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2 | 10. jan. | Reglugerð um nýbyggingarráð .....0...0..00...0.0.. 3—4 
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49 3. marz | Reglugerð um skömmtun á erlendu smjöri .......... 53 
50 S. d. Auglýsing um skömmtun á erlendu smjöri .......... 54 
51 5. marz | Samþykktir fyrir Sparisjóð Ólafsvíkur .............. ö4—59 
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74 S. d. Lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað ........ 116— 136 
75 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minning- 
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80 | 5. apríl | Samþykktir fyrir Sparisjóð Mývetninga .............. 153—159 
81 | 7. apríl | Lögreglusamþykkt fyrir Akraneskaupstað ........... 159— 171 
78 | 9. april | Auglýsing um skömmtun á benzini .................. 151—152 
82 | 10. april | Hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún .......... 171— 178 
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skóla 0. fl. ...........00 000... 101 

89 S. d. Reglugerð fyrir Styrimannaskólann í Reykjavík ...... 184—189 
90 S. d. Gjaldskrá fyrir rafveitu Ólafsfjarðar ................ 189—190 
79 | 30. apríl ! Auglýsing um skrásetningu bifreiða ................ 152
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lýsingu ...........0 000 200 

103 | 4. júní | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Hjálmars Stefánssonar frá Vagnbrekku við My- 
VAN 00. 201 

104 5. juni Auglýsing um viðauka við gjaldskrá landssímans 202 
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Reykjavíkur ........020000 00  217—220 
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ur á Breiðabólsstöðum, Álftanesi ................ 222— 223 
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vatnssýslu um fjallskil o. fl., nr. 121 frá 24. júlí 1940 345 
182 | 19. sept. | Reglugerð um holræsi í Keflavík ,................... 346 
183 S. d Reglugerð um fasteignaskatt í Seyðisfjarðarkaupstað 347 
188 | 25. sept. | Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 

Siglufjarðarkaupstaðar, nr. 181 25. júlí 1941 ........ 350 — 351 

174 | 28. sept. | Auglýsing um kartöfluverð o. fl. 22.00.0000... 339 
187 S. d. Auglysing um breyting å auglysingu nr. 234 31. des. 

1943, um breyting å reglum um åhættuflokkun og 
ákvörðun iðgjalda fyrir slysatryggingar, nr. 222 21. 
febr. 1939 .....022.00.0000 0 350 

189 3. okt. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktar- 
sjóð Jóhannesar Norðfjörð úrsmiðameistara og konu 
hans, Ásu J. Norðfjörð 20.00.0000... 3ð1—352 

190 | 16. okt. | Reglugerð fyrir læknisvitjanasjóð Mjóafjarðarhrepps i 
Suður-Múlasýslu ....8........0000 0000. 352 —353 

191 | 17. okt. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Dánarbóta- 
sjóð Barðastrandarsýslu .....0..000.000 00... 353— 354 

195 | 22. okt. | Byggingarsamþykkt fyrir Reykjavík .........0...... 357 —375 

175 | 23. okt. | Reglugerð um bann við dragnólaveiði í Hamarsfirði i 

Suður-Múlasýslu ........0.00000 0000 340 
184 Sd Samþykkt um breyting á samþykkt nr. 35 2. marz 1943, 

um breyting á samþykkt nr. 44 16. maí 1943, um | 

sýsluvegasjóð Skagafjarðarsýslu 348
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

185 | 24. okt. | Auglýsing um lækkun aðflutningsgjalda af tilbúnum 

gosdrykkjasöftum .......0000000 000 348 

186 | 26. okt. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Verðlauna- 

sjóð Búnaðarfélags Svarfdæla ........0000 00... 349— 350 

196 | 30. okt. | Auglýsing um breyting á samþykkt um lokunartíma 

sölubúða á Ísafirði, nr. 72 7. ágúst 1930 ............ 375 

192 | 6. nóv Auglýsing um breyting á erindisbréfi fyrir ullarmats- 

menn, nr. 27 1. apríl 1935 22.02.0000... 00 355 

193 | 7. nóv Gjaldskrá fyrir rafveitu Ólafsfjarðar ........000000.. 356 

197 | 12. nóv Gjaldskrá fyrir rafveitu Siglufjarðar ........0%.0..... 376—378 

194 | 22. nóv Gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Húsavík .......... 356 

198 | 24. nóv Reglugerð fyrir rafveitu Keflavíkur ........0%.0.2.. 378— 385 

199 | 28. nóv. | Reglugerð um búnaðarmálasjóð .....000000.. 0000... 385— 387 

206 1. des Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Kjartans Sigurjónssonar .......0000. 394— 395 

201 | 11. des Samþykkt um breyting á heilbrigðissamþykkt fyrir 

Akureyrarkaupstað, nr. 66 16. júlí 1920 .......... 388 

207 | 13. des Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Hannesar Thorarensen .....0.0000000 0... 395 —397 

208 | 14. des. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Framfara- 

| og menningarsjóð Svínavatnshrepps ............…… 398—400 
209 | 17. des Samþykkt um girðingu milli heimalanda og aðliggj- 

andi afrétta og útlendna á svæðinu frá Norðlinga- 

fljóli að Norðurá .......00000 2... 400—402 

203 | 19. des.  S. til sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu, um skiptingu 

| | Svarfaðardalshrepps í två sveitarfélög ............ 389—390 
204 | 20. sept. " Reglugerð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu um grenjaleitir 

| og refaveiðar ......sreeeeeeeeeeeeeerrrerrereret | 390—393 

210 21. des. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Afmælis- 

| sjóð Jónasar læknis Kristjánssonar ........00.... 402—403 

205 29. sept. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

Co sjá Hákonar Waage .....00000000 000 393 

200 | 31. des. | Auglýsing varðandi innheimtu skemmtanaskatts árið 
10 7946 lo 387 
| 

| Verðlagsskrár. 

154 | Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 298—299 

155 | Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ............. 300— 301 

156 | Austur-Skaftafellssýslu 22.00.0000... 302—303 

157 | — Vestur-Skaftafellssyslu .....20.0000 0... 304— 305 

158 | —  Vestmannaeyjakaupstað .....0000000. 0. 306 — 307 

159 | | — Rangárvallasýslu .....00000.00 0. 308 — 309 

160 | | Árnessýslu .......0000 00 310—311 

161 —  Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 

| stað og Reykjavik ......20000 0000 312—313 

162 — Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað ...... 314—315 

163, — Mýrasýslu ......00002000 nn 316 — 317 

164 ' —  Snæfellsness- og Hnappadalssýslu .........2.. 318—319
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

165 Fyrir Dalasýslu .......0000... 0... 320—321 
166 | —-  Barðastrandarsýslu .........0.0.0000 000... 322—323 
167 | Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað ........ | 824—325 
168 | - Strandasýslu .............0.0 000. 326—327 
169 —- Húnavatnssýslu ........0...0000 000. 328—329 
170 Skagafjarðarsýslu .......0..000.0.. 0. 330—331 
171 Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjörð ...... 332—333 
172 Þingeyjarsýslu ........0...00.00 000 334—335 

Reikningar árið 1944. 

I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. | 
123 Styrktarsjóður Hannesar Árnasonar 1940, 1941, 1942 | 238—240 
213 Kanadasjóður til styrktar islenzkum námsmönnum .. 404 
214 Styrktarsjóður til Svíþjóðarferða ................... 405 
215 Minnisvarðasjóður Hannesar Hafstein .............. 405 
216 Berklavarnasjóður Ólafs Halldórssonar konferensráðs 406 
217 Styrktarsjóður Christians konungs hins Tíunda og 

Alexandrine drottningar til styrktar fátækum sjó- 
mannaekkjum í Reykjavík .......0..000. 0000 406 — 407 

218 Styrktarsjóður þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum .. | 407 
219 Gjafasjóður C. Liebes ...........0..0 0. 408 
220 Styrktarsjóðurinn Þorvaldarminning ................ 408 
221 Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur ............0...... 409 
222 Styrktarsjóður Gísla Jóns Nikulássonar ............ 409—410 
22. Styrktarsjóður verðugra og þurfandi þjóðjarðaland- 

seta í hinu fyrrverandi Suðuramti ................ 410 
224 Samgöngubótasjóður Páls Jónssonar ................ 410—411 
225 Gjafasjóður W. Fiskes til Grímseyinga .............. 411 
226 Styrktarsjóður V. Gigas's ..........0.00..0 0. 412 
227 Styrktarsjóður Þórarins Tulinius ................... 412—413 
228 Styrktarsjóður Christians konungs Níunda .......... | 413 
229 Styrktarsjóður Frederiks konungs Áttunda .......... | 414 
230 Styrktarsjóður W. Fischers ........0..20000. | d414—415 
231 Minningarsjóður hjónanna Jóh. Jóhannessonar og | 

Sigurbjargar Guðnadóttur ...........0...0. 2. 0 415 
232 Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteds og frú Stein- | 

unnar Bjarnadóttur Melsteds ...................… | 416 

233 Bjargráðasjóður Íslands ........00.0..... '416—418 

| 
II, Sjóðir undir umsjón biskups. | 

21 Hinn almenni kirkjusjóður Íslands ................ 30—35 
22 Minningarsjóður Flekkudalshjóna .................. 36 
23 Minningarsjóður Sigurðar Melsted .................. | 36 
24 Vallholtslegat ...........0.0..0 0 | 37 
25 Prestsekknasjóður ............0..0 00 | 87 —38 
26 Árgjaldasjóður ......0.0.00..0 venerne 38
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

27 Guttormslegat ......00000
0 00 renn 39 

28 Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar ....0.000..... tt 39—40 

29 Dalhoffslegat ........00.0
0 nr ennta | 40 

III. Bankareikningar. | 

62 | Reikningar Búnaðarbanka Íslands .....000. 87—98 

247 | Yfirlit um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1945 .. | 544—545 

238 | Reikningar Landsbanka Íslands seere renere 1 426—447 

239 | Reikningar Útvegsbanka Íslands hf. ...00.0.. 0... 447 — 451 

| IV. Ymsir reikningar. 

63 | Iådnlånasjédur 2 vssseeeeeeeeeersr kreert rr ktr rer r treer | 98—99 

64 | Ekknasjóður Vestmannaeyja occccccne etern. ' 99— 100 

65 | Snorrasjóður 1980 ..c..c0ceennrr rn 100 

120 | Styrktarsjóður læknishjónanna Ingibjargar Ísleifs- 

| dóttur og Ólafs Finsen héraðslæknis á Akranesi .. | 236— 237 

121 | Vöggustofusjóður Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaks- | 

| dóttur, ljósmóður frá Seljamýri „.cc0c00. 0... | 237 

122 | Minningarsjóður Kristjáns læknis Jónssonar 2....0.. | 238 

234 Dýrleifarminning .....000.00
00 0. nn | 418 

235 Ekknasjóður Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis HIÐ | 419 

236 Söfnunarsjóður Íslands, ársreikningur og efnahags- | 

yfirlit 2... 
| 420—421 

237 Reikningur Brunabótafélags Íslands ....0.00.0. 0... 421—425 

240 | Aldarminning Jóns Sigurðssonar forseta ...0.0.000.. 452 

241 Menningarsjóður Ísfirðinga .....0000.0............ 452 

211 | Vísitala framfærslukostnadar i Reykjavík 1945 ....... 403 

212 | Húsaleiguvísitala .........0000.00
00 0... 0... 404 

243 í Hlutafélög sl a 454—456 

| 
244 | Samvinnufélög ..........000

0 0000. tn 456 

245 | Firmatilkynningar .........000 00... 457 —496 

246 | Vörumerkjaauglýsingar .....0.00.......... | 496 —543 + 

| 
| 

| Auglýsing um útkomin lög m. mM. 0... 1 

| — — - AA RRÐRSNNÐÐR | 5 

- A EEEEEEE RANA 25 

| rr 29 

| EI 41 

| rr 45 

| - a DEDE 244
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Nr. | Dagsetning " Fyrirsögn | Blaðsíðutal 

Auglýsing um útkomin lög m. m. .............. | 341 
— — — rr 355 
— — —- rr 389 

| Embætti, sýslanir m. m. ..............0.0.. 545—550 

| Sendiherrar og ræðismenn ................0.00...... | 550—551 

Heiðursmerki 2... ener eee sene | öð1—553 

| | Styrkveitingar .............0..0..0..0.. 0. | 553 

Einkaleyfi 2... 0 553



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 
Aöðflutningsgjöld, á korni og sykri, augl., | 

41; á sykurvatni, 198; á gosdrykkja- | 
| Bennet, Gerard, fríherra, chargé dAf- 

Afréttargirðing í Borgarfirði, sþ., 400— | 
söftum, 348. 

402. 
Akranes, lögreglusp., 159—-171; fasteigna- 

skattur, rg., 180— 181; bíóhöll, sk. 244 

—-246. 
Akureyrar-menntaskóli, 

aga, S., 29. 

Akureyri, heilbrigðissþ., br., 388. 
Aldarminning Jóns Sigurðssonar, forseta, 

r., 452. 

Anna H. Jónsdóttir, demantsbrúðkaups- 

sjóður, sk., 2. 

Árgjaldasjóður, r., 38. 
Arngrímur Kristjánsson, 

552. 
Årni Einarsson, kaupmaður, hm., 552. 

Árni Tryggvason, hæstaréttardómari, 546. 
Ársæll Sigurðsson, í námsbókanefnd, 546. 
Ásgeir Ásgeirsson, bankastjóri, í Rafns- 

eyrarnefnd, 546. 

Ásgeir Sigurðsson, forstjóri Landssmiðj- 
unnar, 547; hm., 552. 

Auðuns, Auður, í stjórnarskrárnefnd,546. 
Auðuns, Jón, dómkirkjuprestur, 550. 

Auglýsing um útk. lög m. m., 1, 5, 25, 29, 

41, 45, 244, 339, 341, 355, 389. 
Aukatekjur ríkissjóðs, augl. 196. 

um stjórn og 

heiðursmerki, 

i B. 
Bannsvædi, afnåm, augl., 195. 

Barðastrandarsýsla, dánarbótasjóður, sk., 

308— 354. 
Barnsmeðlög, augl., 272. 
Bátabryggja í Ólafsfirði, rg., br., 229.   

| Belfrage, L., skrifstofustjóri, hm., 552. 
Benedikt Jónasson, verkfræðingur, hm., 

KK 552. 

faires, 551. 

Bergmann, 

547. 
Benzinskömmtun, augl., 151—-152; 271. 

Bergsteinn Á. Bergsteinsson, freðfiski- 
matsstjóri, 549. 

Berklasjúklingar, vinnuheimili, rg., 21— 
23. 

Bifreiðaskrásetning, augl., 152. 

Bíóhöll á Akranesi, sk., 244—246. 

Bjarnason, Ágúst H., prófessor, 1., 548. 
Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, dóm- 

prófastur, 550. 

Bjarni Jónsson, bóndi, hm., 552. 

Bjarni amtm. Þorsteinsson, gullbrúð- 
kaupssj., r., 409. 

Benedikt,  vélskólakennari, 

Björg Hjörleifsdóttir, líknarsj., sk., 26— 

27. 
Björn Guðmundsson, í Rafnseyrarnefnd, 

546. 
Björn Jónsson, skipstjóri, hm., 552. 
Björn Magnússon, prófastur, dósent, 549. 

Björn Sigfússon, dr. phil. háskólabóka- 
vörður, 546, 547. 

Blöndal, Sigfús, dr. phil., hm., 552. 

Blönduóshreppur, holræsi, rg., 115— 116. 
Bogi Ólafsson, yfirkennari, hm., 553. 

Bolungavík, sparisjóður, sþ., 251--257. 

| Borgarfjörður, afréttargirðing, sþ., 400— 
402. 

Brunabótafélag Íslands, r., 421—425. 
Bruun, C. A. C., sendiráð, hm., 552. 

Brynjólfur Dagsson, héraðslæknir, 545. 
Brýr, umferð, rg., 28.
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Búnaðarbanki Íslands, r., 87—98; yfir- | Embætti, syslanir, m. m., 545—550. 
lit 544—545.   

Búnaðarfélag Svarfdæla, verdlaunasj., sk., 
349—-350. 

Búnaðarmálasjóður, rg., 385—387. 
Byggingarsamþykkt fyrir Reykjavík, 357 

— 875. 
Böðvar Jónsson, fv. póstur, styrkveiting, 

553. 
Börn, óskilgetin, medalmedlag, gj., 272. 

C. 
Carlsen, Ernst, aðalræðismaður, hm., 552. 
Carlsson, Harry E., ræðismaður og aðal- 

ræðismaður, 550, 551. 
Christian konungur IX. st., r., 413. 

Christian konungur X. 
drottning, st., r., 406-—-407. 

D. 
Dalhoffslegat, r., 40. 
Dánarbótasjóður, sk., 353—-354. 
Daníel Andrésson, minn., sk., 290—-291. 

Demantsbrúðkaupssjóður, sk., 2. 
Dragnótaveiði í Hamarsfirði, rg., 340. 
Dungal, Níels, prófessor, í manneldisráð, 

545. 
Dyrleifarminning, r., 418. 

E. 
Efteland, Robert G., 550, 551. 
Eggerz, Pétur, 1. sendiráðsritari, 549. 
Eggerz, Sigurður, bæjarfógeti, l., 545; í 

stjórnarskrárnefnd, 546. 
Egill Vilhjálmsson h/f, st.sj., sk., 263—65. 
Einar Arnórsson, hæstaréttardómari, 1., 

546. 
Einar Guðmundsson, Vatnsleysu, minn.- 

sj. sk., 343. 

Einar Sturluson, prófastur, 550. 

Einar Ólafur Sveinsson, prófessor, 546, 

547. 
Einkaleyfi, 563. 
Ekknasjóður Vestmannaeyja, r., 99—-100; 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis, r., 

419. 

Eldjárn, Kristján, magister, aðstm. i 

þjóðminjasafni, 547. 

Elísabet Eiríksdóttir, í 
nefnd, 546. 

Ellingsen, Erling, flugmálastjóri, 547. 

stjórnarskrár- 

Erlendur Björnsson, Breiðabólsstað, 
minn.sj., sk., 222—223. 

Eskifjörður, sölubúðalokun., sþ., 105— 

" Eylands, 

106; hafnarrg., 171—-178. 

Eyjólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri, 
hm., 552. 

Árni G., stjórnarráðsfulltrúi, 
550. 

F. 
| Fasteignaskattur, rg., á Akranesi, 180— 

181; í Ólafsfirði, 224; á Seyðisfirði, 
347. 

Faxaflói, bannsvæði, afnám augl., 195. 

Ferðaskirteini skipa, augl., 41. 
. Í ; ristjánss £ "pres . og Alexandrine | Finnbogi Kristjánsson, sóknarprestur, 1., 

546. 
Finnbogi R. Þorvaldsson, verkfræðingur, 

prófessor, 547. 

Finsen, Ólafur, st., r., 236— 237. 
| Firðtalstöðvar, leigukjör, gj., 7274; í 

  

skipum, gj., 74--76. 
Firmatilkynningar, 437—-496. 
Fischer, W., st., r., 414—415. 
Fiske, W., gj.sj., r., 411. 
Fiskibátar, róðrartími, rg., 16; 106—107. 

Fiskræktarfélas í Miðfirði, arðskrá, 297. 
Fiskur, ísvarinn, eftirlit, rg., 180. 

Fiskútflutningur, augl., 42—43; mat og 

eftirlit, rg., br., 44; viðauki, 69. 

Fjallskilareglugerð í A.-Húnavatnssýslu., 
augl., br., 345. 

Fjárskipti í Þingeyjarsýslu, 
273. 

Flateyri, holræsi, rg., 194. 
Flekkudalshjón, minn., r., 36. 

Flugför, afgreiðsla, rg., 261—263. 
Forsetakjör, augl., 70. 

Framfarasjóður Svínavatnshrepps, 
398—-400. 

Frederik konungur VIII, st., r., 414. 
Friðfinnur Guðjónsson, leikari, hm., 552. 

Friðrik V. Ólafsson, skólastjóri, hm., 5! 
Friid, Sigvard, blaðafulltrúi, hm., 553. 

272— sþ., 

  

G. 
Gade, Gerhard, sendiráðsritari og ræðis- 

maður, 551. 
Gagnfræðaskóli, í Reykjavík, starfstími, 

augl., 77; Reykvíkinga, réttur til 
menntaskólaprófs, S., 101.
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Geir Jónasson, aðstoðarbókavörður, 545. | Halldór 

Gentner, William G., vararæðismaður, 
551. 

Gigas, V., st., r., 412. 

Girðingarsamþykkt í Borgarfirði, 400— 
402. 

Gísli Jón Nikulásson, st., r., 409—-410. 

Gissur Bergsteinsson, forseti hæstaréttar, 
548. 

Gosdrykkjasöft, aðflutningsgjald, augl., 
348. 

Gregersen, Gunnar, forstjóri, hm., 552. 

Grenjaleitir í V.-Húnavatnssýslu, rg., 390 
—393. 

Grieg, Gerd, leikkona, hm., 552. 
Grindavik, hafnarrg., 107—112. 

Gróa Þorkelsdóttir, minn., sk., 231—232. 

Guðbrandur Björnsson, prófastur, hm. 
553. 

Guðjón Jónsson, styrkveiting, 553. 
Guðmundur Guðmundsson, sóknarprest- 

ur, 549. 
Guðmundur Guðnason, skipstjóri, hm. 

552. 
Guðmundur Kjartansson, í námsbóka- 

nefnd, 546. 

Guðrún Björnsdóttir, í stjórnarskrár- 

nefnd, 546. 

Guðrún Gísladóttir, ljósmóðir, hm., 552. 

Gunnlaugur Pétursson, stjórnarráðsfu!l- 
trúi, 550. 

Gunnlaugur Þorsteinsson, héraðslæknir, 

1., 548. 
Gunnþórunn 

hm., 552. 

Guttormslegat, r., 39. 

Halldórsdóttir, leikkona, 

H. 
Hafnarreglugerðir, fyrir Hólmavík, br., 

341—342; Breiðdalsvík, 6—9; Hvamms- 

tanga, br., 27; Reyðarfjörð, 101--104; 

Járngerðarstaðahverfi, 107—112; Eski- 

fjörð, 171—-178. 
Hafstað, Sigurður, stjórnarráðsfulltrúi, 

548; attaché í Stokkhólmi, 549. 

Hafstein, Hannes, minnisvarðasjóður, r., 

405. 
Hallbjörn Bergmann Andrésson, minn., 

sk., 221—222. 
Halldór Gunnlaugsson, styrkveiting, 553. 
Halldór Jakobsson, skrifstofustjóri, hm., 

552. 

  

Kristjánsson, í stjórnarskrár- 
nefnd, 546. 

Halldór Sigurðsson, skipstjóri, hm. 
552. 

Hallgrímur Jónsson, skólastjóri, hm., 

552. 
Hamarsfjörður, dragnótaveiði, bann., rg., 

340. 
Hannes Árnason, st., r., 238—-340. 
Haukdal, Sigurður, sóknarprestur, 547. 
Havsteen, Þórunn, minn., sk., 136. 

Heiðursmerki, 551—553. 

Heilbrigðissamþykkt, fyrir Siglufjörð, 
viðauki, 112—115; Akureyri, br., 388. 

Helgi Sveinsson, íbróttakennari. 
Heltberg, Arnlioth G., vararæðismaður, 

551. 
Hestamannafélagið Léttir, vedmålastarf- 

semi, rg., 195—-196. 

Hestöfl véla ákveðin, augl., 229—-231. 

Hjálmar Stefánsson, minn., sk., 201. 
Hjálmar Vilhjálmsson, bæjarfógeti, í 

stjórnarskrárnefnd, 546. 

Hjalti Jóhannsson, minn., sk., 231—232. 

Hjörleifur Jónsson, bóndi, hm., 552. 
Hjörtur Kristmundsson, í námsbóka- 

nefnd, 546. 

Hlíf Jónsdóttir, minn., sk., 290—-291. 

Hlutafélög, skrá, 454--456. 
Hlöðver Sigurðsson, skólastjóri, 548. 

Hólmavík, hafnarrg., br., 341—-342. 

  

| Holræsi, rg., í Blönduóshreppi, 115--116; 

á Flateyri, 194; í Ólafsfirði, 225—226; 

í Keflavík, 346. 
| Hreppaskipting í Eyjafirði, S., 389—-390. 
Hrútfirðinga-sparisjóður, sþ., 9—12. 

| Húnavatnssýsla, A. og V., fjallskilarg., 
br., 845; V., grenjaleitir og refaveiðar, 

rg., 3890—-393. 
Húsaleiguvísitala, 404. 

Húsavík, rafveita, gj., 356. 

Hvammstangi, hafnarrg., br. 27. 
Hveragerði, vatnsveitufélag, gj., 19—20. 
Höjgaard, Knud, verkfræðingur, hm., 552. 

Hörður Bjarnason, skipulagsstjóri, 547. 
Höst, Georg L., sendiherra, hm., 551. 

I. Í. 
Iðnlánasjóður, r., 98-—-99. 
Ingibjörg Ísleifsdóttir, st., r., 236—-237. 
Ísafjörður, sölubúðalokun, sþ., br., 375. 
Ísfiskur, útfl. og verðjöfnunargjald, augl.,
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24; mat og eftirlit, rg., br., 44; eftirlit, 
rg., 180. 

Íslendingar dánir við sjóslys, eignabætur, 
rg., 23—24. 

J. 
Jakob Einarsson, prófastur, hm., 553. 
Jarðeldasjóður, r., 407. 
Járngerðarstaðahverfi, 

112. 
Jens Hólmgeirsson, skrifstofustjóri, hm., 

552. 
Jessen, M. E., skólastjóri, hm., 552. 

Jóhann Jóhannesson og Sigurbjörg 
Guðnadóttir, minn., r., 415. 

Jóhann Skaftason, sýslumaður, í Rafns- 

eyrarnefnd, 546. 
Jóhann Sæmundsson, læknir, í manneld- 

isráð, 545. 

Jón Árnason, prentari, hm., 552. 

Jón Ásbjörnsson, hæstaréttardómari, 546. 

Jón Eiríksson, kollektusjóður, r., 39--40. 

Jón Guðmundsson, skrifstofustjóri, í 

setuliðsviðskiptanefnd, 547. 

Jón Halldórsson frá Stórafljóti, gj.sj., sk., 
295—-296. 

Jón Jóhannesson, dósent, 546. 

Jón Magnússon, yfirfiskimatsmaður, hm., 

502. 
Jón Sigurðsson forseti, aldarminning, r., 

452; Rafnseyrarnefnd skipuð, 546. 
Jón Sigurðsson, skipstjóri, hm., 553. 
Jón Árni Sigurðsson, sóknarprestur, 549. 
Jón Sigurðsson, í sölunefnd setuliðsbíla, 

546. 
Jón Sumarliðason, bóndi, hm., 552. 

Jónas læknir Kristjánsson, afmælissjóð- 

ur, sk., 402—-403. 

Jónatan Hallvarðsson, 

ari, 546. 

Jónmundur Halldórsson, sóknarprestur, 

hm., 552. 
Júlíus læknir Sigurjónsson, í manneldis- 

ráð, 545; prófessor, 548. 

hafnarrg., 

hæstaréttardóm- 

K. 

Kanadasjóður, r., 404. 

Kartöfluverð, augl., 339, 378—385. 

Kauffmann, H. H., sendiherra, hm., 551. 

Kaupfélag Þingevinga, sparisjóður, sþ., 
258—-261. 

Keflavík, vatnsveita, rg., 336—338; hol- | 
ræsi, rg., 346; rafveita, rg., 378—385. 

| Kirkjusjóður, r. og skýrsla, 30 
Kjartan Helgason, prófastur, minn. sk., 

107— 

  

  

Kelly, Thomas A., vararæðismaður, 551. 

Kennaralaun, rg., 196— 197. 

Kennaraskólinn, kennslutími, augl., 77. 
  

20—21. 

| Kjartan Sigurjónsson, minn., sk., 394— 
395. 

Kolbeinn Kristófersson, héraðslæknir, 

550. 

Kolbeins, Halldór, sóknarprestur, 547. 

Korn og svkur, aðfl.gj., rg., 41. 
Kristin Egilsdóttir, minn., sk., 291—-292. 

Kristin Jóhannsdóttir, minn., sk, 231— 

232. 

Kristján Jóhannesson, héraðslæknir, 549. 

Kristján læknir Jónsson, minn., r., 238. 

Kristján Sturluson, kennari, 548. 

Kristmundur Jónsson, stjórnarráðsfull- 

trúi, 549. 

Kröver, Haraldur, aðstoðarmaður, 547; 

stjórnarráðsfulltrúi, 550. 
Kvennasjóður, sk., 288—-289. 
Kærufrestur, augl., 224. 

L. 
| Landnám, verðlaunasjóður, sk. 13—14. 

Landsbanki Íslands, r., 426—447. 
Landssíminn, firðtalstöðvar, gj., 72—74, 

14— 16; gj., 202; starfsmenn, rg., br., 

265—-266; um laun, rg., 292—295. 

Langvad, Kay, verkfræðingur, hm., 552. 

Lárus Halldórsson, sóknarprestur, 549. 

Lefler, O., framkvæmdastjóri, hm., 552. 

Leifur Ásgeirsson, prófessor, 548. 

Lendingarsjóður Stöðvarhrepps, rg., 17 
—19. 

Léttir, hestamannafél., veðmálastarfsemi, 

rg., 195—196. 

Liebe, C., gj.sj., r., 408. 
Lífeyrissjóður, starfsmanna ríkisins, rg., 

br., 182; barnakennara, rg., 182—183. 

Lyfsöluskrá 1, augl., 25. 

Læknisvitjanasjóður Mjóafjarðarhr., rg., 
352—353. 

Lög utkomin, augl., 1, 5, 25, 29, 41, 45, 

244, 339, 341, 355, 389. 

Lögbirtingablað, auglysingagjald, 45—46. 
Lögreglusamþykkt, fyrir Siglufjörð, 116 

— 136; N.-Þingevjarsýslu, 137--151; 
Akranes, 159—171. 
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M. 
Magnus Gudnason, steinsmidur, hm., 553. 

Magnus Jónsson, gagnfrædaskålakennari, 
550. 

Magnus Jónsson, bankarådsformadur, 

548. 

Manneldisråd, 545. 

McKenzie, John, vararædismadur, 551; 

aðalræðismaður, 551. 

Melsted, Jón og Steinunn Bjarnadóttir, 
framfarasj., r., 416. 

Melsted, Sigurður, minn., r., 36. 
Menningarsjóður, sk., 344; kvenna, sk. 

288—-289; Svínavatnshrepps, sk., 398— 

400; Ísfirðinga, r., 457. 
Menntaskólar, stjórn og agi, S., 29; i 

Reykjavík, afnám reglna, augl., 182. 
Miðfirðingar, fiskræktar og veiðifélas, 

arðskrá, 297. 

Mjóafjarðarhreppur, 
ur, rg., 352—353. 

Mogensen, P. L., lyfsali, hm., 552. 

Myvetninga-sparisjóður, sþ., 153—159. 
Möller, Baldur, sendiráðsritari, 548. 

Möller, Jakob, sendiherra, 548. 

læknisvitjanasjóð- 

  

Möller, Jóhann, í stjórnarskrárnefnd, 546. | 

N. 
Námsbókanefnd, 546. 
Nordal, Sigurður, prófessor, 545. 

Norðfjörð, Jóhannes og Ása, st., sk., 351 

— 352. 
Norðlingafljót— Norðurá, fjárgirðing, sp., 

400—402. 
Norðurá, veiðifélag, sþ., 234—235; arð- 

skrá, 236. 

Nybvggingarráð, rg., 3—4. 

0. Ó. 
Ólafsfjörður, rafveita, gj., 189—-190: 356; 

stjórn bæjarmálefna, sþ. 190—193; 

fasteignaskattur, rg., 224; hælræsi. rg., 

225—226; båtabryggja, rg., br., 229. 
Ólafsvíkur-sparisjóður, sþ., 54—-59. 

Ólafur Björnsson, attaché, 549. 

Ólafur Halldórsson, Þberklavarnasj., 
406. 

Ólafur Lárusson, háskólarektor, 547. 

Ólafur Tryggvason, héraðslæknir, 1., 548. 

Óskilgetin börn, meðalmeðgjöf, angl., 

272. 

T., 

  

  

P. 
Páll Jónsson, samgöngubótasj., r., 410— 

411. 
Pálmi Einarsson, i 

nefnd, 1., 547. 

Pálmi Þóroddsson og Anna H. Jónsdótt- 
ir, demantsbrúðkaupssjóður, sk., 2. 

Pétur Gunnarsson, í sölunefnd setuliðs- 

bila, 546. 
Petterson, Thorsten, framkvæmdastjóri, 

hm., 552. 

Philip, Erik Joseph, háskólaritari, hm., 

552. 
Póstmenn, í Reykjavik, starfsrg., 267— 

setuliðsviðskipta- 

268;- póstafgreiðslumenn, laun, rg., 

1 292—295. 
Prestsekknasjóður, r., 37——38. 

R. 
Radiostöðvar, rg., 226—-228. 
Rafmagn, í Ólafsfirði, gj., 189—190; 356; 

Siglufirði, 376—378; Húsavík, 356; 

Keflavík, 378—385. 
Rafnar, Friðrik, vígslubiskup, hm., 552. 

| Rafnseyrarnefnd, 546. 
Ragnheiður S. Ísaksdóttir, vöggustofu- 

sjóður, r., 237. 

Raufarhafnarhreppur, dómþinghá, S., 45. 
Refaveiðar í V.-Húnavatnssýslu, rg., 390 

—393. 
Reyðarfjörður, hafnarrg., 101—104. 
Reykhólahreppur, sparisjóður, sp., 46— 

52. 
Reykjavik, gagnfræðaskóli, augl., 

byggingasampykkt, 357—-375. 
Rickey, Earle J., vararædismadur, 550; 

1., 551. 
Ríkissjóðstekjur, veitingaskattur, rg., 77 

—86; uppboðslaun, augl., 196; innh. 
veitingaskatts, augl., 223. 

Ríkisútgáfa námsbóka, nefndarskipun, 
546. 

Róðrartími fiskibáta, rg., 16; 106—-107. 

Rogatnick, Joseph, hagfulltrúi, 550. 
Ræðismenn erlendir, 550—551. 

77: 

  

S. 
Samflot skipa, rg., br., 30. 

Samvinnufélög, 456. 
Sauðárkróks-sparisjóður, sþ., 60--63. 
Sauðfjársjúkdómar, varnir o. fl, rg., 115. 

Schmith, Rannveig, hm., 552.
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Sendiherrar, 550—551. | 
Setuliðsbílar, sölunefnd, 546. | 
Seyðisfjörður, fasteignask., rg., 347. 
Shepherd, Edward Henry Gerald, aðal- 

ræðismaður, hm., 551. 

Siglingafræði, námskeið og próf, rg., 217 
— 220. 

Siglingaskirteini, afnám, augl., 244. 
Siglufjörður, heilbrigðissþ., viðauki, 119 

— 115; lögreglusþ., 116— 136; vatns- 

veita, br. 290; vatnsveita, rg., br., 350— 

351; rafveita, gj., 376—-378. | 

Sigmar, Haraldur, kirkjufélagsforseti, | 

hm., 552. 
Sigríður B. Ásmundsdóttir, líknarsj., sk., 

26—27. 
Sigurbjörg Guðnadóttir, minn., sk., 415. 

Sigurbjörn Á. Gíslason, vélstjóraskóla- 
kennari, |., 549. 

Sigurður Gíslason, 
553. 

Sigurdur Z. Gislason, minn., sk., 342. 

Sigurður Jóakimsson, styrkveiting, 553. 
Sigurður Kristjánsson, bóksali, hm., 

551. 

Sigurdur E. Ólason, stjórnarráðsfulltrúi, 
hm., 552. 

Sigurður Sigurðsson, berklayfirlæknir, í 
manneldisráð, 545; hm. 552. | 

Sigurdur Sigurðsson, búnaðarmálastjóri, | 
minn., sk., 14—15. 

Sigurjón Á. Ólafsson, fv. alþingismaður, 
hm., 552. 

