Tingle veitt bráðabirgðaviðurkenning sem vara- 

ræðismanni Breta í Reykjavík. 

14. janúar tilkynnti ameríska sendiráðið hér, að Kenneth N. Lewis, fulltrúi land- 

búnaðarráðuneytis Bandaríkjanna hér, væri farinn af landi burt, en við störfum 

hans hefði tekið Ólafur Johnson Ólafsson. 

Frá 29. febrúar starfar fríherra Adolf Lagerfelt sem 1. sendiráðsritari við sænska 

sendiráðið.



651 1943 

25. februar var Keld H. Christensen veitt viðurkenning sem vararæðismanni 
Bandaríkjanna í Reykjavík. 

22. marz var Geoffrey Marsh Tingle veitt viðurkenning sem vararæðismanni 
Breta í Reykjavík. 

4. maí var Harold Montamat, 2. sendiráðsritara ameríska sendiráðsins í Reykja- 
vík, veitt bráðabirgðaviðurkenning sem ræðismanni Bandaríkjanna í Reykjavík. 

21. janúar skipaði Hans hátign konungur Stóra-Bretlands Edward Henry Gerald 
Shephard til þess að vera sendiherra sinn og ráðherra með umboði á Íslandi. 

15. september var Harold E. Montamat veitt viðurkenning sem ræðismanni 
Bandaríkjanna í Reykjavík. 

Frá 1. nóvember hefur ríkisstjórnin veitt William Mitchell Carse bráðabirgða- 
viðurkenning sem brezkum aðalræðismanni í Reykjavík. 

James Albert Lacey hefur verið veitt bráðabirgðaviðurkenning sem vararæðis- 
manni Íslands í Hull. 

9. nóvember var James Albert Lacey skipaður vara-kjörræðismaður fyrir Ísland 
1 Hull. 

HEIÐURSGJAFIR 

Ur styrktarsjóði Christians konungs IX. hefur atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytið veitt eftirtöldum bændum 175 kr. heiðursgjöf hverjum fyrir framúrskarandi 
dugnað í jarðabótum, byggingum og öðru, sem að búnaði lýtur: 

Af vaxtatekjum ársins 1942: 

Pálmi J. Þórðarson, Núpufelli, Eyjafjarðarsýslu. 
Guðmundur Guðmundsson, Móum á Kjalarnesi. 

Af vaxtatekjum ársins 1943: 
Þorbjörn Björnsson, Geitaskarði, Á .-Húnavatnssýslu. 
Þorvarður Guðbrandsson, Bakka á Kjalarnesi. 

STYRKVEITINGAR 

Úr styrktarsjóði Þórarins Tulinius hefur alvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neylid vei!t eflirgreindum mönnum styrk, sem viðurkenningu fyrir björgun manna 
úr sjávarháska: 

Böðvari Jónssyni, Brekkustíg 1, Reykjavík. 
Guðjóni Jónssyni, Bragagötu 21 A, Reykjavík. 
Halldóri Brynjólfssyni, Hafnarfirði. 
Kristjáni Jónssyni, Efri Grund.
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Sigurði Jóakimssyni, Hafnarfirði. 

Þórði Bjarnasyni, Reykjavík. 
Þorsteini Oddssyni, Reykjavík. 

EINKALEYFI 

Hinn 27. ágúst 1943 var W. R. Swann & Company, Limited, Sheffield 6, Yorkshire, 

Englandi, veitt einkaleyfi nr. 141, á endurbótum á rakvélum og þeim viðvíkjandi. 

Hinn 30. september 1943 var Robert Greenwood Tarrau verkfræðingi, Kingston- 

upon-Hull, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 142, á endurbótum á eða í sambandi við 

byggingarplötur eða líka hluti.