Símon Jóh. Ágústsson, prófessor, 548. 
Símstjóralaun, rg., 292—295. 
Sjóslys, eignabætur, rg., 23--24. 
Sjúkrahúslæknar, ráðning, rg., 453. | 
Skaftafellsprófastsdæmi, V., ekknasj., r., | 

419. | 
Skagafjardarsysla, sysluvegasj., sþ., 248. 
Skattar, viðauki, augl., 4. | 

Skattskrár, kærufrestur, augl., 224. | 

Skemmtanaskattur, innh., augl., 387. 
Skip, firdtalst., gj. og rg., 74—76; skyldu- 

vidkoma, rg., 261—263; ferdaskirteini, 

augl., 41; samflot, rg., b.r., 30; afnám 

augl. 247. 

Skipulagsskrár, staðfesting: Menningar- 
sjóður  Austur-Landeyjahrepps 344: | 
Demantsbrúðkaupssjóður prestshjón- | 
anna séra Pálma Þóroddssonar og 
Önnu H. Jónsdóttur í Hofsós, 2; Verð- 2 3 

lögregluþjónn, hm. 

  

  

launasjóður félagsins Landnám 13--14; 
Minningarsjóður hjónanna Sigurðar 
Sigurðssonar  búnaðarmálastjóra og 
Þóru Sigurðardóttur, 14—15; Minning- 

arsjóður Kjartans prófasts Helgasonar, 
20—21; Líknarsjóður Bjargar Hjör- 
leifsdóttur og Sigríðar B. Ásmunds- 
dóttur, 26—27; Snartartungusjóður, 43 

—44; Minningarsjóður frú Þórunnar 
Havsteen, 136; Minningarsjóður um þá, 

sem fórust frá Arnarfirði með v/s Þor- 

móði nóttina milli 17. og 13. febrúar 
1943, 179; Minningarsjóður Þorgeirs 
Ljósvetningagoða, 198—199; Minning- 
arsjóður Þórönnu Jónsdóttur, 200; 

Minningarsjóður Hjálmars Stefåns- 
sonar frá Vagnbrekku við Mývatn, 201; 
Minningarsjóður  Hallbjarnar  Berg- 
manns Andréssonar, Ásholti, Skaga- 

strönd, 221—222; Námssjóður hjón- 
anna Erlends Björnssonar og Maríu 
Sveinsdóttur á Breiðabólsstöðum, 
Álftanesi, 222—2923; Minningarsjóður 
hjónanna Kristínar Jóhannsdóttur og 
Hjalta Jóhannssonar og fyrri konu 
hans Gróu Þorkelsdóttur, 231—232; 

Kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíió- 
höllin á Akranesi, 244—246; Styrktar- 

og menningarsjóður starfsmanna H/f 
Egill Vilhjálmsson, 263—-265; Minning- 
arsjóður séra Sigurðar Z. Gíslasonar, 
342; Menningar- og minningarsjóður 
kvenna, 288—289; Minningarsjóður 

hjónanna Hlífar Jónsdóttur og Daníels 
Andréssonar, 290—291;  Minningar- 
sjóður Kristínar Egilsdóttur, 291—292; 
Gjafasjóður Jóns Halldórssonar, Stóra- 

Fljóti, 295—296; Minningarsjóður 
Einars Guðmundssonar á Vatnsleysu, 

343; Styrktarsjóður Jóhannesar Norð- 

fjörð, úrsmíiðameistara og konu hans 

Ásu J. Norðfjörð, 351—359; Dánarbóta- 
sjóður Barðastrandarsýslu, 353—354; 

Verðlaunasjóður Búnaðarfélags Svarf- 
dæla, 349--350; Minningarsjóður Kjart- 
ans Sigurjónssonar, 394—.395; Minn- 
ingarsjóður Hannesar Thorarensen, 
395—397; Framfara- og menningar- 
sjóður  Svínavatnshrepps, 398—400; 
Afmælissjóður Jónasar læknis Krist- 
jánssonar, 402-403; Minningarsjóður 

Hákonar Waage, 393. 
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Skipverjar, dánir við sjóslys, eignabætur, 
rg., 23—-24. 

Skólastjórn og agi, S., 29. 
Skriðuhrepps-sparisj., sþ., 247—2351. 
Slysatryggingar, áhættufl. og 

augl., 350. 
Smjörskömmtun, rg., 53; augl. 54; r 

viðauki, 197, 269—-270, 270. 
Snartartungusjóður, sk., 43—44. 

Snorrasjóður 1930, r., 100; sk., br., 151. 

Soffía Skúladóttir, húsfreyja, hm., 552. 
Sohlman, R., utanríkisráð, hm., 552. 
Sohlman, Sverre, framkvæmdastjóri, hm., 

552. 
Spalding, Francis L., Chargé d'Afiaires 
ad interim, 550. 

Sparisjóðssamþykktir, Hrútfirðinga, 9— 
12; Reykhólahrepps, 46-52; Ólafsvík- 
ur, 54—-59; Sauðárkróks, 60--63; My- 

vetninga, 153—159; Skriðuhrepps, 247 
—-251; Bolvíkinga, 251—257; Kanpfé- 

lags Þingeyinga, 258--261. 
Stefán Jóh. Stefánsson, framkvæmdasti., 

547. 

g 50 

  

Stefán Þorvarðarson, sendiherra, hn., 
552. 

Stefán Ögmundsson, Í stjórnarskrár- fe J 

nefnd, 546. 

Steingrímur J. Þorsteinsson, dósent, 546. 

Steinn Stefánsson, skólastjóri, 548. 
Steinþór Gudmundsson, í námsbóka- 

nefnd, 546. 

Stjórnarskrárnefnd, 546. 
Stoffregen, Henning A. H., attaché, 

hm., 551. 
Stundakennarar, laun, rg., 196--197. | 
Stýrimannaskólinn, rg., 184-—189; próf- 

rg. 202—217. 
Styrkveitingar, 553. 
Stöðvarhreppur, lendingarsj., rg.. 
Svanbjörn Frímannsson, í 

skiptanefnd, 1., 547. 

Svafa Jónsdóttir, í 
547. 

Svarfaðardalshreppi skipt, S., 388--390. 
Svarfdælir, búnaðarfél., verðl.sj.. sk., 349 

—350. 
Svart, Anker, attaché, 550. 

17--19. 

iðgjöld, | 

| 
| 

  
setuliðsvið- | 

stjórnarskrárnefnd, | 

Sveinn Þórðarson, menntaskólakennari, 
550. 

Svínavatnshreppur, framfarasjóður, sk., 
398—400. 

Svíþjóðaferða-sjóður, r., 405. 
Sykur, aðflutningsgjöld, augl., 41. 
Sykurvatn, lækkun  aðflutningsgjalda, 

augl., 198. 
Sýsluvegasjóður Skagafjarðarsýslu, sþ., 

br., 348. 
Söfnunarsjóður Íslands, r., 420—421. 
Sölubúðir, lokunartími, sþ., á Eskifirði, 

105—106; á Akureyri, br., 199; Þing- 

eyri, 232—233; á Ísafirði, br., 375. 

T. 

Thorarensen, Hannes, minn., sk. 395—- 

397. 
Thorlacius, Einar, præp. hon., hm., 552. 

Thorlacius, Kristján, stjórnarráðsfull- 

trúi, 549. 

Thorlacius, Sigurður, í námsbókanefnd, 

546; í stjórnarskrárnefnd, 546. 

Thorláksson, Lorentz Hálfdán, vararæð- 

ismaður, 549. 

Thoroddsen, Jónas, bæjarfógeti, 1., 548. 
Thors, Kjartan, ræðismaður, hm., 552. 
Thors, Richard, framkvæmdastjóri, hm., 

551. 
Thorsteinsson, Pétur, aðstoðarmaður, 

547. 

Torfi Þórðarson, stjórnarráðsfulltrúi, 

549. 

| "Trausti Einarsson, prófessor, 548. 
| Trausti Ólafsson, sæmdur prófessors- 

nafnbót, 548. 

' "Trausti Pétursson, sóknarprestur, 549. 

Tryggvi Sveinbjörnsson, sendiráðsritari, 

549. 
| Tulinius, Þórarinn, st., r., 412—413; 

styrkveiting, 553. 

U. Ú. 
Ullarmatsmenn, erindisbréf, br., 355. 
Umferðatálmanir, afnám, augl., 268—269. 
Utanríkisráðuneytið, gjöld, rg., 64—-69. oo. 

| Útvegsbanki Íslands h/f, r., 447—-451. 

Sveinbjörn Guðlaugsson, í sölunefnd | 
setuliðsbila, 546. 

Sveinbjörn Sigurjónsson, í námsbóka- 
nefnd, 546. 

v. W. 

Waage, Hákon, minn., sk., 393. 
Vallholtslegat, r., 37. 

Warren, F. K., vararæðismaður, 545.



Vatnsveita i Keflavik, rg., 336—338. 
Vatnsveitufélag Hveragerðis, gj., 19—20. 
Veiðifélag, í Miðfirði, arðskrá, 297; Norð- 

urár, sþ., 234—235; arðskrá, 236. 

Veitingaskattur o. fl., rg., 77—86; inn- 

heimta, augl., 223. 
Vélahestöfl ákveðin, augl., 229—931. 
Verðjöfnunargjald á útfl. ísfisk, augl., 24. 
Verðlagsskrár, 298—335. 
Verðlaunasjóður Svarfdæla, sk., 349-—3530. 

Veltuskattur, rg., 246. 

Vestmannaeyjar, ekknasjóður, r., 99—-100. 

Viðar, Gunnar, varabankaráðsformaður. 7% al RA “ ” GERE Þórður Eyjólfsson, i stjårnarskrårnefnd, 550. 
Viðaukagjöld til ríkissjóðs, augl., 44. 
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Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Akranes, nr. 23 20. mai 1942, undirskrifuð 
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26. dag janúarmánaðar 1915 Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 
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1 
6. jan. 

Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir »Demantsbrudkaupssjod prestshjón- 
anna séra Pálma Þóroddssonar og Önnu H. Jónsdóttur“, útgefin á venjulegan hátt 
ad mandatum af dómsmálaráðherra 6. janúar 1945. 

Sr + . LJ Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Demantsbrúðkaupssjóð prestshjónanna séra Pálma Þóroddssonar og 
Önnu H. Jónsdóttur í Hofsós. 

Í. gr. 
Sjóðurinn heitir: Demantsbrúðkaupssjóður prestshjónanna séra Pálma Þór- 

oddssonar og Önnu H. Jónsdóttur. 

9 g 

Sjóðurinn er stofnaður á 60 ára brúðkaupsdegi okkar hjóna 29. maí 1944 og er 
stofnfé sjóðsins upphaflega 7000 — sjö þúsund — krónur, en það er gjöf til okkar 
frá börnum okkar og tengdabörnum á átt -æðisafmæli mínu, séra Pálma Þórodds- 
sonar, 9. nóv. 1942, og er þetta framlag okkar til sjóðsins auk áfallinna vaxta af 
stofnfjárupphæðinni frá 9. nóv. 1942, Heimilt er að taka á móti sjöfum til sjóðsins. 

J. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtast í Sparisjóði Hofshrepps eða öðrum tryggum stað 

hætti sparis sjóðurinn störfum. Vextir skulu allir leggjast við höfuðstólinn til 1. jan. 
1983. Hinn 2 29. mai 1984 skal fyrst úthluta úr sjóðnum ársvöxtum, en þá eru liðin 
100 ár frá giftingu okkar. Aldrei má úthluta meira úr sjóðnum en 95% ársvaxt- 
anna, en hitt leggst við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæk gamalmenni búsett í Hofs- og Fells- 

hreppum til vistar á væntanlegu gamalmennahæli fyrir Skagafjarðarsýslu og falli 
upphæðin sem úthlutuð er í hvert skipti að 2% til íbúa í Hofshreppi en að í% til 
íbúa Í Fellshreppi. Leyfilegt er þó að breyta út af þessu þegar sérstök ástæða 
þykir til, enda sé þá tekið tillit til þess við síðari úthlutun úr sjóðnum, þannig að 
hin settu hlutföll milli hreppanna baldist óbrevtt. 

ð. gr. 
Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd og skipa hana: sóknarprestur 

og hreppstjórar hlutaðeigandi hreppa. Reikningar sjóðsins skulu árlega endur- 
skoðast af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu og úrskurðaðir af henni. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið. É J 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og má henni ekki breyta að 

því er tilgang hennar og anda snertir. 

Hofsós, 29. maí 1944. 

Pálmi Þóroddsson. Anna H. Jónsdóttir.



REGLUGERD 

um nybyggingarråd. 

1. gr. 

Höfuðverkefni nybyggingarråds, sem skipað er af ríkisstjórninni samkvæmt lög- 
um nr. 62 27. nóvember 1944, skal vera að gera heildaráætlun um, hver atvinnutæki 
bióðin þurfi að fá til þess að allir landsmenn vinni við sem arðbærastan atvinnu- 
rekstur. Með atvinnutækjum er í þessu sambandi átt við hvers konar framleiðslu- 
tæki, samgöngutæki og það, sem þarf til þess að hægt sé að starfrækja þau, svo sem 
rafvirkjanir, hafnargerðir, byggingar o. s. frv. 

2. gr. 
Nýbyggingarráð skal gera tillögur um, hvar staðsetja skuli atvinnutækin og gera, 

ef það álítur þess þörf, áætlanir um heildarframkvæmdir í ákveðnum byggðarlög- 
um eða landsvæðum og um fyrirkomulag atvinnurekstrarins. Heimilt er nýbygs- 
ingarráði að láta gera þær rannsóknir, tilraunir og uppdrætti, sem það álítur nauð- 
synlegt í þessu sambandi. 

3. gr. 

Samtímis því sem nýbyggingarráð vinnur að samningu slíkrar heildaráætlunar 
um nýbyggingu í þjóðarbúsk apnum, sem um ræðir í 1. gr., getur það, eftir nánari 

fyrirmælum ríkisstjórnarinnar og í samráði við hana, leitað fyrir sér um kaup slíkra 

atvinnutækja erlendis og enn fremur haft um það milligöngu fyrir þá aðila, er þess 
óska. Skal eigi beðið með slíka umleitun þar til heildaráætlun er lokið, heldur þegar 

rannsakað í samráði við ríkisstjórnina, hvað hægt sé að fá af tækjum og efni og hve- 
. Komi í ljós vegna viðskiptaregina annarra þjóða, að hagkvæmt eða nauðsyn- 

legt sé, að einungis einn aðili fjalli um kaupin, skal ríkisstjórnin hafa alla milli- 
göngu í þeim efnum. 

i. gr. 
Innflutningsleyfi og gjaldeyrisleyfi til ráðstafana þeirra, sem um ræðir í 3. gr, 

skulu aðeins veitt samkvæmt tillögum nýbvggingarráðs. Nýbyggingarráð skal gera 
það að skilyrði fyrir veitingu leyfis, að farið verði að tillögum þess um staðsetningu 
tækjanna. Einstaklingar eða félög, sem ekki hafa áður rekið einhverja atvinnu en 

nú vilja reka hana og kaupa tæki til þess, skulu að öðru jöfnu hafa jafnan rétt til 
gjaldeyris og þeir, sem fyrir eru i atvinnurekstrinum. 

Nú ber ast ekki nægar umsóknir um gjaldeyrisleyfi til þess að fullnægja því, sem 

nybygginsarráð álítur þurfa til þess að ná markmiði sínu, og skal það þá gera til- 
lögur til ríkisstjórnarinnar um, hvernig hún skuli beita sér fyrir framkvæmdum á 

því sviði. 

Nú berast fleiri umsóknir um gjaldeyrisleyfi til kaupa á ákveðnum atvinnutækj- 
um en nybyggingarráð, eftir samráði við ríkisstjórnina, álítur hyggilegt að koma 
upp í þeirri grein, og skal það þá reyna að semja við umsækjendur um, að nokkrir 

þeirra leggi fé í aðrar framkvæmdir, sem nýbyggingarráð álítur þarfar og hyggilegar. 

Sé aðsókn að sérstökum atvinnusviðum miklu meiri en öðrum, skal nýbygging- 
arráð rannsaka orsakir þess og gera tillögur til ríkisstjórnarinnar um þjóðfélags- 
legar aðgerðir í þá átt að jafna aðstöðu manna i atvinnugreinum þessum. 

Eftir tillögum nýbyggingarráðs má binda gjaldeyrisleyfi því skilyrði, að það 

sé notað á ákveðnum tíma eða innan ákveðins tíma, ef umsækjandi sjálfur færir 

sönnur á, að hann geti fengið tækið á þeim tíma, eða ráðið eða ríkisstjórnin geta 
bent honum á, að það sé fáanlegt eða útvegað honum það. 

10. jan.



1945 Á 

2 ð. gr. 
10. jan. Þessir skulu vera höfuðflokkar atvinnutækja og eftirgreindar fjárhæðir áætl- 

aðar til þeirra til bráðabirgða: 
1. Skip, vélar og efni til skipabvgginga o. fl., samtals a. m. k. 200 milljónir króna. 
2. Vélar og þess háttar til aukningar og endurbóta á síldarverksmiðjum, hrað- 

frystihúsum, niðursuðu, svo og til tunnugerðar, skipasmíða o. fl, um 50 milli. 
króna. 

3. Vélar og þess háttar til áburðarverksmiðju, vinnslu og hagnýtingar landbún- 
aðarafurða, jarðyrkjuvélar og efni til rafvirkjana o. fl, um 50 milljónir króna. 
Nybyggingarráð skal þegar eftir fyrstu bráðabirgðaathugun á verkefni sínu gera 

tillögu til ríkisstjórnarinnar um fleiri flokka tækja og efnivara, svo sem til bygg- 
inga, og um nánari skiptingu fjár milli bessara flokka. 

6. gr. 
Nybyggingaráð skal taka við starfi þeirra milliþinganefnda, sem nú starfa í 

skipulagsmálum atvinnurekstrar eftir stríð, sjávarútvegsmálum, raforkumálum og 
bvggingarmálum, ef ríkisstjórninni lízt hentara að láta nefndir þessar hætta starfi 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 62 27. nóvember 1944, um 

nybyggingarråd, öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðherrann, 10. jannar 1945. 

Ólafur Thors. 

3 AUGLÝSING 

um notkun heimildar laga frá 24. janúar 1945, um að innheimta ýmis gjöld 

með viðauka. 

  

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 24. janúar 1945 og inn- 

heimta frá og með 27. janúar þ. á. að telja til ársloka 1945 með 100% viðauka vita- 
sjald, þær aukatekjur ríkissjóðs, sem taldar ern í 1. VI. kafla laga nr. 27 27. júní 

1921, stimpilgjald samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1921 og síðari lögum, sem hafa 
ákvæði um stimpilgjald, leyfisbréfag jöld og lestasjald. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að nota heimild fyrrgreindra laga frá 

24. janúar I a innheimta með 50% viðauka innlent tollvörugjald samkvæmt 
2. gr. laga nr. 60 30. desember 1939 og eignarskatt samkvæmt 14, gr. laga nr. 6 
9. janúar 1935. 

Viðaukinn reiknast á þann hátt sem segir í 2. gr. laganna frá 24. janúar 1945. 
Auglýsing ráðuneytisins, dags. 4. desember 1944, um notkun heimildar lag: 

nr. 04 12. október 1944, um að innheimta Ýmis gjöld með viðauka, er úr gildi fallin. 

Fjarmálaráðuneytið, 26. janúar 1945. 

Pétur Magnússon. 

Magnús Gislason,
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Lög um breyting á lögum nr. 50 27. júní 1941, um gjaldeyrisvarasjóð og eftir- 
lit með erlendum lántökum, undirskrifuð af forsetanum 24. janúar 1945, nr. 19. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með við- 
auka árið 1945, undirskrifuð af forsetanum 30. janúar 1945, nr. 20. 

Lög um breyting á lögum nr. 102 23. júní 1936, um landssmið ju, undirskrifuð 

af forsetanum sama dag, nr. 21. 

Lög um skipulag á fólksflntningum með bifreiðum, undirskrifuð af forsetan- 

um sama dag, nr. 22. 
Lög um heimild fyrir dómsmálaráðherra til þess að veita leyfi til veðmála- 

starfsemi í sambandi við kappreidar og Kappróður, undirskrifuð af forsetanum 

sama dag, nr. 23. 
Lög um flugvelli og lendingarstaði fyrir flugvélar, undirskrifuð af forsetanum 

12. febrúar 1945, nr. 24. 

Lög um breyting á lögum nr. 93 16. des. 1943, um hafnarbótasjóð, undirskrifuð 
af forsetanum sama dag, nr. 25. 

Lög um lendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavík, undirskrifuð af for- 
selanum sama dag, nr. 26. 

Lög um eyðing á rottum, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 27. 
Lög um brunamál í Reykjavík, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 28. 
Lög um breyting á lögum um orlof, nr. 16 26. febr. 1943, undirskrifuð af for- 

selanum sama dag, nr. 29. 
Lög um heimild fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til að taka eignarnámi lóðarrétl- 

indi nálægt landamerkjum Brimness og Hornbrekku, undirskrifuð af forsetanum 
sama dag, nr. 30. 

Lög um stofnun dósentsembættis í guðfræðideild Háskóla Íslands, undirskrifuð 
af forsetanum sama dag, nr. 31. 

Lög um prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals, undirskrifuð af forsetanum 
sama dag, nr. 32. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 19. júní 1988, um sjúkrahús o. fl, undir- 
skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 33. 

Lög um breyting á lögum nr. 106 23. júní 1936, um útsvör, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 34. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1945, undirskrifuð af forsetanum 
sama dag, nr. 35. 

Lög um framboð og kjör forseta Íslands, undirskrifuð af forsetanum sama 

dag, nr. 36. 

12. dag febrúarmánaðar 1945. Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Breiðdalsvíkurhöfn. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

l. gr. 

Breiðdalsvíkurhöfn nær yfir alla Breiðdalsvík, norð-vestan línu, sem hugsast 
dregin úr Snæhvammstanga suður um Hafnarey innanverða í Strætishvart. 

II. KAFLI 

Um stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Að nýafstöðnum hverjum hreppsnefndarkosningum skal hreppsnefnd Breið- 

dalshrepps kjósa þrjá menn í hafnarnefnd og jafnmarga til vara Er kjörtímabil 
hafnarnefndar til jafnlangs tíma og hreppsnefndar þeirrar, er hana kýs. 

Þar til nýjar hreppsnefndarkosningar fara fram, skal þó hreppsnefnd Breið- 
dalshrepps, sú er nú situr, fara með mál þau, er undir hafnarnefnd heyra. 

Hafnarnefnd sér um að reglugerð hafnarinnar sé hlýtt. Hún sér um innheimtu 
gjalda þeirra, sem ákveðin verða með reglugerð þessari, gegn innheimtulaunum 
þeim eða kaupi, sem um semur. Þá skal hafnarnefnd sjá um viðhald og endur- 
Þætur lendingarbóta og hafnarmannvirkja, stýra öllum framkvæmdum, er þar að 

lúta, annast fjárhald lendingarsjóðs og reikningshald fyrir hönd hreppsnefndar. 

IN. KAFLI 

Almennar reglur. 

ð. Er. 

Hafnarnefnd sér um að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. 
Ölum 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 gæta varúðar um allt það, er slysum getur valdið. 
Ekki má skjóta eða bera skotvopn á hafnarsvæðinu nema með leyfi hafnar- 

nefndar. 

5. gr. 

Hafnarnefnd ber ad gæta allrar kurteisi i starfi sinu. 

IV. KAFLI 

Um notkun hafnarinnar. 

G. gr. 
Heimilt skal bátum og skipum að leggjast að bryggju hafnarinnar í þeirri röð, 

sem þau koma að, en skylt er þeim að fara frá bryggju, er þau hafa lokið erindi 
sínu, ef aðrir þurfa ad komast að eða þau eru þar að öðru leyti til trafala að þart- 
lausu, og gildir sama um upp- og útskipun á vörum.



V. KAFLI 

Um lendingarsjóð. 

7. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við fyrirhugaðar lendingarbætur og 

síðar hafnarmannvirki, viðhaldi þeirra og rekstrarkostnaði, skal stofna lendingar- 

sjóð. 

Í lendingarsjóð renna alar tekjur, sem ákveðnar verða með reglugerð þessari. 

Reikningsár lendingarsjóðs er almanaksárið. Við lok hvers reikningsárs og 
aldrei síðar en fyrir lok næsta febrúarmánaðar, skal hafnarnefnd semja reikning 
yfir tekjur og gjöld lendingarsjóðs á hinu liðna ári og enn fremur reikning um 
eignir hans og skuldir í árslok. Reikningarnir skulu endurskoðaðir og úrskurð- 
aðir á sæma hátt og hreppsreikningurinn. 

Fyrir 15. desember ár hvert skal hafnarnefnd semja frumvarp til áætlunar 
um tekjur og gjöld lendingarsjóðs á komandi ári. Frumvarp þetta skal þegar í 

stad sent hreppsnefnd Breiðdalshrepps til samþykktar, ásamt nauðsynlegum skýr- 
ingum. 

8. gr. 
Skipa- og bátagjöld skal greiða sem hér segir: 

Hvert aðkomuskip, sem fermir eða affermir, greiðir í hvert skipti, er það 
hafnar sig, af hverri brúttó smálest kr. 0.30 Þó skulu innlend strandferðaskip, 
sem sigla eftir föstum, auglýstum áætlunum, einungis greiða gjald þetta í fyrsta 
skipti, er þau koma á höfnina á ári hverju, ea ekkert meira, þótt þau komi oftar 
á því ári. 

Allir heimilisfastir bátar á Breiðdalsvík greiða árlega af hverri brúttó smá- 
lest kr. 10.00, með gjalddaga 1. okt., og að auki 2% af brúttó afla. 

9. gr. 
Vörugjald af inn- og útfluttum vörum skal greiða þannig: 

Fyrir hverja smálest af fiski, salti, kolum, sementi og öðrum þungavörum 

kr. 2.00. 
Fyrir hverja tunnu kr. 0.50. 

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. 
Fyrir hvert stykki 50—-100 kg kr. 0.50. 
Fyrir hvern heyhest kr. 0.25. 

10. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

Vistir og aðrar nauðsynjar til báta og skipa til eigin notkunar, sem fluttar 
eru úr landi. 

Póstflutningur og farangur ferðamanna allt að 25 kg. 
Vörur, sem fluttar eru úr herskipi og í herskip. 

11. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal 

eftir farmskrá skips við útreikning vörugjalds og er skipstjóri skyldur að láta 
hafnarnefnd í té eftirrit af farmskrá skips. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða 
formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn það, sem skip hans hefur
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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 send- 
ingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal reikna af. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem gjaldskrá tillekur 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. 

12. gr. 
Vörugjald greiðir eigandi varanna eða umboðsmaður hans og ber skipstjóri 

cða 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 vörugjalasins. 

13. 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. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús eða tæki, sem leigð eru um langan tíma, 
skal greiða gjald, sem ákveðið verður eftir samningi. 

14. gr. 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem liggur við bryggju lendingar- 

sjóðs, skal greiða fyrir það gjald sem hér segir: 
Öll skip, 15 smálestir brúttó eða stærri, greiði 10 aura af hverri nettó smálest. 

Minnsta gjald skal þó vera 2 krónur. 
Aðkomubátar undir 15 smálestum brúttó greiða 1 krónu. 
Bátar heimilisfastir á Breiðdalsvík, 5—15 smálestir brúttó, greiða 30 krónur á 

ári, með gjalddaga 1. okt. 
Minni bátar, heimt!isfastir á Breiðdalsvík, greiða 5 krónur á ári, með sama 

gjalddaga. 

Brvggjugjald reiknast fyrir hverjar 24 klst. eða brot úr þeim. 

15. gr . gr. 
Þilfarsbátar skrásettir á Breiðafirði skulu greiða árlega fyrir að hafa föst legu- 

sögn á höfninni 10 krónur, en opnir bálar 5 krónur, hvort tveggja með gjalddag: 
1. október 

Um aðra Þála eða skip fer ettir samkomulagi við hafnarnefnd. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

17. gr. 
ÁA hafnarsvæðinu má ekki gera nein mannvirki né breyta þeim mannvirkjum, 

sem þar eru, og heldur ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema leyfi hrepps- 

nefndar komi til. 

18. gr. 

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki og áhöld lendingarsjóðs, eru 

skyldir til að greiða að fullu kostnað við að lagfæra það.



19. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á lendingarbótum, mannvirkjum eða 

áhöldum fer eftir almennum lagafyrirmælum. 
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur fyrir skemmdir á eign- 

um þessum, má ákveða þær af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvor- 
um aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats og skal krafa um það hafa verið 
borin fram innan mánaðar frá því að inatsgerð lauk. Yfirmat skal framkvæmt af 
fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn greiðir sá, er yfirmatsins krafð- 

ist, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en sem svarar 10% af hinni ákveðnu 

skaðabótafjárhæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

20. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20--10000 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektir renna í lendingarsjóð. 

21. ør 21. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 13 24. marz 1944 til 
þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. janúar 1945. 

Emil Jónsson.   
Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Hrútfirðinga. 

1. gr. 

Markmið sjóðsins er að taka við fé einstakra manna og félaga og ávaxta það á 
sem tryggastan hátt, svo sem nánar er fyrir mælt í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Sparisjóðurinn heitir Sparisjóður Hrútfirðinga og er eign Bæjarhrepps og sé 

heimili hans og varnarþing ávallt imnan hreppsins. 

3. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu að jafnaði vera 20. Aldrei mega þeir færri vera en 
15, og séu búsettir í Bæjarhreppi. Deyi fulltrúi, flytji burtu úr hreppnum eða gangi 
úr af öðrum ástæðum, skal þá þegar kjósa annan fulltrúa í hans stað og hefur hann 

þá sömu skyldur og aðrir fulltrúar. 

4. gr. 

Sérhver fulltrúi undirritar skuldbindingu um að ábyrgjast að sparisjóðurinn 
standi í skilum og að svara allt að kr. 300.00 hver, ef nauðsyn krefur, til tryggingar 
því. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra, ásamt einum varamanni, 

kosnir eru af fulltrúum á aðalfundi til eins árs í senn. Einn stjórnarnefndarmaðurinn 
er kosinn af sýslunefnd Strandasýslu. 

. jan.
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5 Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og ber henni að annast um alla starfrækslu 
9. jan. sjóðsins, en þó er henni heimilt að ráða á sína ábyrgð sérstakan aðstoðarmann telji 

hún það nauðsynlegt. 

6. gr. 

Formaður boðar til aðalfundar eigi síðar en fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 
Á aðalfundi eiga sæti stjórnarnefndarmenn, fulltrúar og endurskoðendur sjóðsins, 

en fulltrúar einir hafa þar atkvæðisrétt. 
Á aðalfundi skulu lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir hið liðna ár, (reikn- 

ingsárið er almanaksárið), undirskrifaðir af stjórn og endurskoðendum og aðrar 
ákvarðanir teknar, er sparisjóðinn varða. 

Aukafund boðar formaður ef meiri huti stjórnarinnar telur það nauðsynlegt 
eða ef helmingur fulltrúa æskir þess. 

Á fundinum ræður meiri hluti atkvæða. 

7. gr. 

Fundur er lögmætur ef meiri hluti stjórnar og fullur helmingur fulltrúa eru 
mættir. Heimilt er að sjóðurinn greiði þeim fulltrúum þóknun fyrir að mæta á aða!- 
fundi, sem ekki hafa á hendi launuð störf fyrir sjóðinn. 

8. gr. 

Endurskoðendur sparisjóðsins eru kosnir af sýslunefnd Strandasýslu. Þeir 
skulu athuga bækur og reikninga sjóðsins og votta hvort honum sé stjórnað eftir 
settum lögum og reglum. 

9. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu liggja frammi á skrifstofu hans eða á öðrum hent- 
ugum stað í hreppnum í tvær vikur að afloknum aðalfundi, innstæðueigendum til 
sýnis. 

Afrit af teikningunum skal árlega sent Hagstofunni, og hreppsnefnd Bæjar- 
hrepps annað eintak. 

Sá, sem sýnir viðskiptabók við sjóðinn, á rétt á að fá að bera hana saman við 
viðskiptareikning sinn í sjóðnum. 

10. gr. 

Störfum sparisjóðsins skal gegnt a. m. k. einn dag í viku, á þeim degi, er stjórnin 
ákveður og auglýstur verður á hverjum tíma. Skal þá a. m. k. féhirðir sjóðsins ver: 

til staðar og sjá um inn- og útborganir, bókfærslu, skrifa undir viðskiptabækur o. fl. 

11. gr. 
Allar lánsbeiðnir skulu, eftir því sem við verður komið, teknar til athugunar 

sameiginlega af stjórninni og aldrei má veita hærra lán úr sjóðnum en kr. 500.00, án 

þess að það hafi verið samþykkt af meiri hluta hennar, og getur féhirðir, ef honum 
þvkir nauðsynlegt, fengið það staðfest bréflega eða með símskeyti, verði fundar- 
bókum ekki við komið. Sama gildir og um aðrar ákvarðanir, er stjórnin vérður að 
taka. 

12. gr. 
Allri bókfærslu við sjóðinn skal haga eftir því sem lög mæla fyrir um á hveri- 

um tíma. 

13. gr. 
Fé það, sem lagt er inn, skal þegar fært inn í bækur sjóðsins. Minni upphæð 

en einni krónu í hvert sinn skal ekki veitt móttaka. Sá, sem leggur inn i sjóðinn, fær 
viðskiptabók með sama númeri og yfirskrift og í innstæðubók stendur, með við-
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festum lögum sparisjóðsins og ágripi af almennum lögum um sparisjóði. Andvirði 

bókarinnar greiðist þegar viðskiptin hefjast. 

Þá er viðskiptabók hefur verið undirrituð af stjórn sjóðsins, eða a. m. k. féhirði, 

gildir hún sem samningur við sjóðinn. 

Ef sérstakar ástæður eru til, má stjórnin neita að taka við fé í sjóðinn eða gera 

að skilyrði að það standi árlangt í honum. Um innstæður manna i sjóðnum verður 

cigi sagt óviðkomandi mönnum. 

ld. gr. 

a. Vextir skulu greiðast af innstæðufé eftir ákvörðun aðalfundar, þó aldrei lægri 

en Í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands. 

bh. Vextir reiknast frá næsta degi er fé hefur verið lagt inn. 
c. Við útreikning vaxta telst árið 360 dagar 

d. Vextir reiknast eigi i minni pörtum en heilum eyri. 

e. Vextir greiðast fyrir 31. des. ár hvert, svo og af innstæðu, þegar hún er öll úl- 

borguð. 
f. Vextir, sem eru óteknir 31. des. år hvert, skulu leggjast við höfuðstól. 

15. gr. 

Af ágóða sparisjóðsins skal greiða allan kostnað við sljórn hans og starfrækslu, 

en afganginn skal leggja í varasjóð, til að standa straum af tjóni, e ' hann kann að 

verða fyrir. 
Þegar varasjóðurinn er orðinn svo hár, að hann má nokkurs án vera umfram 

augnamið sitt, má, með samþykki stjórnarráðsins, verja því í ahmenningsþarfir innan 

hreppsins, einkum þó til menningarmála, ef %4 — þrir fjórðu — mættra fulltrúa á 

aðalfundi samþykkja það, enda sé tillögu um það ð getið í fundarboði. Ráðstöfun þessa 

má þó ekki gera, nema varasjóðurinn sé minnst 10% af innstæðufé. 

16. gr. 

a. Uppsögn á innstæðufé fer fram á skrifstofu sjóðsins og gelur sá, er upp segir, 

heimtað viðurkenningu fyrir uppsögninni. 

b. Engri upphæð má segja upp, fyrr en hún hefur staðið 3 mánuði eða lengri um- 

saminn tíma i sjóðnum. Al að 200 krónum skal segja upp með mánaðar fyrir- 

ara, 400 krónum með tveggja mánaða fyrirvara. 600 krónum með þriggja 

mánaða fyrirvara og stærri Apphæðun með misseris fyrirvara. 

c. Eftir gjalddaga er engum vöxtum svarað af uppsögðum höfuðstól og vöxtum. 

Stjórn sjóðsins á heimlingu á að uppsagnarfé sé tekið strax og því er sagt upp. 

eða innan skemmri tíma en ákveðinn er. Sjóðurinn þarf heldur eigi að svara 

vöxtum lengur en til þess dags, sem borgun er boðin á. 

d. Borgun á sér stað í gjaldgengum peningum. 

c. Útborgað fé tilfærist í dálki um útborgað innstæðufé í innstæðubókinni og einnig 

í viðskiptabókinni og skal kvittun gefin af þeim, er við fénu tekur. 

Ef viðskiptabók glatast, verður eigandi hennar að fá hana dæmda ómerka áður 

en útborgun setur átt sér stað. 

g. Þá er innstæða greiðist, svo að ekkert er eftir, skal viðskiptabókinni skilað. 

17. gr. 

Ef eigandi innstæðufjár eða erfingjar hans hvorki leggja inn eða taka út í sani- 

flextt 15 ár, getur stjórnin ákveðið að hætta að greiða vexti af því fé og skal þá með 

þrítekinni auglýsingu í Lögbirlingablaðinu skorað á eigandann að vitja fjár síns. Geri 

hann það, fær hann fé sitt útbo gad ad frådregnum auglýsingakostnaði, en gefi hann 

1945 

9. jan.
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5 sig ekki fram innan 12 mánaða frá síðustu birtingu åskorunarinnar, er öll innstæda 
9. jan. hans orðin eign sparisjóðsins. 

Ákvæði þessi ná ekki til sjóða, sem ekki eru einstakra manna eign. 

18. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu á vanalegum gjalddögum með 

briggja mánaða fyrirvara, annaðhvort til innstæðueigenda sjálfra, eða með auglýs- 
ingu og greiðast eigi vextir lengur en til gjalddaga. 

19. gr. 
Eignum sparisjóðsins skal ráðstafa: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, er álíta má jafngóð. 
Þó skal aldrei verja meiri upphæð til þess, en nemur varasjóði, svo framarlega 
sem einstakir menn æskja láns úr sjóðnum og bjóða fram nægilegt verð; 

b. með því að lána út gegn veði í jarðeignum og húseignum, sem séu nægilega 
tryggðar gegn eldsvoða. Út á jarðeign má aldrei lána meira en 34 fasteigna- 
malsverðs og eigi til lengri tíma en 20 ára. Gegn veði í húseign má ekki lána 
meira en % hluta fasteignamatsverðs og eigi til lengri tíma en 15 ára; 
með því að lána gegn ábyrgð sýslu- eða sveitarfélaga. — Að jafnaði skulu slík 
Ján eigi veitt til lengri tíma en 10 ára; 

d. með því að lána segn sjálfskuldarábyrgð eða handveði. Skulu þau lán því aðeins 
veitt til lengri tíma en eins árs, að þau séu greidd með jöfnum árlegum afborg- 
unum og aldrei lengri tíma en 10 ára; 

ce. með því að kaupa víxla til allt að 12 mánaða; 
f. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur fullkomlega tryggt. 

20. gr. 
Stjórn sparisjóðsins selur sagt upp lánum úr sjóðnum fyrirvaralaust, ef hún telur 

að trygging hafi rýrnað svo að hætta seti slafað af fyrir sjóðinn. 
Einstakir stjórnarnefndarmenn mega ekki taka lán eða ábyrgjast lán úr 

sjóðnum. 

21. gr. 
Vexti af lánum skal ávallt greiða fyrir fram, fyrir a. m. k. hálft ár í senn. Séu 

vextir eigi greiddir á réttum tíma er öll skuldin fallin í gjalddaga, og enn fremur er 
lántakanda skylt að greiða dráttarvexti af allri lánsupphæðinni frá gjalddaga og 
Þangað til full skil hafa verið gerð. 

29. gr. 

Að öðru leyti en fyrir er mælt í lögum þessum, skal í öllu haga rekstri sjóðsins 
eftir því, sem gildandi lög um sparisjóði mæla fyrir á hverjum tíma. 

23. gr. 
Breyta má samþykktum þessum á aðalfundi ef % mættra fulltrúa eru breyting- 

unni samþykkir, enda hafi verið tilkynnt í fundarboði með nægum fyrirvara og á 
tryggilegan hátt að tillögur um breytingar verði lagðar fyrir fundinn. Leita skal 
staðfestingar stjórnarráðsins á breytingunum. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 9. janúar 1945. 

Pétur Magnússon. 

Torfi Jóhannsson.
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Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir „Verðlaunasjóð félagsins Landnám“, 

útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 11. janúar 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Verðlaunasjóð félagsins Landnám. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Verðlaunasjóður félagsins Landnám. 

2. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af Jóni H. Þorbergssyni, en hann er einn lifandi þeirra 

5 manna, er skipuðu stjórn félagsins Landnám. En þeir voru, auk hans, Sigurður 

Sigurðsson, búnaðarmálastjóri, Grímúlfur Ólafsson, tollvörður og bóndi, Pétur 

Halldórsson, borgarstjóri, og Jón Ólafsson, útgerðarmaður og bankastjóri. Er skipu- 

lagsskráin gerð í fullu samræmi við aðaltilgang félagsins og fyrirætlun stjórnar- 

innar. Félagið Landnám var stofnað í Reykjavík 1924 og starfaði nokkurt árabil, 

en er nú hætt störfum fyrir alllöngu, ásamt sams konar félagi norðanlands, sem getið 

er i næstu grein. 

3. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með eign félagsins Landnám, sem er að upphæð kr. 

4278.60, sem stendur inni í Jandsbankanum í Reykjavík, og með eign Nýbýlafélags 

Zyjafjarðar og Þingeyjarsýslu, sem er kr. 395.12 og stendur inni í útibúi Landsbank- 

ans á Akureyri, og er þá upphæð sjóðsins nú samtals kr. 4773.72. 

4. gr. 

Sjóðurinn tekur á móti gjöfum og áheitum þeirra manna, er styðja vilja starf- 

semi hans. 

5. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að verðlauna þá menn, er sýna framúrskarandi dugnað 

við að byggja og rækta nýbýli á óræktuðu landi í strjálbyggð, og hafi býlið minnst 

10 hektara af ræktanlegu landi til umráða, og fullnægi að öðru leyti ákvæðum 6. gr. 

reglugerðar um nýbýli. 

6. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands eða ríkistryggðum skuldabréfum 

og vextir hans leggjast óskiptir við höfuðstólinn þar til hann nemur kr. 20000.00. 

7. gr. 

Þegar sjóðurinn hefur náð 20 þúsund króna upphæð. má verja % hlutum 

vaxtanna til verðlauna samkvæmt 3. grein, en % vaxtanna leggist jafnan við höfuð- 

stólinn, og má hann aldrei skerða. 

8. gr. 

Stjórn Búnaðarfélags Íslands annast stjórn sjóðsins. Hún sér um ávöxtun hans 

og reikningsfærslu í sérstakri bók, og skal skipulagsskráin færð inn í hana. Endur- 

skoðendur reikninga sjóðsins skulu vera þeir sömu sem endurskoða reikninga 

Búnaðarfélags Íslands. 

1945 

6 
11. jan.
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6 9. gr. 
11. jan. Stjórn Búnaðarfélags Íslands ákveður verðlaunaveitingar úr sjóðnum sam- 

kvæmt tillögum jarðræktarráðunauts, sem starfar í þjónustu félagsins, eða ráðu- 
nauts í nýbýlamálum, ef hann verður skipaður. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt á Búnaðarþingi, enda samþykki 34 

hlutar búnaðarþingsmanna breytinguna. 

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

tiðindanna. 

Reykjavík, 15. des. 1944. 

F. h. stjórnar Búnaðarfélags Íslands. 

Steingr. Steinþórsson. 

7 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð hjónanna Sigurðar 
1l jan. Sigurðssonar búnaðarmálastjóra og Þóru Sigurðardóttur“, útgefin á venjulegan hátt 

ad mandatum af dómsmálaráðherra 11. janúar 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Sigurðar Sigurðssonar búnaðarmálastjóra og 
Þóru Sigurðardóttur. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður samkvæmt ákvörðun Búnaðarþings 1942. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er gjafir frá hreppabúnaðarfélögum landsins, búnaðarsam- 

böndum, öðrum stofnunum og einstaklingum til minningar um Sigurð heitinn Sig- 
urðsson, búnaðarmálastjóra, og konu hans Þóru Sigurðardóttur. Stofnfjárhæð þessi 
er i árslok 1944 kr. 24739.28. 

Ágóði af útdregnum vaxtabréfum og %5 hluti vaxtatekna, svo og aðrar tekjur eða 
gjafir, er sjóðnum kann að áskotnazt, skal ávallt leggjast við höfuðstólinn. Þann 
höfuðstól má aldrei skerða. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn, skólastjórar bændaskólanna á Hólum og Hvann- 

eyri og einn maður kjörinn af Búnaðarþingi. Ræður stjórnin um styrkveitingar úr 
sjóðnum. Búnaðarfélag Íslands varðveitir eignir sjóðsins. Skal ávaxta eignir hans á 
þann hátt, að láta þær á vöxtu í ríkistrvggðum bankavaxtabréfum, svo sem jarð- 
ræktarbréfum, nybylabréfum eða öðrum slíkum. Reikningar sjóðsins skulu endur- 
skoðaðir af endurskoðendum Búnaðarfélags Íslands.
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4. gr. 7 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega nemendur frá bændaskólunum til 11. jan. 

framhaldsnáms í búfræði við erlenda eða innlenda háskóla og vísindalegar stofn- 
anir á sviði landbúnaðarins, garðrækt og skógrækt. 

5. gr. 
Sjóðurinn tekur til starfa þegar * af árlegum vaxtatekjum hans nema kr. 500,00. 

Skal þá veita einum nemanda styrk úr sjóðnum til framhaldsnáms. Nýtur hann 
styrks þess er sjóðurinn veitir árlega meðan á námi hans stendur. Þegar handbært 
styrktarfé sjóðsins nemur 2500 kr. eða meira, er heimilt, eftir ráðstöfun sjóðsstjórn- 

ar, að styrkja fleiri en einn nemanda á ári, enda veitist árlega styrkfjárhæð fyrir 

allt námstímabilið. 

6. gr. 
Skylt er þeim, sem styrks njóta, að senda stjórn sjóðsins árlega skýrslu um nám 

sitt og vitnisburð þeirrar stofnunar, er þeir stunda nám við. Ef nemandi vanrækir 
nám sitt eða hætti námi, missir hann rétt sinn til styrksins. 

7. gr. 
Skylt er stjórn sjóðsins að auglýsa eftir umsóknum áður en veiting fer fram. 

Hún skal láta færa bók yfir eignir sjóðsins svo og ársreikning hans. Þar skal og 
færa skýrslur um allar styrkveitingar úr sjóðnum og annað, er varðar starfrækslu 
hans. 

8. gr. 
Sé handbæru fé sjóðsins ekki varið til úthlutunar eitthvert ár, sbr. 5. gr. er 

stjórn sjóðsins heimilt að nota það til úthlutunar síðar. 

9. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt á Búnaðarþingi, enda samþykki brir 

fjórðu hlutar búnaðarþingsmanna breytinguna. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún Þirt 

í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Reykjavik, 15. des. 1944. 

F. h. stjórnar Búnaðarfélags Íslands 

Steingr. Steinþórsson.
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REGLUGERÐ 

um róðrartíma fiskibáta. 

1. gr. 
Bátar, sem til fiskjar sækja frá veiðistöðvum við sunnan- og innanverðan Faxa- 

flóa og leggja lóðir sínar vestur af Garðskaga í Miðnessjó, skulu leggja út á miðin á 
sama tíma, frá stað þeim, sem ákveðinn er í 2. gr. og á þeim tíma, sem ákveðinn er 

í 3. gr. reglugerðar þessarar. 

2. gr. 
Brottfararstaður báta þeirra, sem um getur í 1. gr., skal vera sem næst 2248" vl. 

og 64704 n.br. Á þeim stað skal jafnan vera eftirlilsskip þegar róið er á þau mið, 
sem um getur i Í. gr., nema óviðráðanleg atvik hamli. Skal skipið hafa ljósmerki. 

Heimilt skal skipstjóra eftirlitsskipsins að ákveða annan stað, ef honum þykir hent- 

ara, en leita skal hann fyrst samþykkis eftirlitsmanna þeirra, er um getur í 2. gr. lag: 
frá 12. janúar 1945, um róðrartíma fiskibáta. 

3. gr. 
Brottfarartími bátanna frá eftirlitsskipinu skal vera sem hér segir: 

Í janúarmánuði ....... AR ANNARRA kl. 2,00 
Í febrúarmánuði ........0000. HI — 1.00 
Frá 1— 15. marz 20... FI „0 —- 24.00 

— 16.—31. marz 2... - 23.00 
110. april 22220 sneeseennnes vere - 22.00 

— 11.—20. april ...sseeeueeneenseeesnssenerntnee — 21,00 
— 21,—30. april ....2200eueeeeeeeneeenrskresenneee - 20.00 

1.—20. mai 222000 knnnnne — 19.00 

Þegar hinn tiltekni tími er kominn, skal gefa ljósmerki af eftirlitsskipinu, er sé 

svo greinilegt, að það sjáist af öllum þeim bátum, sem komnir eru á brottfararstað. 

Er bátum óheimilt að leggja af stað frá eftirlitsskipinu fyrr en merki hefur verið 

gefið. Komi bátur að eftirlitsskipinu ettir að brottfararmerki hefur verið getið, er 

honum heimilt að halda áfram án viðkomu við eftirlitsskipið. Geti eftirlitsskipið ekki 

komizt á bottfararstað, skulu eftirlitsmenn í Sandgerði sjá um, að brottfararmerki sé 

gefið, en forfallist þeir, þá eftirlitsmenn í Keflavik. 

4. gr. 
Náin samvinna skal vera á milli skipstjóra á eftirlitsskipinu og eftirlitsmanna 

um alla framkvæmd reglugerðar þessarar, svo sem um ákvörðun ljósmerkja o. fl. 

5. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá kr. 500.00—-5000.00. 

Ítrekað brot gelur varðað missi réttinda til skipstjórnar í 6 mánuði. — Mál út af 

brotum skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum um róðrartíma fiskibáta frá 12. janúar 
1945 til að öðlast þegar gildi og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

" Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. janúar 1945. 

Áki Jakobsson, i 
Gunnl. E. Briem.
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REGLUGERD 

fyrir lendingarsjóð Stodvarhrepps. 

1. gr. 
Takmörg lendingarinnar eru að utan, norðaustan Einarsstaðarklöpp, og að innan 

eða norðvestan Seltangi. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Stöðvarhrepps hefur á hendi stjórn lendingarinnar undir vfirum- 

sjón atvinnumálaráðuneytisins. 

Til þess að standa straum af kostnaði við lendingarbæturnar og viðhald þeirra, 
og til árlegs rekstrarkostnaðar skal stofna lendingarsjóð. sem heitir lendingarsjóður 

Stöðvarhrepps. 

4. gr. 
Framkvæmd lendingarmálanna og eftirlit með þeim hafa á hendi 3 menn, sem 

hreppsnefnd Stöðvarhrepps kýs. Skulu þeir kosnir í hvert sinn að afloknum hrepps- 

nefndarkosningum og gildir kosning þeirra til loka kjörtímabils hreppsnefndarinnar. 
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 því að reglugerð þess- 

ari sé hlýtt og stjórnar lendingarsjóðnum með umsjón hreppsnefndar. 
Fyrir 1. desember ár hvert ber hafnarnefnd að leggja fram frumvarp til áætl- 

unar um tekjur og gjöld lendingarsjóðs á komandi ári. Áætlun þessi sendist hrepps- 

nefnd Stöðvarhrepps 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 brúttósmálest kr. 0.30. 
2. Allir heimilisfastir bátar í Stöðvarhreppi greiða árlega af hverri brúttósmaá- 

lest kr. 10.00, enn fremur 2% af brúttó afla. 
B. Vörugjald. 

1. Fyrir hverja smálest af fiski, salti, kolum, sementi og öðrum þungavörum 

kr. 3.00. 
2. Fyrir hverja tunnu kr. 0.75. 

3. Fyrir hesta og nautgripi kr. 7.00. 
4. Fyrir sauðfé kr. 0.40. 
5. Fyrir bifreiðar kr. 15.00. 
6. Fyrir hvert teningsfet timburs kr. 0.07. 
7. Fyrir hvert stykki af venjulegum vörum allt að 50 kg kr. 0.40. 
8. Fyrir hvert stykki allt að 100 kg kr. 0.75. 
9. Fyrir hvern heyhest kr. 0.50. 

1945 

en
 

hn
 . jan.



1945 18 

9 C. Bryggjugjald. 

17. jan. Fyrir opna báta 1 til 4 smálesta árlegt gjald kr. 100.00. 
Fyrir dekkháta allt að 15 smálestir árlegt gjald kr. 200.00. 
Um stærri skip, sem kunna að gera út frá Stöðvarfirði, fer brygg 

samkomulagi við hafnarnefnd. 
jugjald eftir 

6. gr. 
Undanþegnar vörugjaldi eru: 

a. vistir og aðrar nauðsynjar báta til eigin notkunar, sem fluttar eru úr landi: 
b. póstflutningur og farangur ferðamanna allt að 25 kg; 
c. vörur, sem fluttar eru úr herskipi (varðskipi) og í herskip; 
d. umbúðir, sem eru endursendar. 

Í. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða by ngd med umbudum. Fara skal eftir farm- 

skrá skips við útreikning vörugjalds. og er skipstjóri skyldur að láta hafnarnefnd í 
té eftirrit af farmskrá skips. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts 
sefa 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 i 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 þar til gjaldið er 

sreitt. Ef skip eða bátar hafa ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri eða formaður 

ábyrgð á greiðslu vörugialdsins. 

Vörugjald af vörum, sem lagðar eru í 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. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

10. gr. 
Á hafnarsvæðinu má ekki gera nein mannvirki né breyta þeim mannvirkjum, 

sem þar eru, og heldur ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema leyfi hrepps- 

nefndar komi til. 

11. gr. 

Þeir, sem skemma bryggjur eða önnur mannvirki og áhöld lendingarsjóðs, eru 
skyldir lil að greiða að fullu kostnað við að lagfæra það. 

12. gr. 
Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar skal greiða 5 aura gjald fyrir hvert 

stykki, sem ekki er flutt burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir hverjar 24 
klukkustundir eða brot úr þeim. 

Gjald fyrir stærri stykki fer eftir samkomulagi. 

Fyrir lóðir hafnarinnar, geymsluhús og tæki, sem leigð eru einstökum mönn- 
um um lengri tíma, skal greiða gjald, sem ákveðið verður eftir samkomulagi
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13. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á lendingarbótunum, mannvirkjum eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagafyrinnælum. 

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 framkvæma af fimm óvilhóllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn 
greiðir sá, sem þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en 

sem svarar 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 

aðilinn kostnaðinn. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20—-10000 kr., nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í sveitarsjóð Stöðvarhrepps. 

15. gr. 

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

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 88 16. des. 1943, um 
lendingarbætur í Stöðvarfirði, til að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi numin hafnarreglugerð fyrir 
Stöðvarfjörð nr. 102 15. september 1943. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. janúar 1945. 

Emil Jónsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRA 

fyrir Vatnsveitufélag Hveragerðis. 

1. gr. 
Af öllum íbúðarhúsum, sem vatn er leitt til úr vatnsveitu félagsins, skal greiða 

vatnsskatt árlega, er sé 15 — fimmtán — af hverju þúsundi fatseignamats húsanna, 
þó aldrei minna en kr. 50.00 — fimmtíu krónur —. 

2. gr. 
Skattur fyrir atvinnufyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en venjulegra 

heimilisnota, skal venjulega ákveðinn með samningi við félagsstjórnina. Náist ekki 

samkomulag um upphæð skattsins, skal almennur félagsfundur ákveða hann, þó 

þannig, að hann sé í samræmi við gildandi vatnalöggjöf. 

3. ør 3. gr. 
Húseigandi ábyrgist vatnsskatt. Heimilt er honum að hækka, sem skatti eða 

skattaukningu svarar, þótt leigan hafi áður verið ákveðin. 

4. gr. 

Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. ágúst ár hvert, fyrir yfirstandandi almanaks- 

ár. Félagssljórnin getur samið um annan gjalddaga samkvæmt 2. gr. 
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10 3. gr. 

23. jan. Vatnsskatt má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðsrétti í hlutaðeig- 
andi fasteign næstu 2 árin eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 192: 
sbr. lög nr. 129 1941, til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öl Mi 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

a Félagsmálaráðuneytið, 25. janúar 1945. 

Finnur Jónsson. 

Gunnl. E. Briem 

11 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Kjartans prófasts 
23. jan. Helgasonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. 

jan. 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Kjartans prófasts Helgasonar. 

Sjóður þessi er að upphæð 1500 — eitt þúsund og fimm hundruð — krónur. Hann 
er stofnaður af gjöfum frá Sparisjóði Dalasýslu til minningar um síra Kjartan Helga- 
son, fyrrverandi prófast í Hvammi í Dölum, sem var einn af stofnendum sparisjóðs- 
ins og fyrsti aðalgjaldkeri hans. Frú Sigríður Jóhannesdóttir, ekkja síra Kjartans, 
óskar“ Þess, að sjóðnum skuli varið til að koma upp og styrkja bókasafn handa 
kvennaskóla frú Herdísar og Ingileifar Benediklsen á Staðarfelli og hefur henni og 
stjórn sparisjóðsins komið saman um að setja honum eftirfarandi skipulagsskrá. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kjartans prófasts Helgasonar og er að upp- 

hæð kr. 1500.00. 

2. gr. 

Vöxtum sjóðsins, er til útborgunar koma samkv. 3. gr. skal varið til að koma á 

fót og efla bókasafn handa kvennaskóla frú Herdísar og Ingileifar Benediktsen á 
Staðarfelli. 

3. gr. 

Vextir skulu leggjast við höfuðstólinn, unz þeir nema þeirri upphæð, að % þeirra 

nægi til að kaupa 3 góðar bækur. Upp frá því má verja % árlegra vaxta til eflingar 

bókasafninu. Hinir % hlutar árlegra vaxta skulu leggjast við höfuðstólinn, unz sú 
ríkisstofnun, sem eftirlit hefur með opinberum sjóðum, telur gjaldmiðil landsins 

kominn í svo fastar skorður, að áhættulaust sé fyrir sjóðinn að verja meiru en 24 

vaxtanna til árlegrar notkunar. Af vöxtunum má þó aldrei verja meiru árlega en 
svo, að viðunandi höfuðstólsaukning sé tryggð, en hann má aldrei skerða. 

4. gr. 
Innstæðubók sjóðsins skal vera í vörzlum forslöðukonu Kvennaskólans á Staðar- 

felli og ber henni að gera árlega reikningsskil fyrir sjóðnum eftir að hann tekur til
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starfa og skal þar sjást, hversu miklu hefur verið varið til bókakaupa og hversu miklu 

1945 

11 

til annarra þarfa bókasafnsins. Reikninginn, undirritadan af stjórn sjóðsins með 23. jan. 

<undurliðaðri skrá yfir árleg bókakaup, skal leggja fyrir skólanefndina til sam- 

Þykkis. 

ð. gr. 

Bókasafnið skal vera í vörzlum og umsjá kvennaskólans á Staðarfelli og skal 

kennurum hans og nemendum heimill aðgangur að því ókeypis til afnota. Það skal 

ávallt geymt í lokuðum skáp eða skápum og allar bækur þess auðkenndar með stimpli. 

Allir, sem bækur þess nota, skulu bókfærðir og jafnframt getið, hvaða bók hver fær 

að láni og hvenær hann fær þær og skilar. Nákvæm skrá skal haldin yfir safnið og 

á hana bætt nýjum bókum árlega. Einn kennaranna ásamt 2 námsmeyjum, er for- 

stöðukona tilnefnir, skal í lok hvers skólaárs yfirfara safnið, bera það saman við 

hókaskrána og gæta þess að enga bók vanti. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal vera skipuð 3 mönnum, forstöðukonu kvennaskólans, for- 

manni Sparisjóðs Dalasýslu og sóknarpresti. Stjórnin hefur á hendi bókaval og ann- 

ast allt annað, er snertir sjóðinn og bókasafnið. 

7. gr. 

Sjóðurinn skal geymdur og ávaxtaður í Sölnunarsjóði Íslands. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 21. október 1944. 

Sigríður Jóhannesdóttir. 

Í stjórn Sparisjóðs Dalasýslu. 

Þorsteinn Þorsteinsson. Jens Bjarnason. Ásgeir Ásgeirsson. 

REGLUGERÐ 

fyrir vinnuheimili Sambands íslenzkra berklasjúklinga að Reykjum 

í Mosfellssveit. 

1. gr. 

Nafn stofnunarinnar er Vinnuheimili Sambands íslenzkra berklasjúklinga. 

2. gr. 

Stofnunin er eign Sambands íslenzkra berklasjúklinga og rekin af því samkvæmt 

því, sem nánar greinir í reglugerð þessari. Reikningshald stofnunarinnar skal vera 

skilið frá reikningshaldi sambandsins í heild. 

åd. gr. 

Tekjur stofnunarinnar verða: Daggjöld vistmanna eftir nánari ákvörðun fram- 

kvæmdarstjórnar, annar væntanlegur ágóði af rekstri, styrkir, gjafir, áheit og ann- 

að er til fellur.
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4. gr. 
Tilgangur stofnunarinnar er að taka við til vistar: 

1. berklasjúklingum, sem lokið hafa vist á heilsuhæli og sjá þeim fyrir vinnu við 
Þeirra hæfi þeim til þjálfunar, svo og námi og læknishjálp eftir því sem með þarf; 

2. berklasjúklingum með langvinna berklaveiki, sem ekki hafa lengur not heilsu- 
hælisvistar og mega ekki dvelja á einkaheimilum vegna smithættu; 

3. öðrum berklaöryrkjum, sem ekki hentar vist á sjúkrahúsum eða heilsuhælum. 

5. gr. 
Það er skilyrði vistar samkvæmt 4. gr., að vistþegi hafi, að dómi yfirlæknis 

heimilisins, minnst þriggja stunda vinnuþol daglega. 

6. gr. 
Að jafnaði skal ekki taka fleiri til vistar samkvæmt 2. og 3. lið 4. gr., en nemi 

af hvorum flokki 'g allra vistmanna. 

7. gr. 
Stjórn stofnunarinnar skal skipuð fimm mönnum, tveim kosnum af miðstjórn 

Sambands íslenzkra berklasjúklinga. tveim kosnum af félagi vistmanna stofnunar- 
innar, enda sé það í Sambandi íslenzkra berklasjúklinga, og einum af þingi Sam- 
bands íslenzkra berklasjúklinga. Sömu aðilar kjósa | jafnmarga varamenn. Stjórnin 
ræður málefnum stofnunarinnar. Stjórnin skal kosin til tvegg ja ára. Stjórn stofn- 
unarinnar heldur fundi svo oft sem þörf krefur og skulu fundargerðir hennar bók- 
aðar. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum og er fundur lögmætur ef meira 
en helmingur stjórnarmanna situr fund. 

8. gr. 

Stjórn stofnunarinnar ræður forsetja og vfirlækni í samráði við miðstjórn Sam- 
bands íslenzkra berklasjúklinga, ákveður launakjör þeirra og setur þeim erindis- 
bréf. Áður en yfirlæknir er ráðinn, skal fengin viðurkenning heilbrigðisstjórnar 
fyrir því, að hann sé hæfur í stöðuna. Forstjóri og yfirlæknir ráða annað starfs- 
folk og ákveða kjör þess í samráði við stjórn heimilisins. 

9. gr. 
Stofnunin rekur Ýmsar atvinnugreinar við hæfi vistmanna. Fyrir hverja at- 

vinnugrein skal hafa sérstakt reikningshald. Reikningsár starfsgreina og stofn- 
unarinnar i heild er almanaksárið. Reikningar stofnunarinnar skulu lagðir fyrir 
miðstjórn S.Í.B.S. og stjórn félags vistmanna, endurskoðaðir af löggiltum endur- 
skoðanda, til samþykktar. 

10. gr 
Vistmenn fá greidd laun fyrir vinnu sína, enda njóti stofnunin allrar starfs- 

orku þeirra. Stjórnin ákveður launagreiðslur til vistmanna á hverjum tíma í hverri 
alvinnugrein fyrir sig, að fengnum tillögum forstjór: 

11. gr. 

Um greiðslu dvalarkostnaðar fer eftir mati stjórnar og tillögum forstjóra á 
hverjum tíma. 

12. gr. 

Sérhver vistmaður er skyldur til að hlíta þeim reglum, er settar kunna að verða 
sérstaklega um sjúklinga í berklahælum ríkisins. Enn fremur eru vistmenn háðir 
kegðnnarreglum, er yfirlæknir stofnunarinnar setur. Yfirlæknir ákveður í hverju 
tilfelli daglegan vinnustundafjölda vistimanna, 

7 
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13. gr. 
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Nú veikist vistmaður á ný, þannig að hann er fyrirsjáanlega óvinnufær um 24. jan. 

lengri tíma, skal þá leitast við að koma honum hið fyrsta á viðeigandi sjúkrahús. 

Slíkur sjúklingur á síðar, að fengnum bata og vinnuhæfni, forgangsrétt að vist á 

heimilinu á ny. 

14. gr. 

Yfirlæknir og forstjóra er heimilt að vísa vistmanni burt af heimilinu, ef hann 

óhlýðnast hegðunarreglum heimilisins eða verður uppvís að endurtekinni van- 

rækslu við störf sín. 

15. gr. 

Nú er vistmaður brautskráður af heimilinu að lokinni vinnuþjálfun og námi 

og skal þó stjórn heimilisins ávallt leitast við, ef hann hverfur ekki að ákveðnu 

heimili eða atvinnugrein, að útvega honum starf, er hún telur við hans hæfi. 

16. gr. 
Reglugerð þessari getur miðstjórn Sambands íslenzkra berklasjúklinga breytt, 

að fengnum tillögum framkvæmdarstjórnar og yfirlæknis, enda verði breyting- 

arnar staðfestar af heilbrigðismálaráðherra. 

17. gr. 
Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 30 19. júní 1933 til 

að öðlast gildi þegar i stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Heilbrigðismálaráðuneytið, 24. janúar 1945. 

Finnur Jónsson.   
Ragnar Bjarkan. 

REGLUR 

um greiðslu bóta fyrir eignir íslenzkra skipverja, þær sem farizt hafa við sjóslys. 

Samkvæmt fyrirmælum 41. gr. sjómannalaga, nr. 41 19. maí 1930, eru eftir- 

Íarandi reglur settar. 

1. gr. 

Útgerðarmanni ber að greiða bætur fyrir eignir íslenzkra skipverja, þær er 
farizt hafa við sjóslys, og greiðast bæturnar eftir þeim reglum, sem hér fara á 

eftir. 

2. gr. 
Bæturnar skulu nema sannvirði eigna þeirra, er fórust, og þó aldrei fara 

fram úr þeirri upphæð, sem hér greinir á eftir, nema samið hafi verið um hærri 

bætur. 
z 

A. Á skipum í utanlandssiglingum, á flutninga- og farþegaskipum í innanlands- 
siglingum 50 rúmlesta og stærri, svo og á varðskipum ríkisins, björgunar- 
skipum, togurum og fiskiskipum yfir 50 rúmlestir: 
a. Til skipstjóra ........ I kr. 1800.00 
h. Til annarra yfirmanna að meðtöldum brytum og loftskeyta- 

MÖNNUM #..........2 sr —— 1700.00 
c. Til annarra skipverja .......00000 00 — 1600.00 

* 

13 

30. jan.
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13 B. Á fiskiskipum frá 12—50 rúmlestir i innanlandssiglingum: 
30. jan. a. Til yfirmanna .............. NI EEN „ee... kr. 1200.00 

b. Til annarra skipverja ..........0.0 0. FI ee... = 1100.00 
c. Á skipum 12 rúmlesta eða stærri, er skipverjar búa ekki i, 

til skipverja ................. 00. — 500.00 
Á upphæðir þær, sem um getur i A- og B-lið, skal greiða verðlagsuppbólt. . 

ð. gr. 

Nú hefur skipverji misst við sjóslys bækur, sjófræðiáhöld, smiíðatól eða annað 
slíkt, er hann þurfti að hafa á skipi til þess að geta innt þar af hendi starf sitt, og 
hann átti sjálfur að leggja sér til, og skal þá útgerðarmaður bæta honum þessar 
eignir, umfram bætur þær, er ræðir um í 2. gr. 

A. gr. 

Nú er sá maður látinn, er átti eignir þær, sem bæta skal, og ganga þá bæturnar 
til bús hans eða erfingja. Skal, er þannig stendur á, greiða hámark bóta samkvæmt 
2. gr. 

Sé sá, sem eignirnar átti, hins vegar á lífi, skal honum skylt að gefa að viðlögðu 
drengskaparorði, skýrslu um muni þá, er hann hefur misst, og sennilegt verð þeirra. 

Reglur þessar öðlast gildi 15. febrúar 1945 og falla þá jafnframt úr gildi reglur 
ir. 6l 10. júlí 1931, um sama efni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. janúar 1945. 

Emil Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

14 AUGLÝSING 
1. febr. 

frá atvinnumálaráðuneytinu. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 11 frá 12. febrúar 1940, um sölu og útflutning 
á vörum, hefur atvinnumálaráðuneytið ákveðið að leyfa ekki útflutning á ísuðum 
fiski í erlendum flutningaskipum, öðrum en færeyskum, nema hann fari fram á 
vegum ríkisstjórnarinnar og er því öllum öðrum óheimilt að flytja út ísaðan fisk 
með slíkum skipum. 

Sá ágóði, sem verða kann af þessum útflutningi, verður notaður til verðjöfn- 
unar og til fyrirgreiðslu á útflutningi fisksins og annarri hagnýtingu aflans, eftir 
nánari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. 

Atvinnumálaráðuneytið, 1. febrúar 1945. 

Áki Jakobsson. 

Gunnl. E. Briem,
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Lög um lendingarbætur í Grunnavík, undirskrifuð af forsetanum 15. febrúar 

1945, nr. 37. 
Lög um stofnun búnaðarmálasjóðs, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 38 
Fjáraukalög fyrir árið 1941, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 39. 

Lög um breyting á lögum nr. 101 30. des. 1943, um Lífeyrissjóð starfsmanna 

ríkisins, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 40. 

Lög um breyting á lögum nr. 49/1942, um breyting á lögum nr. 75 21. júní 

1991, um stimpilgjald, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 41. 

Lög um lendingarbætur í Flatey á Skjálfanda, undirskrifuð af forsetanum 23. 

febrúar 1945, nr. 42. 
Lög um breyting á lögum um ítölu, nr. 85 16. des. 1948, undirskrifuð af for- 

setanum sama dag, nr. 43. 
Lög um sölu síldarverksmiðjunnar á Sólbakka, undirskrifuð af forsetanum 

sama dag, nr. 44. 
Lög um breyting á lögum nr. 13 9. jan. 1936, um hlutafjárframlag og ábyrgð 

ríkisins fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 45. 
Lög um breyting á lögum nr. 93 25. sept. 1942, um að reisa nýjar síldarverk- 

smiðjur, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 46. 

Lög um breyting á lögum nr. 89 7. april 1943, um húsaleigu, undirskrifuð af 

forsetanum sama das, nr. 47. 

Lög um skipakaup ríkisins, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 48. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1941, undirskrifuð af forset- 

anum sama dag, nr. 49. 
Lög um tekjuskattsviðauka árið 1945, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 50. 
Auglýsing um loftflutningasamning milli Íslands og Bankaríkja Ameríku, 

undirskrifuð af forsætisráðherra 6. febrúar 1945, nr. 51. 

AUGLÝSING 

um nýja lyfsöluskrá 1. 

Frá og með 1. febrúar næstkomandi gengur í gildi ný lyfsöluskrá I, útgefin af 

þessu ráðuneyti í dag, og fellur jafnframt úr gildi lvfsöluskrá I, útgefin 31. oktö- 

her 1942. 
Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 31. janúar 1945. 

Finnur Jónsson. 
Gústav A. Jónasson. 

94, dag febrúarmánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1945 

31. jan.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Líknarsjóð Bjargar Hjörleifsdóttur 
og Sigríðar B. Ásmundsdóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 
málaráðherra 3. febrúar 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Líknarsjóð Bjargar Hjörleifsdóttur og Sigríðar B. Ásmundsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Líknarsjóður Bjargar Hjörleifsdóttur og Sigríðar B. Ásmunds- 

dóttur. Starfssvið hans er Kelduneshreppur í Norður- Þingeyjarsýslu, með þeim tak- 
mörkum, sem hann hefur í árslok 1944. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 400 — fjögur hundruð — krónur, er undirritaður og börn 

hans gefa til minningar um áðurnefndar konur. — móður og eiginkonu aðalstofn- 
andans —, og er ætlazt til að sjóðurinn verði afhentur Kvenfélagi Keldhverfinga 
þann 17. júní 1945, en sá dagur er 100. afmælisdagur Bjargar Hjörleifsdóttur, er var 
starfandi ljósmóðir í Kelduneshreppi í 37 ár. 

3. gr . gr. 
Sjóðurinn tekur með þakklæti móti gjöfum og áheitum eða öðru styrktarfé og 

leggst það allt við stofnféð og myndar höfuðstól sjóðsins, er aldrei má skerða, og 
ávaxta skal í Sparisjóði Norður-Þingeyinga eða annarri tryggri peningastofnun. 

4. gr. 
Engar útborganir mega eiga sér stað úr sjóðnum nema þær, er getur um í 

—11. gr., og svo smáupphæðir, sem óhjákvæmilegar eru vegna sjóðsins sjálfs, 
d. prentun, ritföng o. s. frv. 

gr. 
Stjórn sjóðsins skal jafnan falin 3 konum, búsettum í Kelduneshreppi. Skal 

starfandi ljósmóðir hreppsins ávallt sjálfkjörin í stjórnina, en meðstjórnendur 
hennar kýs Kvenfélag Keldhverfinga. Skulu þær kosnar til fjögurra ára, og ganga 
úr á víxl á tveggja ára fresti, í fyrsta sinn árið 1947, og þá eftir hlutkesti. Legsist 
félagið niður, skulu meðstjórnendur kosnir af þeim konum búsettum í Keldunes- 
hreppi, sem náð hafa 18 ára aldri. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins annast allar framkvæmdir hans og veitir styrki úr honum. Hún 

skal halda gerðabók, og skal færa í hverja þeirra skipulagsskrá sjóðsins, enn fremur 
alla reikninga, er sjóðinn varða, fundargerðir stjórnarinnar, skrá yfir styrki og 
umsóknir um þá, eignaskrá í lok hvers reikningsárs, sem er almanaksárið, og annað 
það, er varðar hag sjóðsins. Hlotnist sjóðnum minningargjafir um látna menn eða 
konur, skal einnig færa í gerðabókina árlega sérstaka nákvæma skrá yfir þær. 

7. gr. 
Hreppsnefnd Kelduneshrepps ber að sjó ósa árlega 2 endurskoðendur reikninga 

sjóðsins, og skulu þeir hafa eftirlit með að skipulagsskrá hans sé fylgt. Þeir skulu 
vera búsettir í Kelduneshreppi. 

S
r
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8. gr. 16 
Markmið sjóðsins er að veita hjálp sjúklingum, sem búsettir eru í Keldunes- 3. febr. 

hreppi, og þó einkum sængurkonum, er ávallt skulu sitja fyrir styrk úr sjóðnum, 

nema sérstaklega aðkallandi brýnar þarfir séu til annars. 

9. gr. 

Þegar sjóðurinn hefur náð því að ársvextir hans verða kr. 80.00, má veita 

styrki úr honum allt að hálfum ársvöxtumn. Þegar ársvextirnir eru orðnir kr. 100.00 

má hækka styrkina í allt að kr. 60.00. Þegar ársvextinir hafa náð kr. 200.00 má 

nota % þeirra til styrkveitinga, en eftir það að höfuðstóllinn hefur náð kr. 10000.00 

að upphæð má taka til úthlutunar í hluta ársvaxtanna. Allir ónotaðir vextir leggist 

við höfuðstólinn með þeim takmörkunum sem um getur í 10. gr. 

10. gr. 

Stjórn sjóðsins er heimilt þegar svo stendur á, að eigi er veittur styrkur eitt- 

hvert árið, að geyma fé það, sem þá var heimilt að úthluta og ráðstafa því á næsta 

ári, en sé það eigi gert það ár, leggst það við höfuðstólinn. 

11. gr. 

Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir yfir kr. 500.00 er heimilt að verja einhverju 

af fé því, sem ætlað er til styrkveitinga, til að taka þátt í að launa eða launa að 

fullu lærða hjúkrunarkonu, er búsett sé og starfi í Kelduneshreppi. 

12. gr. 

Komist á svo fullkomin, lögboðin sjúkratrygging hér á landi, að líknarstarf- 

semi sú, er ræðir um hér að framan, sé óþörf, skal verja úthlutunarbærum tekjum 

sjóðsins til menningar börnum eða unglingum heimilisföstum í Kelduneshreppi, 

og skal þá stjórn sjóðsins, með samþykki sýslunefndarinnar í Norður-Þingevjar- 

sýslu, semja skipulagsskrá fyrir þá starfsemi. 

13. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún Þirt í 

Stjórnartíðindum fyrir Ísland, B-deild. 

Lóni í Kelduneshreppi, 19. desember 1944. 

Björn Guðmundsson. 

AUGLÝSING 17 
9. febr. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hvammstangakauptún, et 

nr. 161 5. sept. 1939. 

Gjöld samkvæmt hafnarreglugerðinni skulu innheimt med 50% viðauka á 

árinu 1945. 

Ákvæði þessi staðfestast hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 

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

Afvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. febrúar 1945. 

Emil Jónsson. 

Páll Pálmason.
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28 

REGLUGERD 

um umferð um Ölfusárbrú og brýr almennt. 

A. Umferð um Ölfusárbrú. 

1. gr. 
Ekki má nema ein bifreið vera á brúnni í einu og skal jafnan ekið mjög hægt 

og varlega yfir. 

2. gr. 
Hámarksþungi Þifreiðar, að meðtöldu hlassi, má vera 6000 kg. 

3. gr. 

Oheimilt er að nota bifreið eða aðra dráttarvél til þess að draga aðra bifreið 
eða vagn yfir brúna. 

4. gr. 

Farþegar úr stærri bifreiðum en 6 manna, skulu jafnan ganga yfir brúna, 
einnig þó aðeins séu fáir farþegar í bifreið. 

ð. gr. 
Gangandi menn eða hjólandi mega ekki koma á móti bifreið, en heimilt er 

að ganga eða hjóla á eftir bifreið, þó ekki nær en í 20 metra fjarlægð. 

6. gr. 
Ekki má reka fleiri en 10 hesta eða aðra stórgripi yfir brúna í einu og skal 

þá jafnan maður ganga fyrir og gæta þess, að farið sé aðeins klyfjagang. 

7. gr. 
Öllum vegfarendum ber að hlýðnast fyrirskipunum brúarvarða. 

B. Umferð um brýr almennt. 

8. gr. 
Vegamálastjóri setur þær reglur um umferð um brýr, sem hann telur nauð- 

synlegar til örvggis, svo sem um hámarksþyngd bifreiða o. fl. 

9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari og reglum, sem samkvæmt henni verða settar, 
varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. gr. bifreiðalaga, nr. 23 16. júní 1941, 

sbr. vegalög nr. 101 19. júní 1933, 51. og 56. gr., til þess að öðlast þegar gildi, og 

hirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. febrúar 1945. 

Emil Jónsson. a a 
Páll Pálmason.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Lög um byggingu nokkurra raforkuveitna, undirskrifuð af forsetanum 3. marz 

1945, nr. 52, 
Lög um breytingar á lögum um tekjur bæjar- og sveitarfélaga og eftirlit með 

fjárstjórn bæjar- og sveitarstjórna, nr. 69 31. des. 1987, undirskrifuð af forsetanum 

sama dag, nr. 53. 
Lög um heimild fyrir ríkissjóð til að kaupa eignir setuliðsins á Íslandi, undir- 

skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 54. 

Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka 

bankavaætabréfa, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 55. 

Lög um breyting á lögum nr. 104 28. júní 1956, um atvinnu við siglingar á ís- 

lenzum skipum, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 56. 

Lög um gjald af söluverði fisks erlendis, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 57. 
Lög um breyting á lögum nr. 42 14. april 1945, um dýrtíðarráðstafanir, undir- 

skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 58. 

Bréf menntamálaráðuneytisins til skólameistarans á Akureyri, um 

breyting á fyrirmælum í bréfi 1. okt. 1930, um stjórn og aga i skólum 

landsins. 

Hinn 1. okt. 1930 ritaði ráðuneytið yður, herra skólameistari, svo hljóðandi 

bréf: 

„Að gefnu tilefni er þetta tekið fram viðvíkjandi tveim atriðum um stjórn og 

aga Í skólum landsins: 

Nemendur mega eigi hafa nokkur afskipti af stjórnmálum út á við, hvorki í 

ræðu né riti, né taka þátt í deilum um hagsmunabaráttu félaga eða stétta í landinu 

meðan þeir eru nemendur í skólanum. 

Nemendur mega aldrei ölvaðir vera og eigi má á þeim sjást að þeir hafi áfengis 

neytt. Brot gegn þessu fyrirmæli varðar missi allra hlunninda, endurtekið brot burt- 

vísun úr skóla, annað hvort um skeið eða að fullu og öllu." 

Og þannig getur fyrsta broti gegn þessu fyrirmæli verið svo háttað, t. d. ef það 

skerðir virðingu skólans, að vísa beri nemanda úr skóla þegar í stað.“ 

Þau fyrirmæli framangreinds bréfs, er varða afskipti nemenda af stjórnmálum 

og þátttöku í deilum um hagsmunabaráttu félaga eða stétta í landinu, eru hér með 

úr gildi felld. 

Þetta tilkynnist yður, herra skólameistari, hér með. 

m 
7. dag marzmånadar 1945. Rikisprentsmidjan Gutenberg, 

1945 

19 
26. febr.



1945 30 

20 REGLUGERÐ 
16. febr. 

ØDE um breyting á reglugerð um samflot skipa. nr. 86 1943. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Öll íslenzk skip og skip, sem leigð eru eða gerð út af íslenzkum mönnum eða 

fyrirtækjum og hafa íslenzka skipshöfn og sem sigla milli Íslands og Stóra-Bret- 
lands með Ísvarinn fisk, skulu sigla tvö saman eða fleiri báðar leiðir. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkv. lögum nr. 47 14. april 1943, til þess að 
öðlast gildi þegar i stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneylið, 16. febrúar 1945. 

Emil Jónsson. 0 

Vigfús Einarsson. 

21 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins almenna kirkjusjóðs Íslands árið 1944. 

Tekjur: 

  

  

1. Eign Í ársbyrjun ........0..0..0.0 0... kr. 651433.18 
2. Innlög á árinu ................... 000. -— 98659.,81 
3. Vextir á árinu: 

a. Af lánum ......0...... 0 kr. 12768.95 
b. — verðbréfum -.......... REELLE ERERERE FEER — 11880,10 
— innstæ í Landsbanka Íslands .......... — 2.20 c. innstæðu í Landsbanka Íslands 7142.20 2 31791.95 

4. Endurgreitt af lánum 2... teen ernee — … 29139,43 
5. Til jafnaðar við gjaldlid 2 sees rerevevee —  40000.00 
6. Til jafnaðar við gjaldlið 4 ........000.0..... a —  43980.24 

Kr. 895003.01 
Gjöld: 

1. Úttekið af inneignum .............5..202 eee reen kr. 15461.33 
2. Lán veitt á árinu .............00 0000 n — 40000.00 
3. Kostnaðarreikningur .................2 0000... —  4184.65 
4. Vaxtaafgangur .......2....0...0.000 0. —  43980.24 
5. Til jafnaðar við tekjúl. 4 ...........0. 000 — 29139.43 
6. Eign í árslok: 

a. Í lánum kirkna .......00..02 0 kr. 264829 55 
b. Í skuldabréfum .........0..0 0. — 206930.00 
c. Í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands ....... — 288478.71 
d. Í sjóði hjá gjaldkera .........0.0 — 2000.00 

—- 762238.26 

Kr. 895003.91 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

  

  

Sigurgeir Sigurðsson.
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um eign kirkna í Hinum almenna kirkjusjóði árið 1944. 

  

| Lagt inn | Tekið út 

  

          

Eign í árs- Vextir Eign í árs- 

Kirkjur lok 1943 á árinu lok 1944 

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

N.-Múlaprófastsdæmi: 

1. Skeggjastaðakirkja 4065.30 200.00 » 125.45 4390.75 
2. Hofteigskirkja ...... 3270.90 » » 98.13 3369.03 
3. Kirkjubæjarkirkja ... 9926 55 » » 297.80 10224.25 

4. Hjaltastadarkirkja ... 2544.52 » » 76.34 2620.86 
5. Eidakirkja .......... 1351.62 » » 40.55 1392.17 
6. Åsskirkja i Fellum .. 7920.56 76.38 » 238.19 8235.13 
7. Valþjófsstaðarkirkja . 3658.74 „ 1015.67 102.14 2745.21 
8. Hofskirkja í V.f. .... 2605.75 » » 78.17 2683.92 
9. Sleðbrjótskirkja ..... 119.77 100.00 » 4.09 223.86 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

10. Vallaneskirkja ...... 8.00 » » 0.24 8.24 
11. Þingmúlakirkja ..... 1514.76 | » » 45.44 1560.20 
12. Klippstadarkirkja .... 811.54 » » 24.35 835.89 
13. Vestdalseyrarkirkja . 34,81 » » | 1.04 35.85 
14. Mjóafjarðarkirkja ... 2.45 | » | » 2.45 
15. Neskirkja i Nordf. .. 18.81 » » 0.56 19.37 
16. Stöðvarkirkja ....... 18.04 » » 0.54 18.58 
17. Eydalakirkja ........ 11285.84 » » 338.57 11624.41 
18. Hofskirkja í Álftaf. 595.35 » » 17.86 613.21 
19. Kolfreyjustadark. 425.21 400.00 » 20.75 845.96 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

20. Stafafellskirkja ...... 3994.61 » » 119,84 4114.45 
21. Einholtskirkja ...... 1.24 » » » 1.24 
22. Kålfafellsstadarkirkja " 73.12 » » 2.19 75.31 
23. Hofskirkja i Oræfum 9735.28 200.00 » 295.065 10230.33 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

24. Prestsbakkakirkja ... 6221.99 » » 186.66 6408.65 
25. Reyniskirkja ........ 2173.70 » » 65.21 2238.91 
26. Grafarkirkja ........ 2699.43 » » 80.98 2780.41 
27. Kálfafellskirkja ..... 2229.74 345.45 752.00 48.64 1871.83 
28. Skeidflatarkirkja .... 111.51 » » 3.35 114.86 
29. Langholtskirkja ..... 7355.14 » » 220.65 7575.79 

1945 

21
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Eign i års- . usm" Vextir Eign i års- Kirkjur lok 1943 | Tagtinn | Tekið åt | í 50, | lok 1944 
Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Rangárvallaprófastsdæmi: 

30. Stórólfshvolskirkja .. 190.56 » » 5.72 196.28 31. Oddakirkja .......... 71.16 » » 2.13 73.29 32, Kálfholtskirkja ...... 107.60 » » 3.23 110.83 33. Krosskirkja ......... 2924.89 „ » 87.75 3012.64 
34. Ásólfsskálakirkja .... 22.43 » » 0.67 23.10 35. Eyvindarhålakirkja . 5691.87 » » 170.76 5862.63 36. Breiðabólstaðark. .... 29.95 » » 0.90 30.85 37. Skardskirkja ........ 1022.93 414.09 » 32.76 1469.78 38. Landakirkja í Vestm. 19.93 » » 0.60 20.53 39. Stóradalskirkja ...... 818.41 1700.00 » 33.05 2551.46 40. Keldnakirkja  (Bygg- » 

ingarsjóður) ........ 1030.00 » 30.90 1050.90 41. Voðmúlastaðakapella . » 8725.00 » 20.48 8745.48 

Árnessprófastsdæmi: 

42. Mosfellskirkja í Grn.. 1659.80 1000.00 » 59.79 2719.59 
13. Pingvallakirkja ..... 966.45 » » 28.99 995.44 
44. Strandarkirkja ...... 282042.18 | 40303.71 223.66 8987,71 | 331109.94 
45. Haukadalskirkja 161.80 » » 4.84 166.64 46. Gaulverjabæjark. .... 188.43 » » 5.65 194.08 47. Hraungerðiskirkja ... 1042.91 » » 31.29 1074.20 48. Stokkseyrarkirkja ... 4230.95 » » 126.93 4357.88 49. Ólafsvallakirkja FIRIR 1037.71 500.00 » 32.38 1570.09 50. Miðdalskirkja ....... 206.92 300.00 » 10.71 517.63 öl. Eyrarbal.kakirkja 1013.60 3224.15 » 354,59 4292.34 52, Kotstrandarkirkja 44,51 » » 1.34 45.85 
53. Úthlíðarkirkja ....... » 2600.00 » 32.50 2632.50 54, Skålholtskirkja ...... » 50.00 » » 50.00 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

55. Grindavíkurkirkja ... 3093.72 » » 92.81 3186.53 
55. Brautarholtskirkja 250.32 » D) 7.51 257.83 
57. Reynivallakirkja 3056.26 » » 91.69 3147.95 58. Lágafellskirkja ..... 30.14 » » 0.90 31.04 59. Njardvikurkirkja .…. 58.24 » » 1.75 59,99 60. Utskålakirkja ....... 8.72 » » 0.26 8.98 61. Hvalsneskirkja ...... 1063.04 20.00 » 31.94 1114.98 62. Kålfatjarnarkirkja .. 3075.00 200.09 2500.00 50.00 825.00 

Borgarfjarðarprófastsd.: 

63. Saurbæjarkirkja ..... 1818.62 » » 54.56 1873.18 
61. Hallgrimsk. i Saurbæ . | 42444,92 | 590.00 |“ » 1284.50 | 44319.42
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Eign i års- i MA un Vextir Eign i års- 
Kirkjur lok 1943 Lagt inn Tekið út Á árinu lok 1944 

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

65. Reykoltskirkja ....... 3966.16 1000.00 » 133.98 5100.14 
66. Lundarkirkja ........ 12.15 » » 0 36 12.51 
67. Bæjarkirkja ......... 43.91 » » 1.32 45.23 
68. Gilsbakkakirkja ..... 630.62 1870.00 » 70.34 2570.96 

Mýraprófastsdæmi: 

69. Stafholtskirkja ...... 12517.59 350.00 » 376.40 13243 99 
70. Síðumúlakirkja ...... 71.56 1000.00 » 4.65 1076.21 
71. Hvammskirkja ...... 2679.44 90.00 » 82 85 2852.29 
72. Borgarkirkja ........ 3489.44 » » 104.68 3594.12 

73. Álftártungukirkja .... 324 08 200.00 » 9.72 533.80 
74. Kirkjusj. Borgarness . 5543.46 » » 166.30 5709.76 

Snæfellsnesprófastsdæmi: 

75. Breiðabólsstaðarkirkja 2006.16 „ » 60.18 2066.34 
79. Narfeyrarkirkja ..... 839.57 » » 25.19 864.76 

77. Ytri-Raudamelskirkja 953.48 » » 28.60 982.08 
78. Kolbeinsstadakirkja 4.84 » » » 4.84 
79. Kirkjusj. Kviabryggju 6787.47 » » 203.62 6991.09 
80. Setbergskirkja ....... 409.00 600.00 » 22.77 1031.77 

Dalaprófastsdæmi: | 

81. Stóra-Vatnshornsk. 24.29 » » 0.73 25.02 
82. Snóksdalskirkja ..... 4659.62 » » 139.79 4799.41 
83. Hvammskirkja ...... 43.41 » » 1.30 44.71 

84. Stadarhålskirkja ..... 917.47 » » 6.52 223.99 

Barðastrandarprófastsd.: 

85. Bíldudalskirkja ...... » | 10000.00 » 25.00 10025.00 
86. Selårdalskirkja ...... 74.43 5386.03 70.00 20.95 5411.41 
87. Sauðlauksdalskirkja . 4634.70 » » 139.04 4773.74 
88. Staðark. á Reykjanesi 1367.92 » » 41.04 1408.96 
89. Flateyjarkirkja ...... 53.07 55.00 » 2.46 | 110.53 
90. Gufudalskirkja ...... 1215.20 » » 36.45 | 1251.65 
91. Brjånslækjarkirkja 19.24 » » 0.58 19.82 
92. Reykhólakirkja ...... 1366.12 » » 40.98 1407.10 
93. Stóra-Laugardalsk. 317.72 200.00 » 11.03 528.75 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 

94. Holtsk. í Önundarf. 771.75 » | » 23.15 | 794.90 
95. Myrakirkja .......... 5991.65 3000.00 | » | 179.75 | 9171.40 

95. Sæbólskirkja ....... 408.42 » i » 12.25 420.67 

1945 

21



1945 
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Eign i års- , ms Vextir Eign í árs- 

Kirkjur lok 1943 Lagt inn Tekið út á áriuu lok 1944 

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

97. Staðark. í Súg.lf. .. 107.87 » » 3.24 111.11 
98. Hraunskirkja ...... 2327.44 600.00 » 75.82 3003.26 
99. Núpskirkja .....…. 60.37 » » 1.81 62.18 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 

100. Ísafjarðarkirkja ..... 19418.79 | 10000.00 » 707.56 30126.35 
101. Vatnsfjarðarkirkja ... 400.00 900.00 » 12.00 1312.00 
102. Melgraseyrarbænhús 101.25 » » 3.04 104.29 

Strandaprófastsdæmi: 

103. Staðark. í Stgrf. .... 6810.87 » 600.00 186.33 6397.20 
104 Prestsbakkak. ...... 3717.58 » » 111.53 3829.11 
105 Staðark. í Hrf. ..... 1798.08 » » 53.94 1852.02 
106. Árnesskirkja ...... 5264.79 » » 157.94 5422.73 
107. Óspakseyrark. ...... 14.45 » » 0.43 14.88 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

108. Staðarbakkakirkja .. 72.33 » » 2.17 74.50 
109. Melstadarkirkja 134.33 » » 4.03 138.36 
110. Hofskirkja å Skg. .. 1784.70 » » 53.54 1838.24 
111. Bergsstadakirkja .... 461.10 300.00 » 13.83 774.93 
112. Höskuldsstaðak. 2491.49 » » 74.74 2566.23 
113. Efranupskirkja ..... 29.05 » » 0.87 29.92 
114. Blönduósskirkja .... 1024.47 600.00 » 30.73 1655.20 
115. Spåkonufellskirkja 20.01 » » 0.60 20.61 
116. Tjarnarkirkja å Vn. 3.94 » » » 3.94 
117. Audkulukirkja ..... 1783.82 250.00 » 57.88 2091.70 

Skagafjardarpråfastsdæmi: 

118. Sauðárkrókskirkja 1875.41 » » 56.26 1931.67 
119. Ripurkirkja ........ 12.40 » » 0.37 12.77 
120 Glaumbæjarkirkja .. 16.07 » » 0.48 16.55 
121. Mælifellskirkja ..... 17.69 » » 0.53 18.22 
123. Barðskirkja ........ 4909.03 » » 147.27 5056.30 
123. Hólakirkja ......... 115.69 » » 3.47 119.16 
124 Goddalakirkja ...... 1986.99 » » 59,61 2046.60 
125. Miklabæjarkirkja 1868.39 » » 56.05 1924.44 
126. Flugumyrarkirkja .. 29.75 | » 0.89 30.64 
127. Ketukirkja ......... 1138.15 » » 34.14 1172.29 
128. Viðvíkurkirkja ..... 1050.50 » » 31.51 1082.01 
139. Hvammskirkja í L.d. 587.93 » » 17.64 605.57 
130. Knappsstadakirkja .. 508.18 400.00 » 20.24 928.42 
131. Fellskirkja i SL .... 11.54 » » 0.35 11.89 
132, Vidimyrarkirkja .... „ 50.00 » 0.25 50.25



  

  

  
              
  

Eign i års- . ms Vextir Eign í árs- 

Kirkjur lok 1943 | Íégtinn | Tekið út | á årinu | lok 1944 

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

Eyjafjarðarprófastsdæmi: 

133 Grímseyjarkirkja . 33.73 | » » 1.01 34.74 
134. Glæsibæjarkirkja 222.48 » » 6.67 229.15 
135. Kaupangskirkja 10.70 » » 0.32 11.02 
136. Saurbæjarkirkja .... 7159.14 » » 232.77 7991.91 
137. Munkaþverárkirkja 13925.12 » | 10300.00 402.75 4027.87 
138. Lögmannshlíðark. 190.23 » | 9 5.71 195.94 
139. Bægisárkirkja ...... 289.02 » » 8.67 297.69 
140. Vallakirkja ........ 49.15 » » 1.47 50.62 
141. Tjarnarkirkja ...... 15.68 » „ 0.47 16.15 
142. Stærri-Árskógsk. 0.63 » » » 0.63 
143. Möðruvallak. í Hörg. 2379.38 450.00 » 77.00 2906.38 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

144. Laufáskirkja ....... 1020.71 » » 30.62 1051.33 
145. Hålskirkja ......... 1170.92 » » 35.13 1206.05 

146. Poroddsstadarkirkja 301.49 » » 9.04 310.53 
147. Skutustadakirkja 78.38 » » 2.35 80.73 
148. Bretlingsstadak. 1362.13 300.00 » 46.86 1708.99 
149. Illugastadakirkja 16.48 » » 0.49 16.97 

150. Grenjadarstadark, 5294.76 » » 158.84 5453.60 

151. Grenivíkurkirkja .., 2062.88 » » 61.89; 2124.77 

152. Þönglabakkakirkja . 2921.75 | „ » 87.65 3009.40 
153. Neskirkja í Aðaldal. 235.14 » » 7.05 242.19 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi: | 

154. Skinnastadarkirkja 1238.93 110.00 » 38.27 | 1387.20 

155. Presthólakirkja 113.70 » » 3.41 117.11 

156 Åsmundarstadarkirkja 1.19 » » » 1.19 

157. Svalbardskirkja 7308.26 » » 219.25 7527.51 

158. Víðirhólskirkja 1.38 » » » 1.38 

159. Saudaneskirkja ..... 149.91 | » » 4.50 154.41 
| mE 

Samtals |615719.91 | 98659.81 | 15461.33 | 19309.63 | 718258.02 

Athugasemd. 

Sé vaxtaafgangsupphædinni, kr. 43980.24, bætt vid ofangreinda upphæd, kr. 

718258.02, verður eign sjóðsins í árslok, eins og segir i aðalreikningnum, kr. 762238.26. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1944. 

Tekjur: 

  

  

  

  

  

  

  

Eign í ársbyrjun: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ................ SNAR kr. 42432.53 
Vextir 20... — 2121.62 

Kr. 44554.15 
i Gjöld: 
Úthlutað styrk ............. kr. 1000.00 
Eign í árslok: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..........00.... 0 — 423554.15 

. Kr. 44554.15 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsted árið 1944. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun: 
a. Veðdeildarbréf ........... ennen kr. 2000.00 
b. Ríkisskuldabréf ........ ESRA -— 1000.00 
ce. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. — 1063.53 kr. 4062.53 

Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum .......... kr... 100.00 
b. — tíkisskuldabréfum .........00.. 55.00 

dd sf em? H “ she - Í 1. . 2 9 5 Cc. innstæðu í Landsbanka Islands .............. 27.15 182.15 

Kr. 4245.68 
Gjöld 

Eign í árslok 1944: 

Veðdeildarbréf (,„.............. 0 kr. 2000.00 

Ríkisskuldabréf ........ HERÐBBSBEÐORRRRRRÐRRSÐARARÐR —- 1000.00 
Innstæða í Landsbanka Íslands .................... — 1245.68 Én Mi kr. 4245.68 

Kr. 4245.68 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 12. Janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 24 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1944. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

  

  

  

a. Veðdeildarbréf .........0000 000. kr. 1700.00 

b. Ríkisskuldabréf .......0.000. —  1000.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði ......0.000000 — 5714.44 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 1668.02 

e. Ytra Vallholt .........0000 0. 7100.00 kr. 17182.46 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........00.00 0... kr. 84.50 

b. — ríkisskuldabréfum ........00.00 000. — 55.00 

c. — innstædu Í Söfnunarsjóði .......00000... 0... — 285.72 
d. — innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 35.41 ER 460.63 

3. Eftirgjald eftir Ytra Vallholt .......%..0002 0 — 275.00 

Kr. 17918.09 

Gjöld 
1. Úthlutað ekkjum ............0...n kr. 275.00 
2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf ..........0.0 00 kr. 1700.00 

b. Ríkisskuldabréf ........0. 0 — 1000.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.000. 0000... — 6000.16 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands ..........00%.... — 1842.93 

e. Ytra Vallholt .......0.0. 00. — 7100.00 
  17643.09 

Kr. 17918.09 

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 25 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1944. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

  

a. Veðdeildarbréf ........... kr. 39200.00 

b. Ríkisskuldabréf (........... 0 — 7000.00 

ce. Innstæða í Söfnunarsjóði ...... SANNAR — 44628.66 
aða í 6 Ich: ry Feol« ; … 990 A“ d. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. 29970.43 kr. 120799.09 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ......0.0000 000. —  1842.50 

b. — ríkisskuldabréfum 2... —- 335.00 
  

Flyt kr. 2177.50 kr. 120799,09
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25 Flutt kr. 2177.50 kr. 120799.09 
c. Af innstædu i Söfnunarsjóði AR —- 2231.43 ” 
d. —- inustæðu í Landsbanka Íslands ........... — 530.00 = 4938.93 

3. Gjafir til sjóðsins ................ ennen ven — 977.00 
4. Frá ríkissjóði samkv. 14. gr. fjárl. ........0..... — 26000.00 

  

Kr. 152715.02 

1. Styrkveiting til 57 styrkþega 22.00.0000... kr. 27130.00 
2. Åvisanahefti ............... en, — 2.00 
3. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf .......00..0 kr. 36100.00 
b. Ríkisskuldabréf ............0 0 — 7000.00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... — 46360.09 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 36112.93 
e. Í sjóði hjá gjaldkera ...........0.. — 10.00 

  

  

Kr. 152715.02 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

26 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1944. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

  

a. Veðdeildarbréf ........ FRONNNSSNÐRÐSRÐRRÐRRRÐRR kr. 800.00 
b. Imnstæða í Landsbanka Íslands ................. —- 2027.72 kr. 9897.79 

2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ..............00 0 kr. 40.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 49,14 80.14 

—— Odd ig   
  

Kr. 2916.86 

Eign i årslok 1944: 
a. Veðdeildarbréf 22020 enee kr... 800.00 
b. Innstæda í Landsbanka Íslands .........00.0000000.... — 2116.86 

kr. 2916.86 

Kr. 2916.86 

  

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1944. 

Tekjur: 

Eign í ársbyrjun! 

  

  
  

  
  

a. Veðdeildarbréf (.......0...0000 0 kr. 5300.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0%0. 0... — 15135.37 

ce stæda í Landsbanka Íslands ............... —— 3291.93 c. Innstæða í Landsbanka Íslands 3291.9 kr. 23727.30 

Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum .........00 00 kr... 236,75 

b. — innstædu i Söfnunarsjóði IR — 796.76 

c. — innstædu í Landsbanka Íslands ............. — 98.45 —  1091.96 

Kr. 24819.26 

Gjöld: 

Eign í árslok 1944:, ' 
Veðdeildarbréf ............. 0 kr. 4500.00 

Innstæða i Söfnunarsjóði .......0.0.000 0... — 15892.13 
stæða í Landsbanka Íslands .................. -— 4427.13 Innstæða í Landsbanka Íslands 4 kr. 24819.26 

Kr. 24819.26 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1944. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun: 

  

  

a. Veðdeildarbréf ......... kr. 22000.00 

b. Ríkisskuldabréf #.........0200 0000 — 3000.00 

, Innstæða í Landsbanka Íslands .......00...0.... — 11527.36 c. Innstæða í Landsbanka Íslands 11527.36 kr. 36597.36 

Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ......... kr. 976.00 

b. — ríkisskuldabréfum ........0.0. 00 — 165.00 

c. — innstæðu í Landsbanka Íslands „......... BENE 357,06 2 1498.06 

Kr. 38025.42 
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b. 

Eign i årslok: 

kr. 38025.42 
  

Veðdeildarbréf Í kr. 17800.00 
Ríkisskuldabréf „..........0..0... 0. —— 3000.00 
Innstæða í Landsbanka Íslands .........0.0........ — 17225.42 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1944. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun: 

  

a. Veðdeildarbréf .........0... 00 kr. 3900.00 

b. Ríkisskuldabréf 0... vereeeeveveevere — 1000.00 

c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. — 1750.61 

Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum .......0. kr. 182.50 

b. — ríkisskuldabréfum .........0 — 55.00 

c. — innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 53.58 
  

Kr. 38025.42 

kr. 6650.61 A 

— 291.08 
  

Eign í árslok 1944: 

Veðdeildarbréf ........0.. 0. kr. 3400.00 

Ríkisskuldabréf ........... ener evnne — 1000.00 

Innstæða í Landsbanka Íslands ....0....00..0.0. — 2541.69 
  

Kr. 6941.69 

kr. 6941.69 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

Kr. 6941.69



Stjórnartíðindi 1945, B. 5, 41 1945 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Lög um aukið húsnæði í þarfir ríkisins og stofnana þess, undirskrifuð af 

forsetanum 12. marz, nr. 59. 
Lög um laun starfsmanna ríkisins, undirskiifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 60. 
Lög um breyting á lögum nr. 100 23. júní 1986, um stýrimannaskólann i 

Reykjavik, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 61. 
Lög um veltuskatt, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 62. 
Lög um breyting á lögum nr. 3 6. jan. 1938, um fasteignamat, undirskrifuð 

af forsetanum sama dag, nr. 63. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 8. tbl. Lögbirtingablaðsins 1945, 40 

um endurnýjun ferðaskírteina skipa að boði brezku flotastjórnarinnar. 19. febr 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni að nauðsynlegt 
sé að öll íslenzk skip. 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hæst 
er eftir 1. marz 1945, ferðaskírteini þau, sem um ræðir í tilkynningu ríkisstjórn- 

arinnar, dags. 7. marz 1941. 
Skirteini 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. 

AUGLÝSING 41 
. 17. jan. 

um lækkun aðflutningsgjalda af kornvörum og sykri. 

Samkvæmt heimild í 3. gr. laga nr. 98 9. júlí 1941, sbr. lög frá 12. janúar 1945, 

um breyting á þeim lögum, hefur ríkisstjórnin ákveðið að fella niður frá 1. janúar 

þ. á. að telja til ársloka 1945 verðtoll af: baunum, ertum, linsum, hveiti, rúgi, ris 

með hýði eða án hýðis, byggi, höfrum, maís og annarri ómalaðri kornvöru; mjöli: 

úr hveiti, úr rúgi. úr rís, úr byggi, úr höfrum, úr maís og öðru ótöldu; grjónum: 

úr hveiti, úr byggi, úr höfrum, úr rís og öðru ótöldu. 

Enn fremur að lækka um helming um sama tíma aðflutningsgjöld af: 

strásykri, höggnum sykri (molasykri), sallasykri (flórsykri), púðursykri, stein- 

sykri (kandis) og toppasykri. 
Auk þessa:hefur verið ákveðið, að ekki skuli innheimta verðtoll af farmgjaldi 

af ofangreindum sykri um sama tíma. 

sykti, 

Fjármálaráðuneytið, 17. janúar 1945. 

Pétur Magnússon. 
Magnús Gíslason. 

15. dag marzmánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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10. febr. 

42 

AUGLYSING 

um notkun heimildar laga frå 24. jan. 1945, um ad innheimta 

ýmis gjöld með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 24. janúar 1945 og inn- 
heimta frá og með 27. janúar þ. á. að telja til ársloka 1945 með 100% viðauka vita- 
gjald, þær aukatekjur ríkissjóðs, sem taldar eru í I — VI. kafla laga nr. 27 27. júní 
1921, stimpilgjald samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1921 og síðari lögum, sem hafa 
ákvæði um stimpilgjald, leyfisbréfagjöld og lestagjald. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að nota heimild fyrrgreindra laga frá 
24. janúar 1945 og innheimta með 50% viðauka innlent tollvörugjald samkvæmt 
2. gr. laga nr. 60 30. desember 1939 og eignarskatt samkvæmt 14. gr. laga nr. 6 
9. janúar 1935. 

Viðaukinn reiknast á þann hátt sem segir í 2. gr. laganna frá 24. janúar 1945. 
Auglýsing ráðuneytisins, dags. 4. desember 1944, um notkun heimildar laga 

nr. 54 12. október 1944, um að innheimta ýmis gjöld með viðauka, er úr gildi fallin. 

Fjármálaráðuneytið, 26. janúar 1945. 

Pétur Magnússon. 

Magnús Gíslason. 

AUGLÝSING 

um fyrirkomulag fiskflutninga o. fl. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið eftirfarandi reglur um fyrirkomulag á útflutningi 
fisks, hagnýtingu afla og verðjöfnunarsvæði: 

I. Verðjöfnunarsvæði skulu vera þessi: 
1. Reykjanes og Faxaflói. 
2. Snæfellsnes, Breiðafjörður og Vestfirðir að Bíldudal, að honum meðtöldum. 
3. Aðrir Vestfirðir og Strandir. - 
4. Norðurland frá Hrútafirði að Langanesi. 
5. Austurland frá Langanesi að Hornafirði, að honum meðtöldum. 
6. Vestmannaeyjar og Suðurland. 

II. Öll skip, sem flytja út ísaðan fisk á vegum samlaga útvegsmanna, eru undan- 
þegin verðjöfnunargjaldi því, er um ræðir í auglýsingu samninganefndar utan- 
ríkisviðskipta, dags. 10. janúar 1945, enda sé eftirtöldum skilyrðum fullnægt. 
a. Samlögin séu opin öllum útvegsmönnum á samlagssvæðinu. 
b. Samlögin úthluti arði af rekstri skipanna í hlutfalli við heildarafla fiskeig- 

enda (báts) án tillits til þess hvort aflinn er fluttur út ísaður, lagður upp í 
salt, til herzlu, í hraðfrystihús, eða nýttur á annan hátt, enda geti samlags- 
stjórn ráðstafað afla félagsmanna (bátanna) á þann hátt, er hún telur henta 
bezt í hvert skipti til þess að heildarafli hagnýtist sem bezt. Þeir bátar einir, 
sem eru i samlögum og hlýða reglum þeirra, geta vænzt þess að verða að- 
njótandi réttinda samkvæmt þessum reglum. 

c. Skip þau, er annast útflutninginn, séu á leigu hjá samlögunum og rekin á 
þeirra ábyrgð, samkvæmt skilmálum, sem ríkisstjórnin samþykkir.
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d. Ad samlögin fallist á að hlíta þeim skilyrðum, er ríkisstjórnin kann að setja 

að öðru leyti fyrir starfsemi þeirra. 
HI. Verðjöfnunarsjóði hvers svæðis skal úthlutað til fiskeigenda á svæðinu eftir fisk- 

magni, eftir að frá hefur verið dregið það fiskmagn, sem flutt er út á vegum sam- 
laganna samkvæmt II. líð þessarar auglýsingar. Greiðslan skal vera ákveðin 
fjárhæð á kg, án tillits til þess hvort fiskurinn er fluttur út ísaður, lagður 
upp í hraðfrystihús, herzlu eða salt eða nýttur á annan hátt. Sjóður þessi skal 
gerast upp mánaðarlega og fari útborgun fram eins fljótt og auðið er. 

IV. Reglur um úthlutun á arði, sem verða kann af fiskútflutningi þeim, sem fram 
fer á vegum ríkisstjórnarinnar, verða settar síðar. 

Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt lögum nr. 11 12. febrúar 1940, til að 
öðlast gildi þegar í stað og gilda fyrst um sinn þar til öðruvísi kynni að verða ákveðið. 

Atvinnumálaráðuneytið, 10. febrúar 1945. 

Áki Jakobsson. a 
Gunnl. E. Briem. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Snartartungusjóð“, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. febrúar 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Snartartungusjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Snartartungusjóður og er stofnaður af börnum og fósturbörn- 

um hjónanna Guðbjargar Jónsdóttur og Sturlaugs Einarssonar í Snartartungu, á 

gullbrúðkaupsdegi þeirra, 26. maí 1943, til minningar um þau og látin systkini og 
fóstursystkini stofnendanna. 

9 ør 2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 1700 — eitt þúsund og sjó hundruð — krónur og má aldrei 

skerða höfuðstólinn. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru vextir af höfuðstól, minningargjafir hvers konar, áheit og 

aðrar gjafir, svo og ágóði af skemmtunum, er haldnar kunna að verða til fjáröfl- 
unar sjóðnum. 

Sjóðurinn ávaxtast í Landsbanka Íslands. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega unglinga í Óspakseyrarhreppi (eins 

og hann takmarkast nú), til náms í búfræði, hússtjórn og garðyrkju, jafnt til byrj- 
unarnáms sem lokanáms í æðri skólum, erlendis sem hérlendis. 

Þá fyrst má úthluta fé úr sjóðnum, er hann nemur 10000 — tíu þúsund — 
krónum og þó aldrei meiru en % — þrem fimmtu — hlutum vaxta ár hvert. 
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10. febr. 

44 

20. tebr.
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45 

21. febr. 
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ð. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: sóknarprestur, sýslumaður og hreppstjóri þess 

héraðs, sem er starfssvæði sjóðsins, eða aðrir tilsvarandi sýslunarmenn, verði breyt- 
ing á skipan þeirra mála, er þessir menn fara nú með. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal reikningurinn endurskoðaður af 

sýslunefnd Strandasýslu og birtur í sýslufundargerð sýslunnar ár hvert. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar ríkisvaldsins á skipulagsskrá þessari. 

Snartartungu, 26. maí 1943. 

Einar Sturlaugsson. Hjörtur Sturlaugsson. Jónína S. Jónsdóttir. 

Halldóra Sturlaugsdóttir Guðborg Sturlaugsdóttir Hjörleifur Sturlaugsson. 

Jón Hjörleifsson. Ásmundur Sturlaugsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 66 frá 26. júní 1944, um mat og eftirlit með 
EA 

útflutningi á ísvörðum fiski. 

1. gr. 
Aftan við 3. gr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi: 
Þó getur fiskimatsstjóri, þegar sérstaklega stendur á, leyft að lengri tími líði 

en að framan segir frá því að fiskurinn er veiddur og þangað til hann er afhentur í 

útflutningsskip. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um meðferð, verkun 
og útflutning á sjávarafurðum, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. febrúar 1945. 

Áki Jakobsson. 
  

Gunnl. E. Briem.



Stjornartidindi 1945, B. 6. 45 

Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1945. 

Lög um framlenging á gildi laga nr. 33 7. mai 1928, um skattgreiðslu h/f 
Eimskipafélags Íslands, undirskrifuð af forsetanum 12. marz 1946, nr. 64. 

Lög um endurveitingu borgararéttinda, undirskrifuð af forsetanum 16. marz 

1945, nr. 65. 
Lög um útsvör, undirskrifuð af forsetanum 12. april 1945, nr. 66. 
Lög um fasteignaskatt til bæjar- og hreppsfélaga og Jöfnunarsjóð sveitar- 

félaga, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 67. 
Lög um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum, undirskrifuð af forset- 

anum sama dag, nr. 68. 
Lög um stýrímannaskólann í Reykjavík, undirskrifuð af forsetanum sama 

dag, nr. 69. 
Lög um fasteignamat, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 70. 
Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 6 9. jan. 1935, um tekjuskatt og 

eignarskatt, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 71. 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, 

um að Raufarhafnarhreppur verði sérstök dómþinghá. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, og ósk hreppsnefndar Raufar- 
hafnarhrepps, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt til þess að Raufarhafnar- 
hreppur verði framvegis sérstök dómþinghá með þingstað í Raufarhafnarkaup- 
túni, enda annist hreppsnefndin um að jafnan verði til á hinum nýja þingstað 

hæfilegt hús til þinghaldanna. 
Þetta er yður hér með til vitundar gefið, til leiðbeiningar og frekari birt- 

ingar. 

AUGLÝSING 

um gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu. 

Samkvæmt 6. gr. laga nr. 64 16. desember 1943, um birtingu laga og stjórn- 
valdaerinda, er gjald fyrir tilkynningar o. fl., sem birtist í Lögbirtingablaðinu, hér 
með ákveðið þannig: 

1. Fyrir tilkynningu um skrásetningu hlutafélags .......2.0..00.000... 115 kr. 
2. — — um skrásetningu firma, sem einn er eigandi að .. 25 — 
3. — — um skråsetningu firma, sem einn er eigandi ad, ef 

jafnframt er veitt prókúruumboð .............. 30 — 
4, — — um skrásetningu firma, sem tveir eru eigendur að 30 — 
5. — — um skråsetningu firma, sem tveir eru eigendur ad, 

ef jafnframt er veitt prókúruumboð ............ 35 — 
6. — — um skrásetningu firma, sem þrir eða fleiri eru eig- 

rendur að .......02000.00 nn 50 — 
1... — — um veitingu prókúruumboðs, breytingu eða aftur- 

köllun á prókúruumboði ..........000.00.00.... 25 — 
6 

12. dag aprílmánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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8. Fyrir tilkynningu um breytingu á hlutafélögum og firmum (breyt. 

á stjórn, samþykktum, eigendaskipti o. fl. .... 40 kr. 
9. — — um að hlutafélag eða firma sé hætt störfum .... 15 — 

Gjaldskylt efni, sem birt er í blaðinu, en eigi fellur undir neinn framan- 
greindra liða, greiðist með fimm krónum fyrir hvern dálkcentimetra. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi 1. marz n. k. og gildir unz öðruvísi kann að verða 
ákveðið. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 26. febrúar 1945. 

Finnur Jónsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Reykhólahrepps, Barðastrandarsýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Reykhólahrepps og skal heimili hans og varnar- 

þing vera í Reykhólahreppi. 

2. gr. 
Trygging sú er sparisjóðurinn hefur fyrir innstæðufé sparifjáreigenda og öðr- 

um skuldbindingum er: 
1. Sjóðeign hans. 
2. Skuldabréf, verðbréf og aðrar eignir. 
3. Varasjóður. 
4. Ábyrgðarmenn. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12 — tólf —. Skal stjórn- 

inni 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 þrir menn. Skulu tveir þeirra kosnir á aðalfundi úr 
flokki ábyrgðarmanna, en einn af syslunefnd Austur-Barðastrandarsýslu 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 stjórn- 
inni 4 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 stjórnar- 
nefndarmaður, kjórinn af sýslunefnd eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að 
gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þéss að sýslunefnd kjósi annan i 
hans stað. 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 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 
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. 
Stjórn sparisjóðsins 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 spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 
staddir og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins. 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 fé- 
hirðir 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 

tillögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sjóðsins 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 virðist nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgð- 
armanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr . gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- 

ráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

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 

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 séu greinilegar og getið við hverja ein- 

staka greiðslu. 
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11. gr. 
Stjórnin heldur fundi þegar ástæða þykir til. 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 með nægum fyrirvara. 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 lögmæt- 
um 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. 
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, sé til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur séð 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 að minnsta kosti eitt ár óhreyft, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstöku viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 6000 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 vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. * 

Af upphæðum, er nema 1000 kr. og 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.
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15. gr. 48 

Af fé, sem sparisjóðurinn åvaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 2. marz 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 100 kr. til 400 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 800 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 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 gera 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 viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun gefin. Við saman- 

burð viðskiptabókar og innstæðubókar, 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, skal 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 6 mánaða eftir 
áskorun í Þlaði 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, 
er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því fé, sem upp er sagt. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður hrekkur 

eigi 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,
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48 eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsam- 
2. marz legra fyrirtækja í almennings þarfir 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 fjárs 
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 jafn- 
góð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í 
hæsta lagi 4% hlutar að virðingarverði því, 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 lán- 
inu 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 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 innlánsfé, eiga i sjóði, innstæðu í banka, 
sem ríkið ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst % af inn- 
lánsfénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innláns- 
fénu samanlögðu. 

Komi það fyrir, að sparisjóðurinn neyðist til að grípa til þessa fjár vegna 
fyrirsjáanlegra útborgana, er stjórn sjóðsins skylt, svo fljótt sem verða má, að 
koma því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðs- 
stjórnin 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 sparisjóðsstjórnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum.
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Aldrei má sparisjóðurinn taka lán nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 48 

ákveðið það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf, sem handveð til 

tryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu i vorzl- 

um sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 

bækur sjóðsins 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. hve mikið hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því efni 

vera saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr 

honum og sé þar í greint hver sjóðforði 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 tapið, 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 nákvæmlega sjást af 

skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll lán, er sjóðurinn á úti- 

standandi, 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 víxilréttar hefur verið gætt. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 

yfir skuldir þær, er hann er í við aðra. — Reikningar skulu vera 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 Austur-Barðastrandarsýslu (með 

2. marz
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48 hlutfallskosningu) til eins års í senn. Endurkjósa: má endurskoðunarmann. Kjósa 
2. marz skal tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðunarmenn 

sparisjóðsins. 

32. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfa- 

eign um hver reikningslok og bera saman við bækur sjóðsins. 
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, sem 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 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 í reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 
Reikningurinn með athugasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund til úrskurðar. 

35. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sjóðsins 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 1949 og önnur gild- 
andi fyrirmæli og stjórn sjóðsins bætir ekki tafarlaust úr því, sem ábótavant 
kann að vera. 

36. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamáláráðuneytið, 2. marz 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Torfi Jóhannsson.
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REGLUGERD 

um skömmtun á erlendu smjöri. 

1. gr. 

Bannað er að selja erlent smjör, nema gegn sérstökum seðlum, sem út eru gefnir 

að tilhlutun ríkisstjórnarinnar. 

2. gr. 

Hverjum manni skal afhentur skömmtunarseðill fyrir tveimur enskum pund- 

um (2 X 453 g) af erlendu smjöri þegar reglugerð þessi kemur í gildi, og gildir 

hann til 1. júlí 1945. 
Bannað er að selja eða láta af hendi skömmtunarseðil eða aðra innkaupa- 

heimild fyrir peninga eða önnur verðmæti. 

Nánari reglur um fyrirkomulag úthlutunarinnar setur skömmtunarskrifstofa 

ríkisins. 

3. gr. 

Mjólkursamsalan í Reykjavík hefur með höndum heildsölu smjörsins, og skal 

hún halda nákvæma skrá um sölu þess til smásala og senda afrit af þeirri skrá 

vikulega til skömmtunarskrifstofu ríkisins. Mjólkursamsalan taki kvittun frá smá- 

sölum fyrir móttöku smjörsins. 

4. gr. 

Hver smásöluverzlun skal mánaðarlega senda skömmtunarskrifstofu ríkisins 

alla þá skömmtunarseðla, sem selt hefur verið samkvæmt í mánuðinum á undan, 

ásamt skýrslu um innkaup og birgðir. 

ð. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, látið 

rannsaka smjörbirgðir allra verzlana. 

6. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 kr. og skal farið með 

mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

7. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, sbr. lög 

nr. 59 7. mai 1940. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 3. marz 1945. 

Pétur Magnússon.   
Torfi Jóhannsson. 
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AUGLYSING 

um skömmtun á erlendu smjöri. 

Samkvæmt reglugerð útgefinni í dag, löggildist hér með stofnauki nr. Í, sem 
fylgdi skömmtunarseðlum fyrir tímabilið 1. jan. til 1. apríl, sem innkaupaheimild 
fyrir tveimur pökkum (453 g X 2) af erlendu smjöri, og gildir hann sem innkaupa- 
heimild fyrir þessu magni til 1. júlí n. k. 

Verð þess smjörs, sem selt er gegn þessari innkaupaheimild, er ákveðið kr. 6.50 
hver pakki í smásölu. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 3. marz 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Ólafsvíkur, Ólafsvík. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði og trygging. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Ólafsvíkur og er stofnaður árið 1892. Heimili 

hans og varnarþing er í Ólafsvík. 

2. gr. 
Starf sjóðsins er að geyma og ávaxta peninga fyrir íbúa Ólafsvíkur, Fróðár- 

hrepps og Neshrepps utan Ennis og Breiðuvíkurhrepps, og með lánum að styðja 
að gagnlegum fyrirtækjum í hreppum þessum, þó tekur hann einnig fé á vöxtu 
frá annarra sveita mönnum og lánar þeim með sömu kjörum. 

3. gr. 
Til tryggingar því, að inneignir viðskiptamanna glatist ekki, og að sjóðurinn 

standi i skilum með skuldbindingar sínar, ábyrgjast sjóðinn ábyrgðarmenn, sem 
ekki mega vera færri en 12, samkvæmt ákvæðum 5. gr., og auk þess skal sjóður- 
inn eiga varasjóð, er aldrei sé minni en 10000 krónur, en fari hann niður úr þeirri 
upphæð ber ábyrgöarmönnum að auka tryggingu sína, eða útvega tryegingu fyrir 
því, sem til vantar, til þess að sjóðurinn geti haldið áfram að starfa. 

Hin takmarkaða ábyrgð ábyrgðarmanna, allur varasjóðurinn, og aðrar eignir 
sparisjóðsins eru í hvert sinn trygging innstæðueigenda, að svo miklu leyti, sem 
það er ekki sett sem veð fyrir lánum sjóðsins.
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II. KAFLI 

Ákvæði um ábyrgð, stjórn og starfrækslu sjóðsins. 

4. gr. 

Í stjórn sparisjóðsins skulu vera þrír menn, og einn til vara, en ábyrgðar- 

menn eru yfirstjórn sjóðsins, að svo miklu leyti sem lög nr. 69 frá 27. júní 1941 

takmarka eigi verksvið þeirra. 

5. gr. 

Ábyrgðarmenn sparisjóðsins mega ekki vera færri en 12 og skulu þeir bú- 

settir ekki færri en 6 í Ólafsvík, 4 í Neshreppi utan Ennis, 1 í Fróðárhreppi og 

1 í Breiðuvíkurhreppi. Ef fleiri eru en 12 skulu þeir, sem umfram eru, helzt bú- 

settir í hinum sömu hreppum. 

6. gr. 

Sérhver ábyrgðarmaður skuldbindur sig skriflega til að ábyrgjast að sjóður- 

inn standi í skilum, svo og til að svara allt að 250 krónum fyrir halla eða tjón, 

sem sjóðurinn kann að verða fyrir, og getur ekki staðið straum af sjálfur. 

7. gr. 

Fækki ábyrgðarmönnum svo, að ekki verði 12 eftir búsettir samkvæmt 5. gr., 

eiga þeir, sem eftir eru, að fylla skarðið, að fengnum tillögum stjórnar spari- 

sjóðsins. 

8. gr. 

Aðalfundur ábyrgðarmanna skal haldinn í Ólafsvík ekki síðar en í aprílmán- 

uði ár hvert. Skal þá lagður fram endurskoðaður reikningur sparisjóðsins fyrir 

hið liðna ár, og hann úrskurðaður. Á aðalfundi skulu bækur og eignir sjóðsins 

yfirlitið, athugaðar ráðstafanir stjórnarinnar, og fjórða hvert ár kosnir 2 menn 

og einn til vara í stjórn sjóðsins, ákveðin þóknun til starfsmanna sjóðsins og 

endurskoðenda, og teknar aðrar ráðstafanir, er sjóðinn varða, og þurfa þykir. 

Aukafundi gela ábyrgðarmenn haldið, þegar stjórninni þykir þurfa eða ef 

helmingur ábyrgðarmanna æskir þess. 
Formaður stjórnarinnar boðar til aðal- og aukafunda. 

Aðalfundir og aukafundir eru lögmætir ef ?% ábyrgðarmanna eru mættir; 

mæti ekki svo margir, skal boða til nýs fundar og er hann lögmætur þótt færri 

mæti. 
At! atkvæða ræður á fundum, en séu atkvæði jöfn, skal varpa hlutkesti. 

Hlutfallskosningar skulu viðhafðar, ef þess er óskað. 

9. gr. 

Í stjórn sparisjóðsins skulu vera þrir menn, einn kosinn af sýslunefnd Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu, en hinir tveir kosnir á aðalfundi ábyrgðarmanna; 

auk þess skal kjósa einn mann til vara í stjórnina á aðalfundi ábyrgðarmanna, 

er gegnir stjórnarstörfum í forföllum hinnar ábyrgðarmannakjörnu stjórnar- 

manna. Stjórnin skal kosin til fjögra ára í senn. Deyi maður úr stjórn. eða flytji 

burt úr Ólafsvík á kjörtímabilinu, skal kosið í hans stað af sýslunefnd eða ábyrgð- 

armönnum, til þess að útenda kjörtímabilið. Stjórnendur skulu allir eiga heima 
í Ólafsvík. Stjórnendur má kjósa úr flokki ábyrgðarmanna. 

10. gr . gr. 
Stjórnendur sjóðsins skipta með sér verkum, skal einn þeirra vera formaður 

sparisjóðsins. Stjórnin ræður starfsmenn sjóðsins, féhirði og bókara. Stjórnendur 
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51 mega sjálfir annast starfrækslu sjóðsins. Þóknun fyrir starfa stjórnarinnar og 
5. marz þóknun til endurskoðenda og starfsmanna, ákveða ábyrgðarmenn á aðalfundi 

sínum ár hvert. 

11. gr. 
Formaður sparisjóðsstjórnarinnar, ásamt öðrum manni úr stjórn sparisjóðs- 

ins, undirritar skjöl og yfirlýsingar fyrir hönd sparisjóðsins, svo skuldbindandi 
sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. Þó skulu kvittanir, er snerta 
daglega starfrækslu, undirritaðar af bókara og gjaldkera sjóðsins. 

12. gr. 
Stjórn sparisjóðsins ákveður hvernig starfrækslu sparisjóðsins skuli hagað, 

að svo miklu leyti sem aðalfundur ábyrgðarmanna hefur ekki ákveðið hana fyrir 
hvert ár, en að minnsta kosti skal sjóðurinn opinn til afgreiðslu tvo tíma í senn, 
tvisvar í viku, nema sumarmánuðina júní, júlí og ágúst, þá aðeins tvo tíma í senn 
einu sinni í viku. Gæta skal stjórnin þess, að hlýða lögum nr. 69 frá 27. júní 1941, 
um sparisjóði, og reglugerð frá 15. febr. 1942, að því er starfrækslu sjóðsins snertir. 

13. gr. 
Bækur sjóðsins skuli vera samkvæmt reglugerð frá 15. febr. 1949, um 

sparisjóði. 

14. gr. 
Sýslunefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu kýs 2 menn með hlutfallskosn- 

ingu árlega, sem endurskoðendur sparisjóðsins. Skulu þeir yfirfara reikninga 
sparisjóðsins, yfirlíta bókfærslu sjóðsins, skuldabréf og eignir, og votta, að sjóðn- 
um sé stjórnað samkvæmt settum lögum og reglugerðum, sbr. reglugerð fyrir 
sparisjóði frá 15. febr. 1942. 

15. gr. 
Stjórn sparisjóðsins skal hafa lokið uppgerð ársreikninga sjóðsins fyrir lok 

marzmánaðar ár hvert, og skulu þeir afhentir endurskoðendum eigi síðar en 10. 
aprílmánaðar. 

Allar upplýsingar, er endurskoðendur æskja eftir, er stjórninni skylt að gefa 
þeim. 

III. KAFLI 

Ákvæði um inn- og útborganir. 

16. gr. 
a. Innlög í sparisjóðinn eru tekin í gjaldgengum peningum, og eigi minna en 

ein króna í hvert sinn. 
b. Það, sem í sjóðinn er lagt, er fært í innstæðubók, og fær hver innstæðueig- 

andi sinn viðskiptareikning (conto) með rituðu nafni og heimili, eða sérstöku 
nafni, ef æskt er. 

c. Sem sönnun fyrir innstæðu sinni fær hver sá, sem í sjóðinn leggur, við- 
skiptabók, með sömu yfirskrift og í innstæðubókinni stendur, og skal prenta 
í hana útdrátt úr sparisjóðslögunum frá 27. júní 1941 og útdrátt úr sam- 
Þþykktum þessum eða annað þess í stað, sem sparisjóðseftirlitið í stjórnar- 
ráði Íslands tekur gilt, og gildir viðskiptabókin sem samningur við spari- 
sjóðinn, þegar hún hefur verið undirrituð af formanni og öðrum meðstjórn- 
armanni. Fyrir innlögum í viðskiptabókina kvitta bókari. og gjaldkeri 
sjóðsins.
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Þegar viðskiptabók er tæmd, heldur sparisjóðurinn eftir einni krónu af inn- 

stæðu bókarinnar til greiðslu hennar. 

17. gr. 

Sjóðurinn gefur út sérstakar viðskiptabækur (ávísanabækur) og skal þá 

heimilt að greiða út úr þeim, aðeins gegn ávísunum, þó bókin sé ekki sýnd í sjóðn- 

um, og eins að taka við greiðslu inn í þær, en prenta skal skýrt á bókina að 

hún sé ekki veðhæf, þar eð bókin geti sýnt aðra innstæðuupphæð en tilsvarandi 

viðskiptareikningur. Sjóðurinn lætur prenta ávísanahefti á bækur þessar og selur 

ávísanaheftin á 2 krónur heftið. Aðeins eyðublöð þau, sem sparisjóðurinn gefur 

sjálfur út, eru gild undir ávísanir á ávísanabækur. Sjóðurinn heldur skrá um það, 

hvaða númer á ávísanaheftum hver eigandi ávísanabókar fær. 

18. gr. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, 

þegar meiri hluti stjórnar álítur það nauðsynlegt fyrir sjóðinn, eða gera að skil- 

yrði að féð standi óhreyft í sjóðnum allt að einu ári. 

19. gr. 

Af því fé, sem lagt er í sjóðinn, verður svarað sömu vöxtum og Landsbanki 

Íslands svarar af innstæðufé á hverjum tíma. Minni upphæð en tíu krónur ber 

eigi vexti í sjóðnum. Vextir greiðast frá þeim degi sem inn er lagt og til þess dags, 

sem út er lekið. Vextir af innstæðum skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur 

sjóðsins við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda 

þá lagðir við höfuðstól. — Í fyrsta sinn og viðskiptabók er sýnd eftir nýár, skulu 

vextir færðir í hana, og skal þess þá vandlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að 

meðtöldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, er innstæðubókin telur. 

20. gr. 

a. Uppsögn á innstæðu fer fram skriflega, og sá, sem upp segir, fær það ritað 

í viðskiptabók sína og dagbók (gerðabók stjórnar) sjóðsins. 

b. Engri innstæðu má segja upp fyrr en hún hefur staðið 6 mánuði, eða lengri 

umsaminn tíma Í sjóðnum. Allt að 5 krónum má fá útborgað fyrirvaralaust, 

en þó er sjóðurinn ekki skyldur til að borga meira en 10 krónur á mánuði úr 

sömu viðskiptabók fyrirvaralaust. 10 til 20 krónum skal segja upp með mán- 

aðar fyrirvara, 20 til 50 krónum með tveggja mánaða fyrirvara, 50 til 200 

krónum með þriggja mánaða fyrirvara, og stærri upphæðum með misseris 

fyrirvara. 
c. Eftir gjalddaga er engum vöxtum svarað af höfuðstól eða vöxtum. Stjórn 

sjóðsins á rétt á að fá að heimta, að við uppsögðu fé sé tekið strax og því er 

sagt upp, eða innan skemmri tíma en ákveðinn er. Sjóðurinn þarf heldur ekki 

að svara vöxtum lengur en til þess dags, að borgun er boðin. 

21. gr. 

Borgun til innstæðueigenda á sér stað i gjaldgengum peningum, og ritast út- 

tektin strax í viðskiptabókina, nema um ávísanabók sé að ræða samkvæmt 17. gr. 

Sparisjóðurinn greiðir handhafa viðskiptabókar inneign þá, sem í bókinni stendur 

og um er beðið, án þess að sjóðurinn beri nokkra ábyrgð á því fé gagnvart eiganda 

bókarinnar. — Ef viðskiptabók glatast verður stjórn sparisjóðsins að fá hana 

ógilta á kostnað eiganda samkvæmt lögum nr. 69 frá 27. júní 1941, um sparisjóði, 

áður en útborgun fer fram. 

1945 

öl 
5. marz
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22. gr. 
Ef eigandi að innstædufé eða erfingjar hans ekki vitja sjóðsins í 20 år, til að 

taka við vöxtum, eða segja upp höfuðstóli, er öll innstæðan með vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins, enda hafi áður verið skorað á eiganda að segja til sín, innan 
6 mánaða, með auglýsingu í blaði því, er flytur auglýsingar stjórnarvalda (Lög- 
birtingablaðinu). 

23. gr. 
Af ágóða sjóðsins greiðist allur kostnaður við stjórn hans og rekstur. Aðal- 

fundur ábyrgðarmanna ákveður þóknun til stjórnenda, endurskoðunarmanna og 
starfsmanna. 

24. gr. 
Afgangur af ágóða sjóðsins, þegar greiddur hefur verið kostnaður við stjórn 

og starfrækslu, rennur í varasjóð, en takmark hans er, að standa straum af hverju 
því tjóni, sem sjóðurinn kann að verða fyrir; en þegar varasjóður nemur meiru 
en 10% af innstæðufé og öðrum skuldbindingum sjóðsins, má verja því fé sem 
þá er umfram í almenningsþarfir, ef % ábyrgðarmanna samþykkja það á lög- 
mætum fundi og stjórnarráð Íslands veitir því samþykki sitt samkvæmt lögum 
nr. 69 frá 27. júní 1941, um sparisjóði. 

25. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu, á vanalegum gjalddögum, með 

þriggja mánaða fyrirvara, annað hvort með tilkynningu til innlagsmanna sjálfra 
í ábyrgðarbréfi, eða með opinberri auglýsingu, og greiðast þá ekki vextir lengur 
en til gjalddaga. 

26. gr. 
Um inneignir manna í sjóðnum má ekki segja óviðkomandi mönnum. 

IV. KAFLI 

Um ráðstöfun á fé sjóðsins. 

27. gr. 
Eignum sjóðsins eða innstæðufé má hagræða þannig: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf, bankavaxtabréf eða önnur slík verðbréf, 
er álíta má jafngóð, og með því að ávaxta fé í Landsbanka Íslands; 

b. með því að lána út fé gegn veði í fasteignum, svo sem jörðum, húsum í kaup- 
stöðum og kauptúnum, þilskipum stærri en 10 reg. tonn, en aldrei meir en 
svarar % hlutum sannvirðis jarða, % sannvirðis húsa og skipa, að dómi 
stjórnenda eða virðingu trúnaðarmanns sjóðsins. 

Öll hús, sem sjóðurinn lánar út á, skulu vera vátryggð fyrir brunahættu, 
og skip öll vátryggð gegn hvers konar tjóni; 

e. með því að lána gegn sjálfskuldarábyrgð áreiðanlegra manna, og aldrei færra 
en tveggja fyrir neinu láni; gegn ábyrgð sýslu og sveitarfélaga og gegn hand- 
veði og gegn annarri þeirri tryggingu, er stjórn sjóðsins álítur næga. Út á hand- 
veð má þó aldrei lána meira en helming verðmætis veðsins, nema það séu 
ríkisskuldabréf, bankavaxtabréf eða sparisjóðsbækur, sem lána má út á allt að 
tveim þriðju hlutum þess, er þau hljóða upp á; 

d. með því að kaupa trygga víxla; 
á hvern annan hátt, er stjórnendur sjóðsins álíta tryggan. ø
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28. gr. 
Stjórnendur sjóðsins mega ekki taka fé að láni úr sjóðnum né ábyrgjast lån 

annarra. Þeir mega heldur ekki stjórna eða reka aðra lánastarfsemi. 

29. gr. 

Vexti af lánum og víxlum skal ætíð greiða fyrir fram, minnst fyrir þrjá 

mánuði. Séu lán eða vextir eigi greiddir á gjalddaga skuldabréfa eða víxla, skal 

svara auk hinnar umsömdu leigu 2 af hundraði á ári frá gjalddaga, þangað til 

skuldinni er lokið, eða lán eða víxlar hafa verið framlengd eða endurnýjuð. 

Reglulegir útlánsvextir skulu ákveðnir ár hvert á aðalfundi. 

V. KAFLI 

Lokaákvæði. 

30. gr. 

Án samþykkis aðalfundar eða aukafundar ábyrgðarmanna, má sparisjóður- 

inn ekki taka lán til annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagn- 

vart innstæðueigendum og þá þó því aðeins, að öll stjórnin og ábyrgðarmenn sam- 

þykki það. 
Setji sparisjóðurinn verðbréf sín að veði fyrir lánum, sem hann verður að 

taka, skal móttökuskírteini lánveitanda vera geymt meðal skjala sparisjóðsins, 

og þess getið í bókum hans, hvar hin veðsettu bréf séu geymd og hver þau eru. 

Sérhver lánveitandi skal hafa sérstakan viðskiptareikning (conto) í bókum 

sparisjóðsins. 

31. gr. 

Samþykktum þessum getur stjórn sparisjóðsins breytt með samþykki 2 

hluta ábyrgðarmanna á lögmætum ábyrgðarmannafundi. 

32. gr. 

Sparisjóðnum skal að öllu leyti stjórnað samkvæmt lögum nr. 69 frá 27. júní 

1941, um sparisóði, og bókfærslu hans, fyrirkomulagi og starfrækslu hagað sam- 

kvæmt þeim lögum og samkvæmt reglugerð fyrir sparisjóði frá 15. febr. 1942. 

33. gr. 
Á samþykktum þessum skal leita staðfestingar stjórnarráðs Íslands. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 5. marz 1945. 

Pétur Magnússon.   
Torfi Jóhannsson. 

1945 

51 
5. marz



1945 

52 
5. marz 

60 

SAMPYKKTIR 

Sparisjóðs Sauðárkróks, Sauðárkróki. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Sauðárkróks. Heimili hans og varnarþing er á 

Sauðárkróki. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 1. ágúst 1886 og er tilgangur hans að ávaxta fé manna 

með því að lána það út aftur, gegn fullnægjandi tryggingu. 

3. gr. 
Sem trygging fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, er allur varasjóður hans, 

eins og hann er á hverjum tíma, og auk þess ábyrgð 30 manna fyrir minnst 3000 
krónum. Fundabók sjóðsins skal jafnan sýna hverjir eru í ábyrgð þessari, og er 
stjórninni skylt að gera það sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgð- 
armenn Verði aldrei færri. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn. Skulu þrír þeirra kjörnir á aðalfundi til 4 ára 

Í senn og aðrir þrír til vara. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef óskað er. Á sama 
hátt kýs sýslunefnd Skagafjarðarsýslu 2 stjórnarmenn og 2 til vara og gildir 
kosning þeirra til sama tíma. Stjórnin skiptir með sér störfum. — Ekki má 
stjórnin reka eigin lánastarfsemi, eða aðra atvinnu, er geti komið í bág við hags- 
muni sjóðsins. 

5. gr. 
Stjórn sparisjóðsins hefur umsjón með öllum framkvæmdum hans milli aðal- 

funda. Skal hún fyrst um sinn, þangað til annað verður ákveðið af aðalfundi, 
gegna afgreiðslustörfum við hann. Það skal vera aðalreglan, að eigi má greiða 
neina upphæð úr sjóðnum né í hann, nema tveir af stjórnendum séu viðstaddir 
og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins, hvor um sig. Birta skal í blaði 
því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórnendur sjóðsins og hverjir 
geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóð- 
inn 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, endurskoðenda, eða ann- 
arra, 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. 

6. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 
Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

7. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft, sem þörf krefur, og eigi sjaldnar en 

einu sinni Í mánuði. Stjórnin ber ábyrgð á að bókhald sjóðsins sé samkvæmt 
ákvæðum laga um sparisjóði frá 27. júní 1941 og reglugerðar frá 15. febr. 1942.
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8. gr. . 52 
Eigi sidar en i aprilmånudi år hvert skal adalfundur haldinn og bodar for- 5. marz 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum skriflega með minnst sex daga fyrirvara. 
Á fundinum hafa ábyrgðarmenn einir atkvæðisrétt og ræður afl atkvæða. þó má 
ekki breyta samþykktum sjóðsins nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi 

samþykki. Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað, þótt eigi sé mættur 
nema þriðjungur ábyrgðarmanna. Aukafundi boðar formaður á sama hátt og 
aðalfundi, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. 

9. gr. 
Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram reikninga hans fyrir síðastliðið 

almanaksár ásamt athugasemdum endurskoðenda og svörum sínum. Aðalfundur 
úrskurðar reikningana og liggur í því kvittun fyrir reikningsskilunum að full- 
nægðum úrskurðum. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á, að reikningur hans fyrir um- 
liðið almanaksár sé fullger fyrir lok marzmánaðar og að hann sé gerður eftir 

fyrirmynd, er stjórnarráðið semur. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti o. fl. 

10. gr. 
a. Hver sá, er kemur fé á vöxtu í sjóðinn, fær sem skírteini fyrir innstæðu sinni 

viðskiptabók með sömu yfirskrift og einkennistölu og i innstæðubók sjóðsins 
stendur. Í öllum viðskiptabókum skal vera prentað ágrip af lögum um spari- 
sjóði frá 27. júní 1941, svo og samþykktir sparisjóðsins. Eigandi greiðir and- 
virði bókarinnar, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti, en þegar inn- 
stæða hennar er öll tekin út, skal afhenda sjóðnum hana til ónýtingar án endur- 
gjalds. Glatist viðskiptabók verður farið með hana eftir þar um gildandi lög- 

um. 
b. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi getur meiri hluti sparisjóðsstjórnar neit- 

að viðtöku á fé í sjóðinn, eða gert að skilyrði, að það standi óhreyft að minnsta 
kosti í eitt ár. 

c. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum um að hafa hærri 
innstæðu en tíu þúsund krónur á vöxtum í sjóðnum. 

d. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

11. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma Í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. Vextirnir reiknast í mánuðum þrítugnættum og skulu 
þeir reiknaðir út og færðir í bækur sjóðsins við lok hvers árs. Heimilt er aðal- 
fundi, ef hann telur ástæðu til, að ákveða, að af upphæðum, er standa i sjóðnum 

skemur en tvo mánuði, séu engir vextir greiddir. 

12. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það 

sem menn óska án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en telji 

hún nauðsynlegt að krefjast uppsagnarfrests getur hún heimtað að upphæðum, 
sem eru yfir 500 krónur, sé sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara. 

13. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd, og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana, og er það 
8
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52 full sönnun fyrir greiðslunni gagnvart eiganda hennar. Heimilt er að taka við 
5. marz innlögum, þó viðskiptabók sé ekki sýnd, og skal þá gefin kvittun, ef óskað er, en 

gæta skal þess að fylgja um þetta ákvæðum þar að lútandi laga. 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 
ekki 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. 

14. 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 6 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sjóðsins. i 

15. gr. 
Årsard 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, má með samþykki stjórnarráðsins verja 
fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. Að öðru 
leyti en hér er greint, skal með varasjóðinn farið samkvæmt ákvæðum laga um 
sparisjóði frá 27. júní 1941. 

III. Um útlán. 

16. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 
góð. Skal, ef bréfin hljóða á handhafa, tafarlaust láta nafnskrá þau sem eign 
sparisjóðsins; 

b. með því að lána fé gegn áreiðanlegu fasteignaveði, eða sjálfskuldarábyrgð 
einstakra manna eða félaga. Um lán út á fasteignir skal höfð hliðsjón af 
gildandi fasteignamati. Skulu þau vera afborganalán og eigi veitt til lengri 
tíma en 40 ára, ef jörð eða steinhús er að veði, en eigi lengri tíma en 25 ára, 
ef timburhús er að veði. Húseignir, sem veðsettar eru sjóðnum, skulu jafnan 
vátryggðar í félagi, er stjórn sjóðsins tekur gilt. Sjálfskuldarábyrgðarlán má 
eigi veita til lengri tíma en 10 ára, og skal þess gætt, að þau séu jafnan vel 
tryggð; 

ce. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur fulltrygga, þó má ekki 
kaupa víxla sem falla í gjalddaga eftir meira en 6 mánuði; 

d. á hvern annan fulltryggan hátt, sem stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

17. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. Aðalfundur ákveður vexti og 
forvexti af útlánum, svo og vaxtagjalddaga og dráttarvexti, en heimilt er spari- 
sjóðsstjórninni að taka um þetta ákvarðanir milli aðalfunda, ef þörf krefur.
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18. gr. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 

ákveðið það, enda sé það til þess gert, að fullnægja skuldbindingum sjóðsins gagn- 
vart innstæðueigendum. Óheimilt er sjóðnum að gefa út handhafaávísanir á 
sjálfan sig. Um tryggingar fyrir því, að sjóðurinn geti hvenær sem er fullnægt 
skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé fer eftir þar að lútandi ákvæðum laga 
um sparisjóði. 

IV. Um reikninga sjóðsins og endurskoðun. 

19. 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. 
Gera skal reikning yfir inn- og útborganir sjóðsins á árinu, reikning yfir tekjur 

hans og gjöld á árinu og nákvæman efnahagsreikning yfir hag hans í árslok. Skal 
frá þessum reikningum og fylgiskjölum þeirra gengið eins og fyrir er mælt í lög- 
um um sparisjóði. 

21. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla velur sýslunefnd Skaga- 

fjarðarsýslu tvo endurskoðunarmenn og tvo menn til vara, er koma í stað aðal- 
manna í forföllum þeirra. Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir 
endurskoðendur sparisjóðsins. 

22. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir 15. apríl. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningur- 

inn með athugasemdum endurskoðenda og svörum reikningshaldara leggst síðan 
fyrir aðalfund til úrskurðar. Endurskoðendur hafa frjálsan aðgang að öllum bók- 
um, verðbréfum og öðrum skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeir 
óska. Skylt er þeim að hafa nákvæmt eftirlit með håkfærslu sjóðsins og haga 
starfi sínu að öllu leyti í samræmi við þar að lútandi ákvæði laga um sparisjóði. 

23. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun til sparisjóðsstjórnarinnar og endurskoðenda, svo 

og greiðslu til þeirra, er vinna að afgreiðslustörfum við sjóðinn. 

24. ør 24. gr. 
Auk samþykkta þessara gilda einnig fyrir sjóðinn lög um sparisjóði frá 27. 

júní 1941 og reglugerð um sparisóði frá 15. febr. 1942, svo og síðar meir þau ný . DD DO i Ð v 

lagaákvæði, er löggjafinn kann að setja varðandi alla sparisjóði í landinu. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 5. marz 1945. 

Pétur Magnússon.   
Torfi Jóhannsson. 
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REGLUGERD 

um gjöld til utanrikisråduneytisins. 

1. gr. 
Fyrir eftirtalin embættisverk, sem framkvæmd eru i utanrikisråduneytinu eda 

af fulltrúum þess erlendis, skal greiða gjald samkvæmt 

Gjaldskrá 
þeirri, er hér fer á eftir: 

1. 

10. 

11. 

Nótarialgerðir. 
Fyrir almenn nótarialvottorð .................0.000 veere venen 

Aths.: Ef fulltrúi utanríkisráðuneytisins veitir aðstoð sína við samn- 
ingu arfleiðsluskrár, samnings, umboðsskjals eða annarra þess konar 
gerninga, skal auk þess greiða sérstakt gjald skv. 7. tölulið. 

Fyrir aðrar nótarialgerðir skal gjalda ..............0.000.. 0... 0.0.. 

Fyrir eftirrit úr nótarialbók, sjá 10. tölulið. 

Ýmis önnur embættisverk. 

Fyrir vottorð og áritanir í embættisnafni, að svo miklu leyti sem eigi er 
í reglugerð þessari ákveðið sérstakt gjald fyrir embættisverkið ........ 

Fyrir vottorð um íslenzkar réttarreglur ...............00. 0000. 

. Fyrir lífsvottorð ..................00.. 0. 
Sbr. þó 3. gr. 

Fyrir að semja skýrslur, umsóknir og önnur skjöl og aðstoða við samn- 
ingagerdir sst enedes 
fyrir hverja blaðsíðu þó ekki minna en ...........0000000 0000 

Fyrir að staðfesta undirskriftir yfirvalda og einstaklinga ............ 
Aths.: Er staðfesta skal undirskrift tveggja eða fleiri á skjali, og 

menn rita á sama tíma undir það í viðurvist fulltrúa, ber aðeins að greiða 
það gjald, sem heimta má af einum þeirra. 

Fyrir staðfestingu utanríkisráðuneytisins á undirskrift fulltrúa eða 
staðfestingu fulltrúa á undirskrift starfsmanna í utanríkisráðuneytinu 

Eftirrit: 
a. Fyrir að bera eftirrit saman við frumrit og staðfesta það, skal gjalda 

fyrir hverja blaðsíðu eða minna, þegar það er ritað eins og að lögum 
å ad vera .......0..20000 00. 

b. Fyrir eftirrit úr bókum embættisins skal greiða fyrir hverja blaðsíðu 
en fyrir hálfa blaðsíðu eða minna ................00... 0... n nn. 

c. Nú eru eftirrit tekin með einu eða fleiri samrilum, og skal þá greiða 
hálft gjald fyrir hvert samrit. SR 

Þýðingar. 

a. Fyrir þýðingu, óstaðfesta eða staðfesta, skal greiða gjald það, sem 
tíðkast á hverjum stað, þó ekki minna en ...........0000.00 00... 

fyrir allt að 100 orðum. 
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b. Fyrir ad stadfesta pydingu skal greida gjald pad, sem tidkast å hverj- 

um stað, þó ekki minna en .....s0000eueeerersr rener kr rrerknee 

fyrir allt að 100 orðum. 

1. aths.: Ekki er fulltrúum skylt að taka að sér þýðingar né að 

staðfesta þær. Eftir atvikum má rita á þær orðin: án ábyrgðar. 

2. aths.: Við meðferð mála fyrir einstaklinga er heimilt að heimta 

gjald skv. 11. tölulið, er þýða verður fylgiskjöl. 

a. Fyrir innheimtu fjár eða sölu á verðmætum og sendingu upphæðar- 

innar skal gjalda 4% af nettóupphæðinni, þó ekki minna en ...... 

og ekki meira en samtals .........0000.een ne ennern nr 

Aths.: Sé leitað lögfræðilegrar aðstoðar á kostnað beiðanda, skal 

aðeins greiða helming gjaldsins. i 

b. Fyrir aðstoð við vörukaup skal gjalda 3% af nettóupphæðinni, þó 

ekki minna en .........0.0.00 nr 

og ekki meira en samtals ......0000%.00nnecnnrrnnnrr nr 

Fyrir geymslu fjár eða verðmæta í allt að sex mánuðum skal greiða 1% 

verðs, allt að 1000 kr., þó ekki minna en ....0000000000ennnnr ne. 

og 72% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals .............. 

Fyrir að greiða af hendi fé éða verðmæti að svo miklu leyti sem eigi ber 

að greiða gjald skv. 12. tölulið, skal gjalda %% verðs, allt að 1000 kr., 

þó ekki minna en ........2..00.00 neee nnrrnnrrnnr rn 

og “% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals ............ 

1. aths.: Fyrir að afgreiða sparifé og meðlög sjómanna og iðnaðar- 

manna skal ekkert gjald greiða. 

2. aths.: Þegar sent er fé, sem greiðast skal með afborgunum, ber að 

reikna gjaldið í einu lagi eftir heildarupphæðinni. 

Fyrir meðferð refsimála og eftirrit úr embættisbókum í því sambandi 

Fyrir að gefa út fylgibréf með líki látins manns .....000.0000000..0.. 

Vegabréf. 

Fyrir útgáfu vegabréfs skal gjalda fyrir hvern þann, er vegabréfið 

hljóðar um ........00000 00 e err HARA 

Fyrir framlengingu vegabréfs .......2..022.00s.ennrrn near 

Þegar vegabréf hefur verið gilt í einu ríki eða fleiri, en bætt er við það, 

að gildi þess skuli ná til annarra ríkja .........2.00.0 00... nn... 

Fyrir staðfestingaráritun vegabréfs (visum) ......2000000.0 00... 0... 

Aths.: Þó skal aldrei taka lægra gjald en það, sem tekið er fyrir 

áritun á vegabréf íslenzkra ríkisborgara af fulltrúa hlutaðeigandi erlends 

ríkis á Íslandi vegna ferðar til hins erlenda ríkis. 

Aðstoð í ýmsum einkaréttar- og réttarfarsmálefnum. 

. Erfðamál. 

a. Fyrir að gæta hagsmuna erfingja í sambandi við búskipti skv. um- 

boði eða fyrirmælum utanríkisráðuneytisins eða erfingja, hvort sem 

sala á eignum búsins eða sending þeirra fer fram, skal gjalda 5% af 

hreinum eignum búsins, þó ekki minna en .....0.0000000 00.00.0000. 

og ekki meira en ...........20200nne ern 

1. aths.: Sama gjald skal greiða, þar sem eiginleg skiptameðferð 

fer ekki fram í dvalarríkinu, en álíta verður, að aðstoð sú, sem full- 

trúi utanríkisráðuneytisins hefur veitt, sé hliðstæð því, sem að ofan 
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greinir, t. d. ef fulltrúinn skv. heimild hlutaðeigandi yfirvalda hefur 
stjórnað búskiptum og annazt sölu á eignum búsins. 

2. aths.: Um eignir látinna sjómanna vísast til 36. töluliðs. 
b. Þegar leitað er lögfræðilegrar aðstoðar, á kostnað erfingja, í tilvikum 

þeim, er ræðir um í a-lið, skal gjalda 27%% af hreinum eignum búsins, 
þó ekki minna en ............0000..0 00 
og ekki meira en ...............0..220. s.n 

c. Fyrir að veita móttöku og annast sendingu erfðafjár, að svo miklu 
leyti sem fyrirmæli a-liðs eiga ekki við, vísast til 14. töluliðs. 

d. Fyrir að innsigla og geyma erfðafé í allt að 6 mánuðum, að svo miklu 
leyti sem fyrirmæli a-liðs eða b-liðs eiga ekki við, skal gjalda 1% af 
upphæð fjárins allt að 1000 kr., þó ekki minna en ............0.... 
og %2% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals .......... 

e. Fyrir uppskrift á eignum bús, að svo miklu leyti sem fyrirmæli a—d- 
liðs eiga ekki við, skal gjalda %7% af hreinum eignum búsins, þó ekki 
MINNA en ......0.0.20 0000 

í. Þó skal ekkert gjald greiða í þeim búum, þar sem eigurnar nema ekki 
500 kr., að frádregnum útfararkostnaði. 

Birting stefnu o. fl. 
a. Þegar fulltrúi utanríkisráðuneytisins annast birtingu á fyrirkalli, 

stefnu, dómi, uppsögn eða málskröfu skal gjalda fyrir hvern Þann, er 
birt er .........0.. IR 

b. Fyrir áritun á fyrirkall, stefnu, dóm, uppsögn eða málskröfu um lög- 
lega birtingu af hálfu erlends yfirvalds, skal gjalda ................ 

Íslenzk skip og farmur þeirra, skipstjórar og áhöfn. 
Fyrir útgáfu bráðabirgðaþjóðernisskírteinis skal gjalda .............. 
fyrir hverjar 100 rúmlestir þó ekki minna en ........000000000 
Fyrir önnur embættisverk í sambandi við útgáfu skipaskírteina ...... 
Fyrir áritun um framlengingu bráðabirgðaþjóðernisskírteinis ........ 
Fyrir áritun á þjóðernis- og skráningarskírteini skipa um skipstjóra- 
skipti skal gjalda .............2....0.0.0 000. 
Fyrir áritun á skirteini um breytingu á lestatali skips skal gjalda .. 
Fyrir að löggilda leiðar-, dag- eða vélarbók skal gjalda .............. 
ef rúm í skipi er meira en 100 rúmlestir, ella ............00..00....... 

Helming gjalda þessara skal greiða fyrir vottorð þau, sem rituð eru 
skv. 43. gr. siglingalaga, 30. nóv. 1914, í leiðarbækur skipa. 
Fyrir lögskráningu sjómanna ...........0.0..0.0.0.0 000 
Fyrir skipshafnarskrá og aukaskrá skal gjalda á mann, sé skráin innheft 
sé hún óinnheft, skal gjalda á mann .........0......00000 000 
Fyrir vottorð á skipshafnarskrá um að hún hafi verið sýnd fulltrúa utan- 
ríkisráðuneytisins ............0...0..... 0... 
Fyrir að gera ráðningarsamning skal gjalda á hvern mann .......... 
Fyrir að rita á eða gera upp viðskiptabók ..........0.000000000 
Fyrir að taka við tilkynningu um strok skipverja og kröfu um máls- 
höfðun í því sambandi .............0.......00 0. 
Fyrir að leita aðstoðar lögreglunnar til að kyrrsetja sjómann eða láta 
flytja hann á skip ......0.......... 0020. 
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Fyrir meðferð á eigum látinna sjómanna (þó ekki yfirmanna á skipi) .. 
. Fyrir að gefa út heilbrigðisvottorð skal gjalda ..........0...000.0.000.. 

Ef fulltrúi utanríkisráðuneytisins er viðstaddur, þegar sjóferðaskýrsla er 
gefin fyrir erlendu yfirvaldi, skal gjalda ...........0.00000 0000... 00... 
fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund, 

Ekkert 53 
10.00 

5.00 

Þegar sjóferðaskýrsla er gefin fyrir fulltrúa utanríkisráðuneytisins eða: 
önnur rannsókn fer fram: 
a. vegna þess að skip hefur farizt, rekizt á annað skip, tekið grunn eða 

laskazt svo nokkru nemur, skal gjalda: 
1. ef skip er minna en 200 rúmlestir ..........00000000 0000... 
2. ef skip er 200 rúmlestir eða meira, en þó minna en 500 rúmlestir 
3. ef skip er 500 rúmlestir eða stærra .........2..002..0 0000... 

b. Ef maður hefur dáið eða orðið fyrir slysi á skipi, skal gjalda ...... 
fyrir hvern, sem farizt hefur eða slasazt, þó ekki meira en samtals .. 

c. Annars: 
1. ef skip er minna en 200 rúmlestir .........000. 0000... 0. 
2. ef skip er stærra en 200 rúmlestir, en minna en 500 rúmlestir .. 
3. ef skip er 500 rúmlestir eða stærra .........0002.000 0000... 

Aths.: Ef þinghald stendur yfir lengur en þrjár klukkustundir, 
skal greiða aukagjald fyrir hverja klukkustund eða brot úr klst... 

Fyrir að taka við skipreikamótmælum (sea protest) skal gjalda ...... 
Björgun góss. 
a. Fyrir uppskrift skal gjalda 1% af verði varanna, 

þó ekki minna en ..............0000 0000 0 nes 
og ekki meira en ........0..0... 00 en nn 

h. Ef fulltrúi utanríkisráðuneytisins annast sölu varanna, skal gjalda 
4% af söluverðinu, þó ekki minna en .........0.0.00 0000... 

c. Ef yfirvöldin á staðnum annast söluna undir eftirliti eða umsjá full- 
trúa utanríkisráðuneytisins, skal gjalda 175% af söluverðinu, þó ekki 
MINNA en .....0..000000 0. 
og ekki meira en samtals .............220000 0000 

Fyrir staðfestingu eða vottorð, sem þörf er á við fermingu eða afferm- 
ingu skips, skal gjalda ..............2.02 00... sen 
fyrir hvert vottorð, sem gefið er. 
Fyrir að geyma skipsskjöl í skrifstofu fulltrúa utanríkisráðuneytisins 

Aðstoð í öðrum viðskiptum. 

Fyrir að kveðja mann til skoðunar eða annarra slíkra gerða skal gjalda 
fyrir hvern þann, sem kvaddur er. 

. Fyrir áritun eða staðfestingu á upprunaskirteini vara, sem flytjast eiga 
til Íslands (þegar þess er krafizt) ........0.00..2000 0 

Fyrir að innheimta viðskiptakröfur og senda það, sem inn vinnst, skal 
gjalda 4% af nettó-upphæðinni, ekki þó minna en ...................… 
og ekki meira en ..................0 ss 

Sérstök þóknun. 

a. Er menn æskja aðstoðar fulltrúa utanríkisráðuneytisins, sem ekki 

taka laun, utan skrifstofutíma, skal gjalda þeim þóknun, er nemur .. 
fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund til viðbótar öðrum 

gjöldum, sem greiða ber samkv. gjaldskránni. 
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b. Ef slíkrar aðstoðar er leitað, eða eftir atvikum verður að veita, ann- 

ars staðar en í skrifstofunni, skal endurgreiða fulltrúum utanríkis- 

ráðuneytisins öll útgjöld í því sambandi, t. d. kostnað til þess að kom- 
ast á staðinn o. s. frv. 

Auk þess skal greiða þeim þóknun er nemur .........0.00000.0000. 5.00 
fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund, þó ekki meira en 
samtals .........0.0.202.02 00 30.00 
á dag 

48. Ef aðstoð er þess eðlis, að fulltrúinn þarf að fara út fyrir borg þá, sem 
skrifstofan er í, skal auk ferðakostnaðar gjalda fulltrúum utanríkisráðu- 
neytisins dagpeninga, er nema ...........2.0.0. 000 50.00 
ef forstöðumaður á í hlut, en annars ...........002.00000 00 30.00 

á dag eða brot úr degi til viðbótar öðrum gjöldum, sem greiða ber skv. 
gjaldskránni. 

Aths.: Áður en aðstoð skv. 47. og 48. tölulið er veitt, skal ef unnt er 

tilkynna þeim, er aðstoðar leitar, væntanlegan aukakostnað. 

9 2. gr. 
Ekki má krefjast eða taka við gjaldi fyrir embættisverk, hvernig sem þeim er 

varið, nema það sé berum orðum heimilað skv. reglugerð þessari eða skv. annarri 
lögmæltri heimild. 

3. gr. 
Ekkert gjald ber að greiða, ef embættisverk er unnið fyrir hið opinbera, i gjaf- 

sóknarmálum, ef gjafsóknarhafi á í hlut, og í barnsfaðernis- og meðlagsmálum. Er 
erlend yfirvöld æskja afgreiðslu mála fyrir hið opinbera, skal ekkert gjald taka. Sama 
er um áfgreiðslur, sem skv. lögum, alþjóðareglum og venjum eða milliríkjasamn- 
ingum eiga að vera ókeypis. 

Ekki ber heldur að greiða gjald fyrir embættisverk vegna umsóknar eða útborg- 
unar opinberra eftirlauna, lögboðinna ellilauna, námsstyrkja, slysabóta eða annars 

styrks af hálfu hins opinbera eða vegna umsóknar um gjafsókn. 
Undanþegnir gjaldgreiðslu eru loks íslenzkir sjómenn, sem eru í siglingum er- 

lendis (þ. á m. yfirmenn á skipum, sbr. þó 36. tölulið 1. gr.). Þó má krefjast gjalda 
skv. 17. tölulið 1. gr. af sjómönnum, sem snúa sér til fulltrúa utanríkisráðuneytisins 
til þess að fá nýtt vegabréf og leggja ekki fram eldra vegabréf eða geta gefið senni- 
lega skýringu á því, hvernig vegabréfið hefur glatazt. Sé sjómaður, er þannig stendur 
á, ekki fær um að greiða gjaldið, má það niður falla. 

Undanþiggja má íslenzka og, undir sérstökum kringumstæðum, erlenda ríkis- 
borgara, gjaldgreiðslu, ef þeir færa sennileg rök fyrir efnaleysi sínu. 

Gjöld fyrir embættisverk þau, er nefnd eru í reglugerð þessari, er heimilt að 
hækka, ef verkin eru unnin fyrir ríkisborgara í löndum þeim, er yfirvöldin krefjast 
hærra gjalds af íslenzkum ríkisborgurum fyrir samsvarandi embættisverk, þannig, 
að gjaldið nemi sömu upphæð og krafizt er af yfirvöldum þessum. 

4. gr. 

Er krafizt er gjalds fyrir embættisverk, skal, sé þess óskað, gefa út sérstaka 
kvittun fyrir gjaldi, sem greitt hefur verið, og undir öllum kringumstæðum skal rita 
upphæð gjalds á embættisgerðina. Auk þess skal rita á embættisgerðina um heim- 
ildina fyrir innheimtu gjaldsins (eftir hvaða tölulið gjaldskrárinnar hér að framan 
gjalds sé krafizt). Á fyrstu blaðsíðu gerðarinnar skal rita orðin „ekkert gjald“, ef 
ekki er heimild fyrir gjaldinu eða gjalds er ekki krafizt af alþjóðlegum ástæðum, og
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orðin: „ókeypis skv. 3. gr. reglugerðar um gjöld til utanríkisráðuneytisins“, ef undan- 53 

þáguheimild gjaldgreiðslu er þar fyrir hendi. 7. marz 

5. gr. 

Reikna skal þannig allar embættisgerðir og eftirrit, að á hverri handritaðri blað- 

síðu séu að meðaltali 28 línur, en 32 bókstafir í hverri línu, og á hverri vélritaðri síðu 

20 línur, en 50 bókstafir í hverri línu. 

6. gr. 

Gjöld þau, sem innheimt eru skv. reglugerð þessari, renna í ríkissjóð. Af gjöldum, 

sem ólaunaðir fulltrúar utanríkisráðuneytisins innheimta, rennur þó aðeins helm- 

ingur i ríkissjóð, en helmingur til sjálfra þeirra. 

Hin sérstaka þóknun skv. 48. tölulið 1. gr. rennur óskert til starfsmannsins. Sama 

gildir um þóknun til ólaunaðra starfsmanna skv. 47. tölulið 1. gr. 

7. gr. 

Gjöldin ber að greiða í mynt hlutaðeigandi lands í samræmi við skráð gengi 

Landsbanka Íslands á hverjum stað. Við útreikninginn er heimilt að jafna upphæðina. 

8. gr. 
Færa skal í sérstaka bók öll gjöld, sem tekin eru samkvæmt reglugerð þessari, 

og tilgreina, samkvæmt hvaða heimild reglugerðarinnar gjaldsins hefur verið krafizt. 

Í lok hvers árs skal senda utanríkisráðuneytinu skrá yfir öll innheimt gjöld á árinu. 

9. gr. 
Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu skv. reglugerð þessari, eða um fjárhæð, 

sem krafizt er, og skal þá leggja málið fyrir utanríkisráðuneytið til fullnaðarúr- 

skurðar. 
10. gr. 

Reglugerð þessa skal prenta á íslenzku og ensku, og skal hún vera til sýnis á 
áberandi stað í skrifstofu fulltrúa. 

11. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Utanríkisráðuneytið, 7. marz 1945. 

Ólafur Thors. 

54 
AUGLÝSING 

10. marz 

um viðauka við auglýsingu frá 10. febrúar 1945, um fyrirkomulag 

fiskflutninga o. fl. 

Fiskimálanefnd getur hvenær sem er ákveðið hvernig fiskafla á hverju verð- 
jöfnunarsvæði skuli ráðstafað hverju sinni til þess að heildarafli hagnýtist sem bezt. 

Brjóti fiskeigandi fyrirmæli fiskimálanefndar um ráðstöfun á afla, getur nefndin 
svipt hann rétti til greiðslu úr verðjöfnunarsjóði. 

. Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt lögum nr. 11 12. febrúar 1940 til að 

öðlast gildi þegar í stað og gilda fyrst um sinn þar til öðruvísi kynni að verða ákveðið. 

Atvinnumálaráðuneytið, 10. marz 1945. 

Áki Jakobsson.   
Gunnl. E. Briem. 

9
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AUGLYSING 

um frambod og kjår forseta Islands. 

Kjör forseta Íslands skal fram fara sunnudaginn 24. juni 1945. 
Framboðum til forsetakjörs skal skila í hendur dómsmálaráðuneytinu ásamt 

samþykki forsetaefnis, nægilegri tölu meðmælenda og vottorðum yfirkjörstjórna um 
að þeir séu á kjörskrá, eigi síðar en fimm vikum fyrir kjördag. 

Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst 1500 kosningabærra manna og mest 3000, 
er skiptist þannig eftir landsfjórðungum: 

Úr Sunnlendingafjórðungi (V.-Skaftafellssýslu—Borgarfjarðarsýslu, að báðum 
meðtöldum) séu minnst 840 meðmælendur, en mest 1680. 

Úr Vestfirðingafjórðungi (Mýrasýslu--Strandasýslu, að báðum meðtöldum) séu 
minnst 215 meðmælendur, en mest 430. 

Úr Norðlendingafjórðungi (V.-Húnavatnssýslu—S.-Þingeyjarsýslu, að báðum 
meðtöldum) séu minnst 305 meðmælendur, en mest 610. 

Úr Austfirðingafjórðungi (N.-Þingeyjarsýslu— A-Skaftafellssýslu, að báðum með- 
töldum) séu minnst 140 meðmælendur, en mest 280. 

Þetta auglýsist hér með samkvæmt lögum nr. 36 12. febrúar 1945, um framboð 
og kjör forseta Íslands. 

Forsætisráðherrann, 10. marz 1945. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius. 

REGLUGERÐ 

um vegabréf utanríkisráðuneytisins. 

1. gr. 

Utanríkisráðuneytið gefur út tvennskonar vegabréf, diplomatisk vegabréf og 

almenn vegabrét. 
2. gr. 

Í vegabréfum utanríkisráðuneytisins skal greina fullt nafn vegabréfshafa og 
þjóðerni, stöðu, fæðingarstað, fæðingardag og ár, heimilisfang, tungu, hæð, hára- 
lit, augnalit og sérkenni. 

Í vegabréf skal enn fremur líma nýlega mynd af vegabréfshafa, og skal stimpla 

hana með embættisinnsigli ráðuneytisins, á þann hátt, að nokkur hluti innsiglis- 
ins komi fram á myndinni, en nokkur hluti utan hennar á vegabréfinu. 

Taka skal fram í vegabréfi til hvað langs tíma það skal gilda. 
Vegabréfshafi skal skrifa nafn sitt í vegabréfið með eigin hendi undir mynd- 

ina. Að því loknu skal skrifa útgáfudag í vegabréfið, undirskrifa það og setja 
embættisinnsigli ráðuneytisins við undirskriftina. 

3. gr. 
Halda skal ráðuneytið sérstakar skrár yfir öll vegabréf, sem það gefur út, 

aðra yfir diplomatisk vegabréf, hina yfir almenn vegabréf. Skal þar skrá allar 
hinar sömu upplýsingar um vegabréfshafa og settar hafa verið í vegabréfið. Þá 
skal einnig líma mynd af vegabréfshafa inn í hlutaðeigandi skrá.



71 1945 

4. gr. 56 
Þessir aðilar einir få diplomatisk vegabréf, enda séu þeir islenzkir rikis- 13.”marz 

borgarar: 
„1. Forseti Íslands. 

2. Fyrrverandi forsetar Íslands. 
3. Nánustu fylgdarmenn forseta Íslands, er þeir eru í fylgd með forseta. 

Ráðherrar. 
Nánustu fylgdarmenn ráðherra, er þeir eru í fylgd með ráðherra. 

Forseti sameinaðs Alþingis. 
Hæstaréttardómarar. 
Starfsmenn utanríkisráðuneytisins, þeir sem eru í skrifstofustjóra-, deildar- 

stjóra-, fulltrúa- eða aðstoðarmannaflokkum heima fyrir eða samsvarandi 
flokkum erlendis. 

9. Fulltrúar í opinberum sendinefndum ríkisstjórnarinnar, svo og aðrir opin- 
berir fulltrúar í stjórnarerindum samkvæmt umboði frá forseta Íslands. 

10. Fulltrúar, sem gegna meiriháttar trúnaðarstörfum í alþjóðlegum stofnunum. 

11. Fyrrverandi forsætis- og utanríkisráðherrar. 
12. Konur og börn þeirra manna, sem nefndir eru að framan; börnin þó að því 

tilskildu, að þau hafi ekki náð 21 árs aldri, nema um ógiftar eldri dætur 

útsendra fulltrúa utanríkisráðuneytisins sé að ræða, er dvelja í föðurhúsum 

og skráðar eru á hinn diplomatiska lista, þar sem faðir þeirra starfar. 
Enn fremur er heimilt, ef sérstaklega stendur á, að gefa út diplomatisk vega- 

bréf til handa öðrum fyrrverandi ráðherrum en þeim, sem nefndir eru hér að 

framan í 11. tölulið, svo og þeim fyrrverandi starfsmönnum utanríkisráðuneytis- 
ins, sem hafa segnt skrifstofustjóra- eða sendiherrastörfum. 

Þ
A
Ð
 

5. gr. 
Þessir aðilar geta fengið hin almennu vegabréf utanríkisráðuneytisins, enda 

séu þeir íslenzkir ríkisborgarar: 
1. Fyrrverandi ráðherrar. 
2. Skrifstofustjórar ráðuneytanna. 
3. Alþingismenn. 
4. Forstjórar ríkisskrifstofa og stofnana. 
5. Annað starfsfólk utanríkisráðuneytisins, sem ekki er talið í 4. gr. 8. tölulið. 

6. Ólaunaðir ræðismenn Íslands erlendis. 
7. Þeir aðrir, sem ferðast í opinberum erindum ríkisstjórnarinnar, þegar sér- 

staklega stendur á, og að því tilskildu, að hlutaðeigandi stjórnarvöld óski 

þess, að vegabréf sé gefið út. 
Ólaunaðir ræðismenn erlendra ríkja hér á landi. 
Konur og börn þeirra, sem taldir eru hér að framan; börnin þó að því til- 
skildu, að þau hafi ekki náð 21 árs aldri. 

o
o
 

6. gr. 
Þegar diplomatisk eða almenn vegabréf eru gefin út til ákveðinnar ferðar, 

skulu þau eingöngu látin gilda fyrir þann tíma, er ætla má, að ferðin muni standa); 
ella má láta vegabréf þessi gilda allt að þremur árum. 

7. gr. 
Nú hættir maður að gegna starfi, er heimildin til að få diplomatiskt eða 

almennt vegabréf samkv. 1. gr. fylgir, og skal þá vegabréfshafi afhenda utan- 
ríkisráðuneytinu eða næsta íslenzka sendiráði vegabréf sitt.
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Sama gildir, þegar vegabréf hefur verið gefið út til ákveðinnar ferðar, og 
þeirri ferð er lokið. 

Kona vegabréfshafa og börn hans, sem hafa fengið vegabréf samkv. 4. gr. 12. 
tólulið og 5. gr. 9. tölulið skulu á sama hátt afhenda utanríkisráðuneytinu eða 
næsta sendiráði vegabréf sín samtímis því, sem vegabréfshafi samkvæmt því, er 
segir í 1. og 2. mgr. afhendir vegabréf sitt til baka. 

8. gr. 
Sendiráðum heimilast að framlengja gildi vegabréfa fyrir starfsmenn utan- 

ríkisráðuneytisins, þá, sem nefndir eru í 4. gr. 8. tölul. og 5. gr. 5. tölul., sem og 
vegabréf fyrir konur þeirra og börn. Vegabréf þessi skal þó eigi framlengja fyrir 
lengri tíma en svo, að vegabréfshafa gefist tími til að afla sér nýs vegabréfs frá 
utanríkisráðuneytinu, og aldrei lengur en til eins árs í senn. 

Gildi annarra vegabréfa má eigi framlengja nema að fengnu leyfi utanríkis- 
ráðuneytisins. 

9. gr. 
Fyrir útgáfu eða framlengingu diplomatiskra eða almennra vegabréfa utan- 

ríkisráðuneytisins skal ekkert gjald greiða. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 31 27. júní 1941 og öðlast 
þegar gildi. 

Samtímis fellur úr gildi reglugerð utanríkisráðuneytisins 14. sept. 1944 um 
diplomatisk vegabréf. 

Utanrikisráðuneytið, 13. marz 1945. 

Ólafur Thors. 

GJALDSKRÁ OG REGLUR 

um leigukjör og starfrækslu á firðtalstöðvum, sem Landssíminn lætur á leigu 

til afskekktra bæja, þar sem símar ná ekki til. 

1. gr. 
Sá, er óskar að taka á leigu firðtalstöð til afnota á afskekktum bæ, sendi skrif- 

lega umsókn til póst- og símamálastjórnarinnar og tilgreini þar nauðsyn þess og 
aðrar aðstæður. 

2. gr. 
Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 

sem til leigu eru á hverjum tíma. Leigutaki kostar uppsetningu tækjanna samkvæmt 
fyrirsögn Landssímans svo og uppsetningu loftnets og jarðsambands. Enn fremur 
skal leigutaki sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og 
leitt að tækjunum og kosti rafhlöður, rafgeyma og hleðslubúnað þeirra. 

3. gr. 
Leigutaka eða þeim, sem á að starfrækja stöðina, er skylt að undirrita Þagnar- 

heit og haga starfrækslunni í einu og öllu eftir fyrirmælum Landssímans og hlíta 
þeim ákvæðum og reglum, sem settar eru eða settar kunna að verða um starfrækslu 
slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin afturkallað 
starfræksluleyfi stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana burtu.
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4. gr. 

Leigutaka ber að sjá um, að stöðin sé vel med farin og henni sé haldið þurri og 

hreinni. 

5. gr. 

Landssíminn ber kostnað af viðgerðarvinnu og efni til stöðvarinnar vegna eðli- 

legs slits, að undanskildu viðhaldi loftnets, rafgeyma, rafhlaðna, hleðslubúnaðar og 

viðtökulampa, en kostnað af því ber leigutaki. Leigutaki ber og kostnað af viðgerðum 

og hreinsun tækjanna, er stafar af slæmri meðferð eða vanhirðu þeirra, meðan þau 

eru í vårzlu hans, svo og ferðalagi viðgerðarmanns, ef nauðsyn er til þess. 

6. gr. 

Leigutaki er skyldur að hafa tækin að fullu vátryggð á sinn kostnað gegn hvers 

konar tjóni, og ber honum að greiða Landssímanum tryggingarupphæðina, ef tækin 

eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir, enda á Landssíminn beinan rétt til vá- 

tryggingarfjárins. 

7. gr. 

Firðtalstöð leigutaka skal afgreiða einungis við þá eða þær talstöðvar Lands- 

símans, sem póst- og símamálastjórnin ákveður, og á þeim tímum, sem póst- og sima- 

málastjórnin tiltekur, og má ekki — nema um neyðarráðstöfun sé að ræða — hafa 

viðskipti við aðrar stöðvar, hvort heldur eru fastastöðvar eða farstöðvar. 

8. gr. 

Fyrir hvert 3 mínútna viðtalsbil eða hvert 10 orða talskeyti, önnur en þjónustu- 

skeyti og veðurskeyti, milli stöðvar leigutaka og þeirrar stöðvar Landssímans, sem 

afgreitt er við, er gjaldið 3 krónur, en 30 aurar fyrir hvert orð þar fram yfir, og skipt- 

ist til helminga milli leigutaka og Landssímans, en auk þess greiðist venjulegt skeyta- 

gjald til Landssímans, ef skeytið á að ganga lengra en til þeirrar landssímastöðvar, 

sem stöð leigutaka afgreiðir við. Af meðteknum skeytum frá öðrum stöðvum Lands- 

símans má ekkert gjald taka. 

9. gr. 

Ársleigan greiðist í einu lagi fyrirfram innan 1. apríl ár hvert. Minnsti leigu- 

tími er 2 ár. 

10. gr. 

Stofngjald, leiga og vátryggingarupphæð fyrir hinar ýmsu gerðir tækja er sem 

hér segir: 
Gerð G2. Talsendir (2—4 watta fyrir rafhlöður, gömul gerð). 

Ársleiga .....0000 0 kr. 100.00 
Vátryggingarupphæð .......... —  1700.00 

Gerð V2. Viðtæki (fyrir rafhlóður, gömul gerð). 
Ársleiga ......00000 00. kr. 120.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 1200.00 

Gerð GV2. Talsendir (6—8 watta, með 6 eða 12 volta spennubreyti). 
Stofngjald .......000000 0... kr... 160.00 
Ársleiga .......00.000 0. —  200.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 3000.00 

Gerð VG2 Viðtæki (með 6 eða 12 volta spennubreyti). 
Stofngjald .......00000. 0... kr. 100.00 

Ársleiga .......0.0.0000. 0. -— 160.00 

Vátryggingarupphæð .......... — 1600.00 

1945 
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57 Gerð GVV. Talsendir (6—10 watt, med 6 eða 12 volta spennubreyti) og sambyggt 
15. marz viðtæki (super). 

Stofngjald .................... kr... 300.00 
Ársleiga 2... — 400.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 4500.00- 

11. gr. 
Lögtaksréttur er á gjöldum þessum. 

12. gr. 
Stöðvar þær og tæki, er Landssíminn lætur á leigu, eru að sjálfsögðu háðar hin- 

um almennu reglum, innlendum og alþjóðlegum, er gilda um slíkar stöðvar og rekstur 
þeirra á hverjum tíma og getur Landssíminn afturkallað leyfisbréf stöðvar, lokað 
henni eða tekið hana burtu, ef settar reglur eru ekki haldnar. 

13. gr. 
Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 27. juni 1941, 

um fjarskipti. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá og reglur um kjör og starfrækslu- 
tilhögun á einkafirðtalstöðvum, sem settar eru upp á afskekktum stöðum, þar sem 
símar ná ekki til, dags. 6. okt. 1933. ' 

Samgöngumálaráðherrann, 15. marz 1945. 

Emil Jónsson. 
  

Guðmundur Hliðdal. 

58 GJALDSKRÁ OG REGLUR 
15. 

mare um leigukjör á loftskeytastöðvum og firðtalstöðvum, sem Landssíminn lætur á 

leigu í íslenzk skip. 

1. gr. 
Skipseigandi eða útgerðarfélag, sem óskar að taka á leigu loftskeytastöð eða tal- 

stöð í íslenzkt skip, sendi skriflega umsókn um það til póst- og símamálastjórnar- 
innar, sem gefur út leyfisbréf fyrir stöðina og önnur skirteini. 

2. gr. 
Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 

sem eru til leigu á hverjum tíma og umsækjandi óskar eftir. Tækin eru eign Lands- 
símans, og leigir hann skipseiganda þau til afnota í skipinu. Landssíminn annast 
uppsetningu tækjanna, en skipseigandi kosti loftnetsbúnað stöðvarinnar (svo sem 
loftnet og jarðnet), sem haga skal samkvæmt fyrirmælum Landssímans. Enn frem- 
ur skal leigutaki sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi 
og leitt að tækjunum, svo og um alla trésmíðavinnu og aðra vinnu en rafmagns- 
uppsetningu tækjanna. Einnig skal leigutaki kaupa rafgeyma, rafhlöður og hleðslu- 
spjöld fyrir stöðina og kosta lögn frá rafgeymum til hleðsluspjalds. 

3. gr. 
Leigutaka ber að sjá um, að enginn starfræki stöðina, nema sá, sem hefur fengið 

skírteini frá póst- og símamálastjórninni, er heimili honum að sæta slíkrar stöðvar
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(skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er þó ávallt undir yfirum- 58 

sjón skipstjóra, sem líti eftir, að stöðin sé vel með farin og geymd. 

4. gr. 

Bæði stöðvarverði og skipstjóra er skylt að undirrita þagnarheiti og haga starf- 

rækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum Landssímans og hlýta þeim ákvæð- 

um og reglum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu slíkra stöðva. 

Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin afturkallað leyfisbréf 

stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana úr skipinu. 

5. gr. 

Landssíminn annast viðhald vegna eðlilegs slits sendi- og viðtækja, að undan- 

skildu viðhaldi loftnets, rafgeyma, rafhlaðna, hleðslubúnaðar og viðtökulampa, en 

kostnað af því ber leigutaki. Leigutaki ber og kostnað af viðgerðum og hreinsun 

tækjanna, er stafar af slæmri meðferð eða vanhirðu þeirra meðan þau eru í vörzlu 

hans. 
6. gr. 

Leigutaki er skyldur að hafa tækin að fullu vátryggð á sinn kostnað gegn hvers- 

konar tjóni, og ber honum að greiða Landssímanum tryggingarupphæðina, ef tækin 

eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir, enda á Landssíminn beinan rétt til vá- 

tryggingarfjárins. 

7. gr. 

Leigutaki er skyldur að koma tækjunum til skoðunar til eftirlitsmanna Lands- 

símans í Reykjavík að minnsta kosti einu sinni á ári, eða annars staðar, ef það verður 

að samkomulagi. Gjaldið fyrir hina árlegu stöðvarskoðun er innifalið í leiguupphæð- 

inni. 
8. gr. 

Leigutaki skal greiða stofngjald fyrir stöðina áður en uppsetningu er lokið svo 

og leigu til næsta gjalddaga. Leiga fyrir talstöðvar greiðist í einu lagi fyrirfram fyrir 

hvert almanaksár, og reiknast brot úr ári sem heilt ár. Leiga fyrir loftskeytatalstöðvar 

greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og reiknast brot úr ársfjórðungi sem heill árs- 

fjórðungur. Minnsti leigutími er 2 ár samfleytt fyrir stöðvar 20 watta eða minni, en 

3 ár fyrir stærri stöðvar. 

9. gr. 

Stofngjöld, leigur og vátryggingarupphæðir fyrir hinar ýmsu gerðir tækja eru 

sem hér segir: 

Gerð B. Loftskeytasendir (250 watt, 600—800 m og 18—54 m með mótorrafal 

c. þvl.), ásamt viðtæki 4 lampa (15—20000 m). 

Stofngjald .....0. 0. kr. 1000.00 
Ársfjórðungsleiga ............. — 700.09 
Vátryggingarupphæð .......... — 21000.00 

Gerð C. Loftskeytasendir (150 watt, stýrður, 600—800 m með mótorrafal o. bvl.). 

Stofngjald .....0..00 0. kr... 600.00 

Ársfjórðungsleiga ............. — 500.00 

Válryggingarupphæð -.......... -— 12000.00 

Gerð D. Loftskeytasendir (150 watt, stýrður, 600—-800 m með mótorrafal o. þvl.). 

Stofngjald ........00000 0... kr. 1000.00 

Ársfjórðungsleiga ............. — 700.00 
Vátryggingarupphæð .......... —- 17000.00 

15. marz
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58 Gerð E. Talsendir (20 watt, stýrður, 120—200 m með mótorrafal o. þvl.). 
15. marz Stofngjald .................... kr... 400.00 

Ársleiga .........0... — 720.00 
Vátryggingarupphæð .......... --— 6000.00 

Gerð F. Talsendir (10 watt, stýrður, allt að 6 fastar bylgjur á sviðinu 155—192 
m með 12 volta spennubreyti). 

Stofngjald ...............0... kr.  240.00 
Ársleiga 22.00.0000... — 480.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 3600.00 

Gerð VF. Viðtæki til að tengja við talsendi gerð F. (Super 85——150 m og 750-- 
2100 m). 

Stofngjald .............00.0.... kr... 160.00 
Årsleiga ..................... — 160.00 
Vátryggingarupphæð .......... -—  1400.00 

Gerð G. Talsendir (4 watt, stýrður, gömul gerð fyrir rafhlöður 182 m og 188 m). 
Stofngjald: Uppsetning samkv. reikn. 
Ársleiga ............0...... kr. 240.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 1700.00 

Gerð G-12. Talsendir (4 watt, stýrður, 182 og 188 m með 12 volta spennubreyti). 
Stofngjald: Uppsetning samkv. reikn. 
Ársleiga 2... kr. 340.00 
Vátryggingarupphæð .......... —  2500.00 

Gerð GV. Talsendir (10 watt, stýrður, 3 fastar bylgjur á sviðinu 170—190 m, 182 
og 188 m með 12 volta spennubreyti). 

Stofngjald ...........0.0.00...... kr. 200.00 
Ársleiga ............ — 360.00 
Vátryggingarupphæð .......... — 3000.00 

10. gr. 
Lögtaksréttur er á gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari. 

11. gr. 
Stöðvar þær og tæki, er Landssíminn lætur á leigu, eru að sjálfsögðu háðar hin- 

um almennu reglum, innlendum og alþjóðlegum, er gilda um slíkar stöðvar og rekstur 
Þeirra á hverjum tíma, og getur Landssíminn afturkallað leyfisbréf stöðvar, lokað 
henni eða tekið hana úr skipinu, ef settar reglur eru ekki haldnar. 

12. gr. 
Gjaldskrá þessi og reglur eru settar samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 27. júni 1941, 

um fjarskipti. Jafnframt falla úr gildi gjaldskrár og reglur um leigukjör á loftskeyta- 
stöðvum og firðtalstöðvum, sem Landssíminn lætur á leigu í íslenzk skip, dagsettar 
6. jan. 1934, 30. des. 1936, 13. sept. 1939 og 28. júní 1941. 

Samgöngumálaráðherrann, 15. marz 1945. 

Emil Jónsson. 
  

Guðmundur Hliðdal.
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AUGLYSING 

um árlegan kennslutima í Kennaraskóla Íslands. 

Með skírskotun til 1. gr. laga nr. 50 14. apríl 1943, um Kennaraskóla Íslands, er 

hér með ákveðið, að árlegur kennslutími í kennaraskólanum skuli vera 8 mánuðir 

að meðtöldum þeim tíma, sem varið er til prófa. 

Föstum kennurum skólans er þó skylt að starfa þar að auki einn mánuð við 

rannsóknir í kennslugreinum sínum, kennslu á námskeiðum, samningu námsbóka, 

eða að öðrum þeim verkefnum í þágu stofnunarinnar, er skólastjóri og yfirstjórn 

skólans ákveða hverju sinni, enda skulu laun hinna föstu kennara skólans miðast 

við 9 mánaða starfstíma. 

Fyrirmæli þessi öðlast gildi 1. apríl 1945, og falla samtímis úr gildi öll ákvæði, 

er brjóta í bága við þau. 

Menntamálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

Brynjólfur Bjarnason.   
Birgir Thorlacius. 

AUGLÝSING 

um árlegan starfstíma Gagnfræðaskólans í Reykjavík. 

Árlegur starfstími Gagnfræðaskólans í Reykjavík, þ. e. kennslutími og sá tími, 
sem fer til prófa, skal vera 8 mánuðir. Þó má kennslutíminn aldrei lengri vera en 
714 mánuður, sbr. niðurlag 4. gr. laga nr. 48 19. maí 1930, um gagnfræðaskóla. 

2 
Laun fastra kennara skólans miðast við 8 mánaða starfstíma á ári. 

Fyrirmæli þessi öðlast gildi 1. apríl n. k. 

Menntamálaráðuneytið, 23. marz 1945. 

Brynjólfur Bjarnason. 
  

Birgir Thorlacius. 

REGLUGERÐ 

um veitingaskatt o. fl. 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð 10% skatt af söluverði matvara, drykkjarvara og annarra 

neyzluvara, sem seldar eru í gistihúsum, kaffihúsum, matsölustöðum, kökubúðum 

og öðrum stöðum, sem almenningur á aðgang að, undir þaki í tjaldi eða undir 

beru lofti. 
Skattskyldan tekur til veitinga í klúbbum, félagsheimilum og samkomuhúsum 

tiltekinna félaga og annarra áþekkra samtaka, ef veitingar á þessum stöðum fara 
fram að staðaldri. Séu veitingar á þessum stöðum einungis haldnar við einstök 
tækifæri, t. d. vegna afmælis félags, og tækifærisveitingar þessar eru aðeins fyrir 
félaga, konur þeirra og börn, eru veitingar þessar þó skattfrjálsar. 
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bå tekur skattskyldan til veitinga i heidurssamsætum, sem fara fram å fyrr- 
25. marz greindum veitingastöðum, og veitingar á sömu stöðum í brúðkaupum, afmælisveizl- 

um, fermingarveizlum og þess háttar. 
Vindlar, vindlingar, sælgæti og aðrar slíkar vörur, sem seldar eru á veitinga- 

stöðum, teljast til skattskyldra neyzluvara. 

ot
 

6. 

, 

2. gr. 
Undanpegid veitingaskatti er: 
Matvörur og aðrar neyzluvörur, sem ekki eru seldar til neyzlu á staðnum, en 
sendar eru eða látnar í té frá veitingastað til neyzlu utan veitingastaðar. 
Veitingar handa starfsmönnum við fyrrtæki þau, sem skattskyld eru, hvort 
sem þær eru seldar eða látnar af hendi endurgjaldslaust. 
Fæði, enda sé hver fullkomin máltíð eigi seld hærra verði en kr. 5.50. Þessu 
verði getur fjármálaráðuneytið breytt með auglýsingu. Því aðeins er um full- 
komna máltíð að ræða, að framreitt sé: Tveir réttir matar, bæði súpu- eða 
grautarréttur og kjöt- eða fiskréttur, eða heitur réttur með „köldu borði“, enda 
sé hver réttur ekki minni en almennt tíðkast um sams konar rétti eða rétti af 
svipuðu tagi. Til þess að um svokallað „kalt borð“ sé að ræða, verður að vera 
framreitt nægilegt brauð og minnst fimm tegundir áleggs. 

Nú er framreitt með hinum tveimur réttum eða „kalda borðinu“ með heita 
réttinum ábætir, kaffi eða annað þess háttar, og telst þetta þá allt ein máltíð 
og reiknast í einu lagi til skatts. 
Mjólk og skyr, sem eigi er selt með meira álagi en 25% frá útsöluverði á staðn- 
um. 

Mánaðarfæði, sem eigi er selt hærra verði en leyft er eftir verðlagsákvæðum 
á hverjum tíma. Undanþáguákvæði þetta kemur því aðeins til greina, að manni 

"sé selt fæði heilan mánuð eða lengur. Sé um skemmri tíma að ræða, er salan 
skattskyld, enda eigi framangreind undanþáguákvæði ekki við. 
Veitingasala á skipum til farþega, sem eigi eru komnir á ákvörðunarstað. 
Undanþágur samkvæmt 1.—5. lið hér að framan eru því skilyrði bundnar, að 

í bókhaldi veitingasala, framtalsskýrslu hans og fylgiskjölum þeim, sem henni 
skulu fylgja, séu færðar þær sannanir á hina skattfrjálsu sölu, sem tilgreindar eru 
i reglugerð þessari, sbr. 5.—7. gr. hennar, og sé því í bókhaldinu, í framtalsskýrsl- 
unni og Í fylgiskjölum þeim, sem henni ber að fylgja, hin skattfrjálsa sala ekki til- 
greind á fyrirskipaðan hátt, sbr. 5.—7. gr., eða ef vanrækt er að senda með fram- 
talsskýrslunni skjöl þau, sem henni ber að fylgja, telst öll sala veitingastaðarins 
skattskyld. 

Ef vafi er um það, hvort tiltekin veitingasala sé skattskyld, skal þegar skrif- 
lega leitað úrskurðar ráðuneytisins um það, en meðan málið er undir úrskurði, 
skal veitingasalan talin skattskyld. Í erindinu til ráðuneytisins skal tilgreina öll 
þau atriði, sem ætla má að máli skipti um skattskylduna, en þar til má nefna: 
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Hvar veitingafyrirtækið sé og heimilisfang þess. 
Nafn og heimili eiganda og stjórnanda, ef stjórnandi er annar en eigandi. 
Hvers konar reksturinn er. 
Tegund söluvarninss. 
Hvort atvinnan sé rekin allt árið eða takmarkaðan tíma af árinu og þá hversu 
lengi. 
Tala og stærð veitingaherbersgja. 
Fjöldi borða og sæta handa gestum. 

Fjöldi starfsmanna við frammistöðu og í eldhúsi. 

Nú er leitað úrskurðar ráðuneytisins, eins og hér er gert ráð fyrir, og skal þá
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afhenda erindið hlutaðeigandi innheimtumanni veitingaskatts, en honum ber að 61 

senda ráðuneytinu erindið, ásamt umsögn sinni um málið. 
Innheimtumenn veitingaskatts eru: 
Í Reykjavík tollstjóri, í öðrum kaupstöðum bæjarfógetar, sýslumenn Í sýslum 

og sérstakir lögreglustjórar þar sem þeir eru. 

Lögreglustjóri í Reykjavík skal tilkynna tollstjóranum þar tafarlaust um alla 

þá, er veitingaleyfi kaupa, og borgarfógeti um alla þá veitingasala, sem látast eða 

verða gjaldþrota. Einnig eru embættismenn þessir skyldir að tilkynna það toll- 

stjóra, ef þeir af einhverjum ástæðum loka eða láta loka veitingastað, og eins þegar 

leyft er að opna veitingastaðinn að nýju. 

Ráðuneytið getur, ef nægar ástæður eru fyrir hendi, undanþegið veitingaskatti 

veitingasölu, sem rekin er í góðgerðaskyni fyrir almenning. 

3. gr. 
Ådur en byrjad er å starfsemi, sem veitingaskatt ber ad greida af, skal eigandi 

slikrar starfsemi tilkynna hlutadeigandi innheimtumanni veitingaskatts skriflega 
um starfsemina og tilgreina í tilkynningunni þau atriði, sem nefnd voru undir a.—h. 

í 3. málsgr. 2. gr. þessarar reglugerðar. Þá skal eigandi hafa komið bókhaldi starf- 

seminnar í fyrirskipað form, sbr. 5. og 6. gr. hér á eftir, áður en starfsemin byrjar. 

Hætti starfsemi, sem skattskyld er, eða breyti um starfshætti, eigendur, stjórn- 

endur eða heimilisfang, ber að tilkynna það tafarlaust skriflega innheimtumanni 

skattsins. 
Nú er byrjað á veitingastarfsemi og eigandi eða forstjóri hafa vanrækt að til- 

kynna það áður, og skal þá greiða sekt fyrir hvern dag, sem veitingastarfsemi þessi 
er rekin án þess að vera tilkynnt, allt að 50 kr. Fyrir brot á öðrum ákvæðum þessarar 
greinar skal hinn brotlegi sæta allt að 1000 kr. sekt. 

4, gr. 
Allir veitingasalar, sem greiða skulu veitingaskatt, eru skyldir að halda bækur 

um rekstur sinn, og skiptir ekki máli í því sambandi, þó að þeir séu ekki bók- 
haldsskyldir samkvæmt lögum nr. 62/1938, um bókhald. 

5. gr. 
Veitingasalar, sem ekki eru bókhaldsskyldir eftir lögum nr. 62/1938, skulu 

færa þrenns konar bækur um reksturinn. Frumbækur um nokkurn hluta hinnar 
skattfrjálsu sölu, sbr. það sem segir hér á eftir undir A, innkaups- og kostnaðar- 
bók og sölubók. Frumbækurnar skulu vera þríritunarbækur með áframhaldandi 
tölusetningu, en innkaups- og kostnaðarbókin og sölubókin skulu vera í því formi, 
sem sýnt er á fylgiskjali 1 og 2, og skulu þær vera löggiltar af innheimtumanni 
veitingaskattsins áður en þær eru teknar í notkun, en ráðuneytið lætur prenta sér- 
stakar bækur undir innkaups- og kostnaðarbókina og sölubókina, og verða bækur 
þessar hafðar til sölu hjá innheimtumönnum skattsins. Um bækurnar gilda þessar 

reglur: 

A. Frumbækurnar. 

Færa skal í bækur þessar: 
a. Upphæð sérhverrar greiðslu fyrir mánaðarfæði, sbr. 5. lið 2. gr. fyrir hvaða 

tímabil sé greitt, greiðsludag og nafn þess, sem greiðir. 
b. Magn, tegund og verð sérhverrar neygluvöru, sem er seld hverjum starfsmanni, 

sbr. 2. lið 2. gr., söludag og nafn þess starfsmanns, sem fær vöruna. 

25. marz
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c. Magn, tegund og verð sérhverrar neyzluvöru, sem látin er út frá veitingastað, 
söludag og nafn þess, sem varan er seld. 
Frumrit frumbókareintaksins fær hlutaðeigandi viðskiptavinur, annað eintakið 

skal í lok hvers mánaðar sent til skattheimtumanns með tilkynningu þeirri, sem 
um ræðir í 7. gr. reglugerðar þessarar, og þriðja eintakið skal vera eftir hjá veit- 
ingasala. Skylt er að færa í frumbækur, þó að um staðgreiðslu sé að ræða. 

B. Innkaups- og kostnaðarbók. 
Í þessa bók skal færa: 
öll innkaup á vörum til fyrirtækisins; 
kaup starfsfólks; 

húsaleigu, ljós og hita; 
vexti og 
annan kostnað og aðrar greiðslur frá veitingafyrirtækinu. 
Færa skal nákvæmlega í bókina verð hverrar vöru og upphæð hvers kostn- 

aðarliðs og greiðslu, nafn seljanda eða viðtakanda greiðslu, tegund og magn vara 
eða um hvers konar annan kostnað eða greiðslu er að ræða o. s. frv. Halda skal 
eftir og geyma með innkaups- og kostnaðarbókinni *alla reikninga og kvittanir, 
sem greiddar eru. Fylgiskjöl þessi skulu tölusett og skal vísað til þeirra í innkaups- 
og kostnaðarbókinni, og þau síðan geymd í réttri töluröð. Allar greiðslur frá veit- 
ingafyrirtækinu, þar með taldar allar staðgreiðslur, skulu færðar í innkaups- og 
kostnaðarbókina sama dag og þær eru inntar af hendi. 

Innkaups- og kostnaðarbók skal vera að minnsta kosti sex dálka bók og skal 
færa hana eftir fyrirmynd, sem fylgir reglugerð þessari, fylgiskjal nr. 1. Hún skal 
að minnsta kosti lögð saman eftir hvern mánuð og niðurstöðurnar af hverjum 
dálki tilgreindar, en sé þetta gert daglega, skal í lok hvers mánaðar gera yfirlit í 
bókina um niðurstöðurnar á hverjum innkaups- og kostnaðardálki fyrir sig frá 
hverjum afgreiðsludegi. 
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C. Sölubók. 
Í bók þessa skal færa: 

a. Fjölda og verð fullkominna máltíða, sem seldar eru á kr. 5.50 eða fyrir lægra 
verð, sbr. 3. lið 2. gr. 

b. Magn og verð mjólkur og skyrs, sem selt er með 25% álagi eða minna, sbr. 4. 
lið 2. gr. 

c. Verð þess mánaðarfæðis, sem selt hefur verið samkvæmt frumbókum. 
d. Verð þeirra neyzluvara, sem samkvæmt frumbókum hafa verið seldar starfs- 

mönnum. 

e. Verð þeirra neyzluvara, sem seldar hafa verið út samkvæmt frumbókum. 
f. Verð og magn sérhvers annars söluvarnings en að framan greinir, t. d. hversu 

margir vindlingapakkar eru seldir á hverjum degi og við hvaða verði, hversu 
margir vindlar, ölflöskur, sitrónuvatnsflöskur og verð hvers um sig, hversu 
margar kaffiafgreiðslur, hversu margar sneiðar af smurðu brauði, bautaréttir 
0. s. frv. og verð hvers um sig. Undir þessum lið skal ekki færa þann varning, 
sem færður hefur verið í frumbækur og talinn hefur því verið undir framan- 
greindum liðum. 

Halda skal eftir og geyma með sölubókinni alla afgreiðsluseðla (kupona) og 
aðra slíka seðla, sem notaðir eru við afgreiðsluna, hvort sem þeir eru skrifaðir 
eða koma frá sérstöku áhaldi. Seðlarnir skulu tölusettir og sendir til innheimtu-
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manns skattsins i lok hvers mánaðar með tilkynningu þeirri, sem um ræðir i 7. gr. 

reglugerðar þessarar. . 

Öll sala og önnur afhending skal færð i sölubókina að minnsta kosti sama 

dag og salan eða afhendingin fer fram, svo að greinilega sjáist sala eða afhending 

hvers dags. Ber að bókfæra allt, sem selt er eða látið af hendi án tillits til þess, 

hvort greiðsla fer fram samdægurs Vísla skal til frumbókarnúmera um þær sölur, 

sem færðar eru í sölubókina úr frumbókunum. 

Sölubókin skal vera að minnsta kosii sex dálka bók og skal færa hana eftir 

fyrirmynd, sem fylgir reglugerð þessari, fylgiskjal 2. Eftir hvern afgreiðsludag 

skal bókin lögð saman og niðurstöður af hverjum dálki tilgreindar, en í lok hvers 

mánaðar skal gera yfirlit í bókina um niðurstöðurnar frá hverjum degi á hverjum 

dálki fyrir sig. 

C. Sameiginlegar reglur um bækurnar. 

Eigi má rita með blýanti í innkaups- og kostnaðarbókina eða í sölubókina. 

Þá má ekki skafa út eða gera á annan hátt með ásetningi ólæsilegt það, sem eitt 

sinn hefur verið skráð í frumbækurnar, innkaups- og kostnaðarbókina eða sölu- 

bókina, eða rita ofan í skriftina, svo að ólæsilegt verði það, er áður stóð, enda þótt 

fyrst hafi misritazt af vangá. Þurfi að gera breytingar á því, sem eitt sinn er ritað, 

skal strika það út, án þess að ólæsilegt verði, en rita leiðréttinguna milli lína eða á 

spássíu, eftir því sem bezt hentar. 

Eigi má rifa eða á annan hátt losa blöð úr innkaups- og kostnaðarbókinni 

eða sölubókinni. 
Bækurnar og fylgiskjölin með þeim, skulu geymd í 5 ár frá því síðast er ritað 

í bækurnar, eða fylgiskjölin voru móttekin eða gefin út, nema lög um bókhald 

mæli öðruvísi fyrir. 

6. gr. 

Þeir veitingasalar, sem bókhaldsskyldir eru eftir lögum nr. 62/1938, um bók- 

hald, skulu færa frumbækur um þau atriði, sem nefnd eru í 5. gr., og á þann hátt 

og í þeim tilfellum, sem þar segir. Þá skulu þeir að öðru leyti færa bókhald sitt 

þannig, að þar komi greinilega fram öll þau atriði, sem færð skulu í innkaups- 

og kostnaðarbókina og sölubókina. Allar greiðslur, sölur og aðrar afhendingar skulu 

færðar að minnsta kosti sama dag og þær fara fram. Allir reikningar og kvittanir, 

sem greiddar eru, skulu vera fylgiskjöl með sjóðbókinni eða sjóðdagbókinni, sem 

fyrirskipuð er í fyrrnefndum lögum nr. 62/1938. Sama gildir um afgreiðsluseðla 

(kupons) og aðra slíka seðla, sem notaðir eru við afgreiðsluna, hvort sem þeir 

eru skrifaðir eða koma frá sérstöku áhaldi. Seðlarnir skulu tölusettir og skal halda 

sér seðlunum frá hverjum degi og þeir geymdir þannig: 

7. gr. 

Í lok hvers mánaðar, og í síðasta lagi innan 7 daga frá mánaðarlokum ber 

veitingasala að senda innheimtumanni skattsins tilkynningu í því formi, sem sýnt 

er á fylgiskjali 3, um samanlagða veitingasölu í mánuðinum, og skal tilkynning 

þessi undirrituð af eiganda eða stjórnanda. Með tilkynningunni skulu fylgja eftir- 

rit af öllum frumbókarfærslum í mánuðinum, svo og allir afgreiðsluseðlar (kupons) 

og aðrir slíkir seðlar, sem notaðir hafa verið við afgreiðsluna í veitingasölunni í 

mánuðinum. Samkvæmt tilkynningunni ber veitingasala að greiða veitingaskatt- 

inn eigi síðar en 7 dögum eftir að tilkynningin má í síðasta lagi vera send eða með 

öðrum orðum fyrir 15. dag næsta mánaðar eftir að veitingasala fór fram. Ef veit- 
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ingasali greiðir ekki veitingaskattinn innan þessa gjalddaga, ber honum að greiða 
2% í dráttarvexti fyrir hvern mánuð, sem greiðslan dregst fram yfir nefndan 
gjalddaga. 

Veitingasalar, sem bókhaldsskyldir eru eftir lögum nr. 62/1938, um bókhald, 
skulu senda hlutaðeigandi innheimtumanni veitingaskatts yfirlitsreikninga þá, sem 
um ræðir í 10.—12. gr. nefndra laga nr. 62/1938 (efnahagsreikning og kostnað- 
arreikning), og skulu reikningar þessir sendir í síðasta lagi 1. apríl í Reykjavík, 
en annars staðar i síðasta lagi 1. maí. Aðrir veitingasalar skulu fyrir sama tíma 
hafa sent innheimtumanni veitingaskattsins rekstrarreikning veitingasölunnar fyrir 
næstu ár á undan, og skal rekstrarreikningur þessi vera í því formi, sem sýnt er á 
fylgiskjali 4. 

Innheimtumenn veitingaskatts geta þó jafnan krafizt þess, að rekstrarreikn- 
ingar fyrirtækjanna séu sendir í lok hvers ársfjórðungs. 

8. gr. 
Innheimtumenn veitingaskatts hafa eftirlit með rekstri skattskyldra veitinga- 

staða, en í því efni hafa þeir rétt til þess að framkvæma nákvæmt eftirlit með 
öllum skattskyldum veitingastöðum og að rannsaka bókhald þeirra. Geta þeir kraf- 
izt þess, að bækurnar séu afhentar þeim til eftirlits, ásamt fylgiskjölum, þegar 
ástæða þykir til. Forstöðumenn og aðrir starfsmenn á veitingastöðum eru skyldir 
að láta í té nauðsynlega aðstoð og upplýsingar við eftirlitið. 

Innheimtumaður hefur rétt til þess að krefjast upplýsinga um veitingasölu og 
annað, sem snertir rekstur fyrirtækisins, af hverjum starfsmanni þess, og enn- 
fremur þeim, er vörur selja eða önnur viðskipti hafa við veitingasöluna. 

Nú felur fjármálaráðuneytið sérstökum mönnum eftirlit með framkvæmd veit- 
ingaskattslaganna, og skulu þeir þá hafa sama rétt og innheimtumenn samkvæmt 
1. og 2. mgr. 

Þeim, sem eftirlit og innheimtu hafa á hendi samkv. reglugerð þessari, er 
bannað, að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga um 
embættis- og sýslunarmenn, að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir kunna 
að komast að sökum starfs síns um efnahag og rekstur veitingasala. 

9. gr. 
Ef bækur þær, sem færðar skulu samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, 

ásamt fyrirskipuðum rekstrarreikningum, eru ekki færðar eða þær eru rangt 
færðar, eða ef hinar mánaðarlegu tilkynningar eru rangar eða ekki sendar skatt- 
heimtumönnum, skal viðkomandi veitingamaður greiða sekt. sem er allt að tíföld 
sú skattupphæð, er tapazt hefur við vanrækslu hans, og auk þess greiða hinn van- 
falda veitingaskatt. Ef ekki er hægt að sjá, hve undandráttur skattsins hefur unmið 
miklu, skal innheimtumaður áætla hann. 

Ef það sannast, að framangreind brot eru gerð með ráðnum hug og í sviksam- 
legum tilgangi, má sektin nema allt að 20000 kr. eða dæma má hinn brotlega í allt að 
6 mánaða varðhald. 

Öll brot gegn reglugerð þessari, sem ekki eru ákveðin sérstök viðurlög og 
refsing fyrir hér að framan í þessari grein, í 3. gr. eða í 7. gr., varða 100—-1000 kr. 
sektum, og allt að 5000 kr. sektum, ef um endurtekin brot er að ræða. Nú hafa brot 

þessi valdið skatttapi, og fer þá um sektir eftir því, sem við verður komið og 
greiðslu vangoldins skatts svo sem segir hér að framan.
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Hegningaråkvædum reglugerðar þessarar ber að beita gegn eigendum eða 25. marz 

stjórnendum veitingastarfseminnar. Nú sannast, að afgreiðslufólkið eða aðrir þeir, 

sem vinna við veitingastarfsemina, eru meðsekir í brotum gegn reglugerð þessari, 

og skal þá hver hinna brotlegu starfsmanna einnig greiða sekt, sem nemur %5 hluta 

af sekt þeirri, sem brotið varðar. 

Greiðist sektir ekki, ber að innheimta þær með aðför að lögum. 

Nú innheimtist sektin ekki, þrátt fyrir aðför að lögum, og má þá láta hvern 

þann, sem dæmdur hefur verið til þess að greiða sektina, afplána hana lögum 

samkvæmt. 

11. gr. 

Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglu- 

mál. 

12. gr. 

Innheimtumenn veitingaskatts skulu færa sérstaka bók um innheimtan veit- 

ingaskatt og kallast bók þessi veitingaskattsbók. Ráðuneytið leggur bók þessa til 

og löggildir hana. Í henni skal tilgreina eftirgreind atriði: 

Nafn greiðanda. 
Heimili hans. 
Veitingasölu alls. 
Skattfrjálsa sölu. 
Skattskylda sölu. 
Upphæð veitingaskattsins. 
Greiðsludag. 
Tilkynningar þær, sem um ræðir í 7. gr., skulu fylgja veitingaskattsbókum til 

endurskoðunar, ásamt rekstrarreikningum þeim, sem þar um ræðir. 

S
K
R
 

13. gr. 

Allir veitingasalar skulu í síðasta lagi 1. maí 1945 hafa komið bókhaldi sínu 

í það horf, sem fyrirskipað er í reglugerð þessari. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð nr. 64/1933 og nr. 120/1933, 

um veitingaskatt o. fl. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 17. gr. laga nr. 99/1933, um veitinga- 

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

Fjármálaráðuneytið, 25. marz 1945. 

Pétur Magnússon.     
Magnús Gislason.
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25. marz Innkaups- og kostnaðarbók. 

= bo Tóbak, Kaup, Annar 
= | öl, gos-! Adrar | húsa- | Keypt | kostn- 
> s , Mjólk | grykk- keypt- | leiga, hús- | adur 
Z|g Júlí 194 Og lir, kaffi| ap jljós,hiti| BÖ8n | og 
Fils skyr | og | vårur| og |, 98 igreiðsl 
IT sykur vextir | áhöld | ur 

1 |1/,„| Keypt hjá Sigurði Jónssyni 30 kg ýsa á kr. 
0.85 kílóið „..cccc00 000. 25.50 

2 —  — Grænmetisverzl. 350 kg sk. kart- 

öflur á kr. 32.25 sekkurinn .... 96.75 
3 —  -- Mjólkursamsölunni 35 kg skyr á 

kr. 2.16 kílóið ......00.0..00... 75.60 
4 — —  Mjólkursamsölunni 50 lítr. mjólk 

á kr. 1.45 líterinn ............. 72.50 
5 —… — Tóbakseinkasölunni 1000 pk. Lucky 

Strike á kr. 2.72 pakkinn ...... 2720.00 
6 —  — Ölgerðinni Ingólfur 1000 fl. bjór 

á kr. 0.62 flaskan ............. 620.00 
» —  — Ölgerðinni Ingólfur 500 fl. pils- 

ner á kr. 0.62 flaskan ......... 310.00 
» —… — Ölgerðinni Ingólfur 500 fl. appel- 

sín á kr. 0.48 flaskan ......... 240.00 
» —  — Olgerdinni Ingólfur 500 fl. grape 

fruit á kr. 0.48 flaskan ........ 240.00 
7 —… — Heildverzl. Sigurðar Jónssonar 100 

kg brennt og malad kaffi å kr. 
6.00 kílóið 20.00.0000... 600.00 

8 — — H.f. Skjöldur 3 45.3 kg sk. sykur 

á kr. 51.95 sekkurinn .......... 155.85 
9 — — G. Bjarnason og Jónsson 2 50 kg 

sk. hveiti á kr. 0.84 kilóið ..... 84.00 
10 — — Sláturfél. Vesturlands 30 kg nauta- 

kjöt á kr. 7.50 kílóið .......... 225.00 
11 Greitt Sigríði Jónsdóttur kaup fyrir júní .. 450.00 
12 — Guðrúnu Sigurðardóttur kaup fyrirjúní 450.00 
13 Greidd Jóni Björnssyni húsaleiga fyrir júní 1500.00 
14 Greiddur rafmagnsreikningur fyrir júní ... 275.00 
15 Greiddur hitaveitureikningur fyrir júní ... 130.00 
16 Greiddir Jóni Sigurðssyni 79/ ársvextir af 

skuldabréfi, útgefnu til hans 1. júlí 
194 0 seeereeesenrsrennerereese 525.00 

17 Keyptir hjá Húsgagnaverzl. Eik 5 stólar kr. 
150.00 stóllinn .........000.0.... 750.00 

18 Greitt sama fyrir viðgerð á borði ......... 34.00 
19 Greitt Ingibjörgu Bjarnadóttur fyrir hrein- i 

gerningu i ...000eseeeeereeveereree 173.00 
20 Keyptir hjå Verzl. Båra 1 pottur å kr. 81.00 

og 1 panna á kr. 43.00 .......... 124.00 

Greiðslur 1. júlí 194 samtals kr. | 148.10 | 4885.85| 431.25 | 3330.00) 874.00 | 207.00            
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Fylgiskjal 2. 61 

Sölubók. 25. marz 

= Full- | Mjólk Veit- 
= komnar |og skyr ingar | Veit- 

Fylgi- | $ , máltiðir| með Mán- | seldar | ingar | Aðrar 

skjal í April 194 á 5 kr. (25%/o á-| aðar | starfs- | seldar | Seldar 

nr. á eða  |lagi eða| fæði | mönn-| út vörur 
minna | minna um 

!l4| Seldir 23 hádegisverðir (tómatsúpa 
1—23 og .lambasteik) á kr. 5.50 ..... 126.50 

21—37 Seldir 14 lítrar af mjólk á kr. 1.81 25.34 
38—73 Selt 7 kg skyr á kr. 3.00 ....... 21.00 

74—78 Greitt mánaðarfæði samkvæmtfrum- 
bókarnótum nr. 37, 42, 43 og 44 1200.00 

Samkvæmt frumbókarnótum nr. 39 
og 40 selt starfsstúlkum ...... 19.50 

19—80 Samkvæmt frumbókarnótum nr. 38, 
40 og 41 seldar 23 smurðsbrauðs- 

sneiðar á kr.2.00 ..... en. 46.00 

81—100 Seldir 19 kvöldverðir (heitur réttur 

og kalt borð) á kr. 6.00 ...... 114.00 

101—118 Selt 18 molakaffi á 1.00 ......... 18.00 

119— 126 Selt 8 te á 1.00 20.00.0000... …… 8.00 

127—200 Seldir 73 bjórar á 1.35 ......... 98.55 

201—223 — 23 pilsnerar á 1.35 ....... 31.05 

224—238 — 14 grapefruitdrykkir å 1.00 . 14.00 

239— 256 — 17 appelsindrykkir å 1.00 .. 17.00 
257—268 — 12 bautaréttir á 5.25 ..... … 63.00 

269—285 Selt egg og kartöflur á 4.00 ..... 64.00 

286 — 304 Seldir 18 ísbúðingar á kr. 1.00 18.00 

305— 332 Seldir 27 pk. Lucky Strike á kr. 
3.78 con... AA 102.06 

333— 386 Selt 53 kaffi og kökur .......... 132.50 

Salan 1. apríl 194 samtals | 126.50 | 46.34 | 1200.00 | 19.50 | 46.00 |680.16       
  

11
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Tilkynning um veitingasölu. 

  

  

  

  
  

Nafn veitingafyrirtækis ...% Veitingasala í 194. 

Kr au. 

Veitingasala alls .............22.0000000..0ss nes 

Kr. . 
Þar frá dregst skattfrjáls sala: i au 

1. Neyzluvörur samkvæmt meðfylgjandi „...... frumbókarnótum 
seldar út, sbr. 1. lið 2. gr. reglugerðarinnar“) .........0.00%% 000 

2. Neyzluvörur samkvæmt meðfylgjandi „..... frumbókarnótum 
seldar starfsmönnum, sbr. 2. lið 2. gr. rgjå) 2.....2.000000. 
3 fullkomnar máltíðir fvrir kr. 5.50 eða minna, sbr. 3. 

lið 2. gr. rgj. serene reen en 
A. lítrar mjólkur með 25 álagi eða minna, sbr. 4. lið 

2. BT. FJ. 0000 00.n2onssssererrsr rr en 
5. …….….….. kg skyr með 259/, álagi eða minna, sbr. 4. lið 2.gr.rgj, þor 
6. Mánaðarfæði selt samkvæmt meðfylgjandi  . frumbókar- 

nótum, sbr. 5. lið 2. gr. rgjå) .........0000..esven 

Skattskyld sala ...........0..... FARA ENEDES Kr.     
Það vottast, að tilkynning þessi er rétt í öllum atriðum. 

  

  

(Staður og dagsetning) 

  

(Undirskrift eiganda eða stjórnenda) 

*) Framangreindar undanþágur nr. 1, 2 og 6 eru því skilyrði bundnar, að með tilkynningu þessari fylgi 
frumbókarnótur yfir þær sölur, sem nefndar eru hér að framan undir þessum númerum, og að nótur þessar til- 
greina þau atriði, sem fyrirskipuð eru undir Á í 5. gr. reglugerðarinnar. Þá.er það skilyrði fyrir öllum undan- 
þágunum, að tilkynningu þessari fylgi afgreiðsluseðlar (kupons) og aðrir slíkir seðlar, sem notaðir hafa verið við 
afgreiðsluna í manuðinum, sem tilkynningin tekur yfir. 

Fylgiskjal 4. 

Rekstrarreikningur fyrir tímabilið 
  

  

  

  

      

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

Vörubirgðir í ársbyrjun ........ Seldar veitingar ............. . 
Keyptar vörur ................ Vörubirgðir í árslok .......... 
Kaup 20... Leiga eftir herbergi og veitingas. 
Húsaleiga, ljós og hiti „........ Aðrar tekjur, hverjar? 
Vextir 0... Tap 2000. 
Skattar til ríkis og bæjar ...... 
Annar rekstrarkostnaður ...... 
ÁgÓði 0000... 

      Kr   ES   

Það vottast, að rekstrarreikningur þessi er réttur í öllum atriðum. 

  

(Staður og dagsetning) 

  

(Undirskrift eiganda eða stjórnanda)
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1944. 

Eignir: 

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .........000000. 000... kr. 1432 747.30 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........00... — 1 121 409.00 

c. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis ...... — 156 840.80 

d. Reikningslán .........0000000. 00... 0... — 2 765 982.40 kr. 5476 979.50 

2, Víxlar ...........0.. sn — 16516 703.90 

3. Verðbréf ..........200.0 eens — 6063 433.43 

4. Lån í hlaupareikningi ......2200ereeeereererererennennsnnne — 1926 460.93 

5. Veðdeild .............0... 0. een — 102 900.53 

6. Ýmsir skuldunautar ..........00.00 000 n ner —  221117.42 
7, Innanstokksmunir .........02000000 00 ene 51 700.00 

8. Fasteignir ..........00000.00.en ens — 1026 500.00 

9. Innheimtur ...........00000 000 sn ne — 38 000.00 

10. Innleystir tékkar ........00020000..2n eens — 220 436.34 

11. Tryggingar fyrir åbyrgdum ........00200 0000 0000. — 322 850.00 

12. Bankainnstæda og peningar Í sjodi ........000000. 000... — 30 084 749.67 

Kr. 62 051 831.72 

. Skuldir: 

1. Innstæðufé í sparisjóði ......00202000 000. e rn ,„. kr. 32 589 931.71 

2. — á viðtökuskírteinum ........00.000 000... — 1292 805.76 

3. — í hlaupareikningi .........00..00 00... 0 — 18136 212.45 

4. — í reikningslánum .......002000 0000. nn — 482 174.30 

5. Ræktunarsjóður Íslands ..........00000 00. ne enn — 2601 291.60 

6. Viðlagasjóður .....s0ereereeerererereenennerererkrknennrnee — 1147015.30 

7. Byggingarsjóður ...........00000.0ennsnse err — 626 474.20 

8. Loðdýralánadeild .........0..0.0000 00. ne nn FEE 3 826.87 

9. Smábýladeild ...........00220 000. en rss rss — 273 813.93 

10. Kreppulánasjóður .........0200000. s.n ssee ns — 1057 213.84 

11. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga ........000000.... — 559 991.68 

12. Nýbýlasjóður .........22200000 0000 n nn ns — 60 289.92 

13. Ýmsir kröfuhafar ...........00000. 00... — 243 579.35 

14. Ábyrgðir ..........0.0.0000. 00 0n enn 322 850.00 

15. Ógreitt tap ..........000.000 000 — 46 102.10 

16. Skuldir á fasteignum .......000.00 000 nn sn rr — , 6992.21 

17. Fyrningarsjóður fasteigna ..........00200. 0000 nn nn — 40 000.00 

18. Varasjóður ...........000000 00 vesen — 2343 600.70 

19. Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir „........00.00000 000 n enn — 222 665.80 

  

. 62 051 831.72 
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62 Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 1944. 

Tekjur 
1. Vextir f. f. á. ............00.00 000 kr. 141 900.29 
2. Forvextir af víxlum „...........00. 0000. 0. — 890 423.84 
3. Aðrir vextir 2... eervevevee — 670 345.14 
4. Ymislegar tekjur „..............0.00..0..0. veere vereee . — 94 497.37 

Kr. 1 797 166.64 
Gjöld: 

1. Vextir (...............0. 0000 kr. 553 855.37 
2. Rekstrarkostnaður ............0...00.) 000. — 438 273.30 
3. Til fyrningarsjóðs fasteigna .............0..0.2000 000. — 20 000.00 
4. Fært á afskriftareikning .....,..........0....00000 00. — 54 414.50 
5. Stofntillag til eftirlaunasjóðs .............000....0.00.. — 116 000.00 
6. Til varasjóðs ..............2000000 0000 — 391 957.67 
1. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir „.................00.... 0 — 222 665.80 
  

Kr. 1 797 166.64 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Rvík 31. des. 1944. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán ....................... kr. 1219 408.55 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ — 271 699.00 
c. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis ........ —  156840.80 
d. Reikningslán „............0.0000000000... 2519 104.34 „4173 052.69 

2. Víxlar ..............00. 0... — 13 943 208.16 
3. Verðbréf ...........0..2.. 0002. — 6056 833.43 
4. Útibú á Akureyri .........00.000.0..0. 00 — 926 331.91 
5. Lán í hlaupareikningi ....................00...0 0000. — 1925 272.63 
6. Veðdeild ....................020200. 0 — 102 900.53 
7. Ýmsir skuldunautar ..................0. 0 — 197 501.84 
8. Innanstokksmunir ..............0000..2 200. — 50 000.00 
9. Fasteignir ..................0000 nerver renee, — 950 000.00 

10. Imnheimtur .............000000. 0... — 38 000.00 
11. Innleystir tékkar .............0......0 0. — 220 436.34 
12. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..............0...0..00 — 322 850.00 
13. Bankainnstæða og peningar í sjóði „...........0.0...0..... — 29 898 650.68 

  

Kr. 58 805 038.21 

Skuldir: 
1. Innstæða í sparisjóði ....................... SRI kr. 30 107 165.78 
2. — á viðtökuskírteinum ..................0......0..... — 1143 865.84 
3. — í hlaupareikningi ...............0.00000.0...... — 17 760 381.27 
4. i reikningslánum ........,....0.....00000 000. — 425 215.98 
5. Ræktunarsjóður Íslands ................00..00000000.. — 2601 291.60 

  

Flyt kr. 52 037 920.47
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Flutt kr. 52 037 920.47 62 

6. Byggingarsjóður ...........000000 nenna — 626 474.20 

7. Viðlagasjóður .........2.000000. ne ss n rss — 1142015.30 

8. Loðdýralánadeild ............000.000 00 rns sn — 3 826.87 

9. Smábýladeild ..........2000..00 00 senn — 273 813.93 

10. Kreppulánasjóður .....200erueesessesereersreeeerenerennee — 1057 213.84 

11. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga ................. — 559 991.68 

12. Nýbýlasjóður ...........020000 00 se. 0 nsnn rn — 60 289.92 

13. Ýmsir kröfuhafar ...........2..00. 0. nn. sn — 243 579.35 

14. Skuldir á fasteignum .........020000 0000 eens — 6 992.21 

15. Åbyrgdir ..........0.020.0000 00 eeen — 322 850.00 

16. Ógreitt tap ......2...00.00000n ann — 45 000.00 

17. Varasjóður ........2.....0000 00 ens — 2251 317.59 

18. Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir .......00..0000.0 enn nn — 173 752.35 

  

Kr. 58 805 038.21 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 1944. 

  

Tekjur 
1. Vextir f. f. á. ........0000000. 00 kr. 107 981.15 
2. Forvextir af vixlum .........000000 00 esne — 701 282.35 
3. Aðrir vextir ..........0.000 0000 — 670 345.14 
4. Ýmislegar tekjur ...........0..0..0.000 0... ene — 66 819.97 

Kr. 1546 458.61 
Gjöld 

1. Vextir ..............ð ns kr. 498 815.00 

2. Rekstrarkostnaður ..........000000 ns ene — 372 455.18 

3. Fært á afskriftareikning ..........02000000 00 enn — 54 414.50 

4. Stofntillag eftirlaunasjóðs .......0.00200000000.0. FARAAARRARR —  116000.00 

5. Til varasjóðs ........00.0.000nnn —  33102108 

6. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ........0.0.0202 00. . — 173 752.85 
  

Kr. 1 546 458.61 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. desember 1944. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

a. Fasteignaveðslán .........0.000 0... 0... kr. 213 338.75 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............ AIR — 843 710.00 
c. Reikningslán .........000.000 00... 0... 246 878.06 kr. 1303 926.81 

2. Víxlar ........0000000 sr nn — 2573 495.74 
3. Lán í hlaupareikningi ..........02022000 00 seen — 1 188.30 
4. Innanstokksmunir ........0.000.0000 00 sn — 1 700.00 
5. Fasteignir ............200%%. 0. önsn renn — 76 500.00 

  

Flyt kr. 3 956 810.85
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Flutt kr. 3956 810.85 
6. Ýmsir skuldunautar ...................0.00. 00 — 23 615.58 
1. Verðbréf ...............00 000... sess — 6 600.00 
8. Bankainnstæda og peningar i sjóði ...........0.0.00000000.. — 186 098.99 

Kr. 4 173 125.42 
Skuldir: 

1. Skuld við Búnaðarbanka Íslands ................0.0..0..... kr. 926 331.91 
2. Innstæda í sparisjóði .................000... 0. nn — 2482 765.93 
3. — á viðtökuskirteinum ...........00.000 00... — 148 939.92 
4. — í hlaupareikningi ................0.0.00 0... 0... — 375 831.18 
5. — i reikningslánum ...............0000000 0... nn. — 56 958.32 
6. Ógreitt tap ........0..00000 000 — 1 102.10 
7. Fyrningarsjóður fasteigna ..............0..00. 0. ens. — 40 000.00 
8. Varasjóður ................2..0.. nes — 92 283.11 
9. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir .................. 00... nn — 48 912.95 

Kr. 4 173 125.42 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1944. 

Tekjur 
1. Vextir f. f. á. ...............0..0.. 0. kr. 33919.14 
2. Forvextir ..................00.0 00. — 189 141.49 
3. Ýmislegar tekjur ....................00. 0000 nn — 27 647.40 

Kr. 250 708.03 
Gjöld 

1. Vextir ..............0... 20 kr. 55040.37 
2. Kostnaður .............0..00000.. 0 — 65 818.12 
3. Til fyrningarsjóðs fasteigna .............0.0000000 000. — 20 090.00 
4. Til varasjóðs sees erne — 60 936.59 
5. Flyzt til næsta års: i 

Fyrir fram greiddir vextir ..............0..0.000. 0. — 48912.95 

Kr. 250 708.03 

Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. des. 1944. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur ............... 0 kr. 360 600.47 
2. flokkur ............ PEEEREERERLERERERRELREREE — 535 067.15 kr. 895 667.62 

2. Ogreiddir vextir og kostnadartillag .......................... — 18 200.00 

Kr. 913 867.62 
Skuldir: 

1. Skuld við. Búnaðarbanka Íslands ................0...0..0.00.. kr. 102 900.53 
2. Varasjóður ...............0...0.0. 000 — 810 967.09 

Kr. 913 867.62
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Rekstrarreikningur veddeildar Bunadarbanka Íslands 1944. 

Tekjur 

1. Vextir og kostnaðartillag ............0.000.00. 0. nnn 0 nn. kr. 44 608.60 

2. Lántökugjald ..............0000%00 0. en ss rns — 3846.50 

Kr. 48 455.10 

Gjöld: 

1. Kostnaður .............0...n. sn kr. 37 488.01 

2. Til varasjóðs ...........22.0000. s.n — 10 967.09 

Kr. 48 455.10 

Varasjóður veðdeildar 31. desember 1944. 

Inn: Úr Viðlagasjóði ........2..00.00000 0. netanna kr. 800 000.00 

Tekjuafgangur ...........00.20000 nn nn rðr — 10 967.09 

Kr. 810 967.09 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1944. 

1. Frá fyrra ári ..........02000 nn sn kr. 3 778 948.73 

2. Tekjuafgangur .............000 ne sens — 14 211.16 

Kr. 3 793 159.39 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1944. 

1. Frá fyrra ári ........2.000.. 0000 kr. 502 361.32 
2. Lántökugjald ..............0.00.0 0000 kr 352.50 
3. Vextir ...........0. 0... — 10 097.33 10 449.83 

Kr. 512 811.15 

Efnahagsreikningur Ræktunarsjéds Islands 31. desember 1944. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lånum: 
4% þjóðjarðasölulán ..........00.00.0 00... kr. 54 026.97 

4% jarðabótalán ........202000 00. — 3 406.87 
5% lán 1. flokks .........000. 00 0. — 792 722.23 
5% lån 3. flokks .........0000 0000. — 730 586.12 

å . KS rr — 382 262.6 5% lån 4. flokks 382 262.60 kr. 1 963 004.79 

2. Verðbréf ............2 00. — 147 376.87 

3. Ogreiddir áfallnir vextir ..........2..20000 00. — 40 500.00 

4. Ýmsir viðskiptamenn ..........020000 00 0r nn — 132397.13 

5. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .........0000000000000.0.. — 2601 291.60 
  

Kr. 4 884 570.39 
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Skuldir: 
Höfuðstóll ...............000000.0 00 kr. 3 793 159.89 
Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur ............00002.0.00... — 634 200.00 
Jarðræktarbréf í umferð: 3. flokkur ............0.0.00..0.... — 4928 000.00 
Óinnleystir vaxtamiðar jarðræktarbréfa .................... — 29 210.50 

  

Kr. 4 884 570.39 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1944. 

  

Tekjur 
Vextir .......00000000 000. kr. 120 223.41 
Ýmislegar tekjur ..........0..0.0)0..00. 0200 —  1410.00 
Vaxtatillag úr ríkissjóði ..................00000. 0. — 10 622.00 

Kr. 132 255.41 
Gjöld 

Kostnaður .............02.022000.00nnn sn kr. 50 992.00 
Vaxtamiðar jarðræktarbréfa .........0..000%000. 0... nn — 58 421.00 
Hluti af kostnaði vid teiknistofu ..........0...200000 0... 0... — 7 000.00 
Afskrifað tap .........000000000 0 —  1631.25 
Lagt við höfuðstól .............000.000 00 ner — 14211.16 

  

Kr. 132 255.41 

Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs 31. desember 1944. 

Eignir: 

  

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Endurhýsingarlán ...................... kr. 2 031 506.98 
b. Nybylalån á ræktuðu landi ............. — 126 936.03 

c. Nybylalån á óræktuðu landi ............ — 67 815.00 kr. 2 296 258.01 

Verðbréf ...............00. 000 — 16 627.11 

Ýmsir viðskiptamenn ................. 00. — 291.60 
Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ...............00..000..0.. — 626 474.20 

  

Kr. 2 869 650.92 

  

Ógreitt tap ...............0. 0 kr. 5 794.66 
Eign ...........0.00000. 0. — 2 863 856.26 

Kr. 2 869 650.92 

Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs 1944 

Tekjur 
Lántökugjald ...............0.000.0..0 0... kr.  2061.00 
Vextir ............... 02... — 95141.71 
Ríkissjóðstillag ................,.........000.0 0000. — 300 000.00 

  

Kr. 397 202.71
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Gjöld 

Kostnaður við teiknistofu ..........0000000 00 nn... 

Rekstrarkostnaður .........0.000000 00 ne 

Aukin eign .......0.0.000000 nn 

Frá fyrra ári .....0..000000.0 0. nnnn enn 

Frá dregst: Greitt til Veðdeildar .............000000..000.. 

Tekjuafgangur .........0..%.%0 sn 

Skipting: 

Eign veðdeildar Búnaðarbankans ..........000.. 00.00.0000. 

Eign Roktunarsjóðs Íslands ...........00.00 0000... nn... 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1944. 

Eignir 

Skuldabréf fyrir lánum ........0020000 000. 0n nn 

Verðbréf sst, 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .............0000.00.0... 

Skuldir: 

Höfuðstóll ...........0..0 0. ser 

Tekjur 
Innheimtir vextir af lánum ............0000.. 0... nn... 

Vextir af verðbréfum .............0..0. 0... 

Gjöld 
Kostnaður .............00.000. sens 
Lagt við höfuðstól ...........0200000. 00 sss nr 

Skuldabréf fyrir lánum .......2..0002000 00. 00 ne enn. 
Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..........000.000000000. 

kr. 40 175.70 
— 100 000.00 
— 257 027.01 
  

Kr. 397 202.71 

. 2 648 440.96 
800 000.00 
  

. 1 848 440.96 
14 375.88 

  

. 1 862 816.84 

597 415.94 
1 265 400.90 
  

. 1 862 816.84 

529 388.78 
191 412.76 

1 142 015.30 
  

. 1 862 816.84 

. 1862 816.84 
  

..... 

. 1862 816.84 

kr. 40 530.60 
— 13 845.28 
  

…s… 

Kr. 54 375.88 

kr. 40 000.00 
— 14 375.88 
  

Kr. 54 375.88 

kr. 11 815.00 
— 3 826.87 
  

Kr. 15 641.87 
12 
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Skuldir: 
Varasjóður ..............2..00 0000. kr. 15 641.87 

  

Kr 

Rekstrarreikningur Loðdýralánadeildar 1944. 

. 15 641.87 

  

Tekjur 
Vextir af lánum ...............00. 0000 ns kr. 1 183.56 
Ríkissjóðstillag ....................0...0.0 000 — 10 000.00 

Kr. 11 183.56 
Gjöld 

Rekstrarkostnaður .............00..2. 000... kr. 5000.00 
Vextir ............... 0000 — 628.00 
Afskrifað tap á lánum .............0..000 00 nus — 841.60 
Lagt við varasjóð ................0.0000. 00 — 4 713.96 

  

Kr. 11 183.56 

Efnahagsreikningur Småbyladeildar 31. desember 1944. 

25 913.87 
273 813.93 

  

. 299 727.80 

. 299 727.80 
  

. 299 727.80 

  

Tekjur 
Lántökugjald 2... erne kr 145 00 
Vextir af lánum .............0.20000 0000 — 690.66 
Ríkissjóðstillag .................0.0%....00...0 eee evne — 100 000.00 

Kr. 100 835.66 
Gjöld 

Rekstrarkostnaður „.............0....0000.. 0... kr. 500.00 
Til varasjóðs ..................0000 200. — 100 335.66 

  

Reykjavik, 2. januar 1945. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

. 100 835.66



95 1945 

Framanritada reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1944 höfum við yfir- 62 

farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 17. febrúar 1945. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. febrúar 1945. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1944. 

kr. 485 498.30 
— 250 000.00 
  

kr. 735 498.30 

— 594 049.57 
  

  

Frá fyrra ári ........02.000000 00 nn eens 

Tillag ríkissjóðs ........0..000000.0..ensn rass 

Frá dregst: Tap á lánum .........000000 0000... kr. 167 411.52 

— — Greiðsla vegna ábyrgðartillags ........ — 173 564.25 

— — Rekstrarhalli .........0000. 0000 0... — 253 073.80 

Reikningur Kreppulánasjóðs um ábyrgðartillag 1944. 

Út: Skuld við Kreppulánasjóð f. f. á. ............ kr. 523 650.00 

Vaxtamiðar .........0000000 000. — 23564.25 

Inn: Kreppulánasjóðsbréf í umferð: 
Frá fyrra ári .........0. 0... kr. 523 650.00 
— útdregin .............0.... — 150 000.00 

Greiðsla úr Kreppulánasjóði .........2.000.... 

Kr. 141 448.73 

kr. 373 650.00 
— 173 564.25 

  

Kr. 547 214.25 Kr. 547 214.25 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31. desember 1944. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum .........0000 0000. e en 
Ógreiddir vextir ..........0.0000. 0000 
Verðbréf ............0.0ne sr sr 
Afturkræft ábyrgðartillag ..........0..0.02.02 0000... 
Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..........00000 00.00.0000. i

i
 

SO 
DO 

få
 326 937.50 

12 830.00 
25 787.39 

373 650.00 
1057 213.84 
  

Skuldir: 
Kreppulánasjóðsbréf í umferð .........020..0. 0000... nn. 
Handhafa skuldabréf ..........0.0.0.00.0.0... FIRIR 
Stofnsjóður ..........0%%0. nn s rns w

u
r
m
 

. 1 796 418.73 

. 1 646 970.00 
8 000.00 

141 448.73 
  

. 1796 418.73
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62 Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1944. 

Tekjur: 
Í. Vextir af lánum og verðbréfum ..........00000 eserereree. kr. 55 090.33 
2. Úr stofnsjóði vegna ábyrgðartillags ...................0...... — 173 564.25 
3. Rekstrarhalli .....................0.0000 00. -. — 253 073.80 

Kr. 481 728.38 
Gjöld: 

1. Vextir af skuldabréfum í umferð ...............00..00.00.. kr. 202 541.40 
2. Rekstrarkostnaður ..............0..000020. 0. — 105 622.73 
3. Ábyrgðartillag .......................... een eee ree — 173 564.25 

  

Kr. 481 728.38 
Reykjavík, 10. janúar 1945. 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs fyrir árið 1944 höfum við undir- 
ritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að 
athuga. 

Reykjavík, 17. febrúar 1945. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. ' 

Reykjavík, 23. febrúar 1945. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 31. des. 1944. 

  

  

Eignir 
1. Skuldabréf fyrir lánum ...........00...00.000 000 kr. 614679.58 
2. Óinnheimtir vextir ...........00....0.0.0 eeeevevervene — 4 100.00 
3. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ..................0000.... — 559 991.68 
4. Ohafid ríkissjóðstillag ...............0..000.0 0000. — 98 498.74 

Kr. 1 277 270.00 
Skuldir: 

Skuldabréf í umferð .............0.00. 0020. kr. 1 277.270.00 

Kr. 1 277 270.00 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 1944. 

Tekjur: 
1. Vextir af lánum og verðbréfum ............00.0000.0. 00. kr. 56 165.48 
2. Rekstrarhalli „..................0002000.n ene — 98 498.74 

  

Kr. 154 664.22
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Gjöld: 
1. Vextir af skuldabréfum í umferð .........0.2..0. 00. 0. . kr. 138 064.85 

2. Rekstrarkostnaður .............000000. 00 nes — 16 599.37 

Kr. 154 664.22 

  

Reykjavik, 10. januar 1945. 

KREPPULÁNASJÓÐUR BCÆJAR OG SVEITAR FÉLAGA 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga fyrir árið 1944 
höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert 
fundið við að athuga. 

Reykjavík, 17. febrúar 1945. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. febrúar 1945. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1944. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

  

1. flokkur ............... 000. kr. 519 550.45 
2. flokkur ................. 0000 — 159 000.00 kr. 678 550,45 

2. Áhöld ............. 0000 00 — 1500.00 
3. Viðskiptamenn ..............0.20 0020. 0 nn — 1 085.55 

4. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .............0..0.0.00.00.00.20. — 60 289.92 

Kr. 741 425.92 
, Skuldir 

1. Útgefin nýbýlabréf í umferð ............000..022 00 kr. 586 200.00 
2. Óinnleystir vaxtamiðar ............0..00..0.0 —  29310.00 

3. Varasjóður ..........2.20200 000 ss — 125 915.92 

Kr. 741 425.92 

Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1944 

Tekjur 

1. Ríkissjóðsstyrkur ...............02200 000... kr. 310 000.00 
2. Lántökugjald og teikningar .................000. 000... nn — 847.00 
3. Vextir af lánum .............0202 00... ss ssss — 29677.55 

  

Kr. 340 524.55 
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62 Gjöld: 
1. Styrkveitingar ........................ 0... kr. 161 972.12 
2. Rekstrarkostnaður ............002.00.0. 0000 — 85 450.99 
3. Þátttaka í kostnaði við teiknistofu ............0.0.0.0.0.0...... — 15 200.00 
4. Afskrifad af áhöldum ...............00. 0000 — 750.00 
5. Óinnleystir vaxtamiðar .........0..0..0..0. 00 — 29 310.00 
6. Lagt i varasjóð ...............00. 0. — 47 841.44 

  

Kr. 340 524.55 
Reykjavik, 11. janúar 1945. 

NÝBÝLASJÓÐUR 

Steingr. Steinþórsson. 

Framanritaða reikninga Nýbyýlasjóðs fyrir árið 1944 höfum við undirritaðir 
endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 17. febrúar 1945. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 23. febrúar 1945. 

  

  

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

63 IÐNLÁNASJÓÐUR 

Jafnaðarreikningur 31. des. 1944. 

Eignir 
1. Útlán ................ 0. kr. 172439.00 
2. Bankainnstæða ...............2..0. 000. sn senn — 246440.98 

Kr. 418879.98 
Skuldir: 

1. Stofnsjóður ...............0..0 00. kr. 412593.18 
2. Fyrir fram greiddir vextr ....................0 000. —  6286.80 

Kr. 418879.98 
Reykjavík, 13. janúar 1945. 

IÐNLÁNASJÓÐUR 

Helgi Guðmundsson. Valtýr Blöndal. Ásg. Ásgeirsson. 

  

Elías Halldórsson.
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Reikning þennan höfum við yfirfarið, ásamt fylgiskjölum og borið hann saman 63 
við bækur sjóðsins, svo og athugað bækur sjóðsins, útlán og bankainnstæðu og ekk- 
ert fundið athugavert. 

Reykjavík, 1. febrúar 1945. 

Páll Pálmason. Sveinbjörn Jónsson. 

Rekstrarreikningur 1944. 

  

  

  

  

  

Tekjur 
Frá fyrra ári „............02000. 0... kr. 6007.80 
Vextir ............0000000ne ss sr — 9788.47 
Framlag ríkissjóðs ............200.0000. seen — 65000.00 

Kr. 80796.27 

Gjöld 
Kostnaður ...........2002..00. ss sn kr. 2160.50 
Tekjuliður 3, lagt í stofnsjóð .........02020.00. 0000 nn — 65000.00 
Til næsta árs, fyrir fram greiddir vextir .............0.00..... — 6286.80 
Tekjuafgangur, lagður í stofnsjóð .......0.00.0000 0000 n 0 — 7348.97 

Kr. 80796.27 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestmannaeyja árið 1944. 

Tekjur 
Eign frá fyrra ári ............0..002..00 00 kr. 36739.93 
Styrkur veittur úr ríkissjóði ...........02000000 000... — 1000.00 
Styrkur veittur úr bæjarsjóði Vestmannaeyja .......0.0.00000... — 3000.00 
Safnað hjá útvegs- og sjómönnum .í Vestmannaeyjum .......... — 1620.00 
Greiðsla þriggja útdreginna veðdeildarbréfa .................... — 2500.00 

Vextir: 
a. Af kreppulánasjóðsbréfum .........00000000 0. kr. 176.00 
b. — veðdeildarbréfum ..........2.0000 0000... — 672.50 
c. — hafnarsjóðsbréfum Vestmannaeyja ............ — 384.00 
d. — bæjarsjóðsbréfum Vestmannaeyja ............. — 200.00 
e. bankainnstæðu .........00.0000000 000... 288.24 — 1790.74 

Kr. 46580.67 
Gjöld 

Móti tekjulið 5 ............2020000 0. seen kr. 2500.00 
Styrkur veittur ekkjum ..........000 0000 n ner —  1485.00 
Endurgreiddir ofgreiddir vextir af veðdeildarbréfum ........... — 75.00 
Borguð auglýsing við sjómannasöfnunina .........0.0.00000.... — 58.75 
Kostnaður við sjóðinn (augl. o. fl.) .....0.0000 0000. n en — 35.00 

Eignir: 
a. Skuldabréf bæjarsjóðs Vestmannaeyja .......... kr. 4000.00 
b. Skuldabréf hafnarsjóðs Vestmannaeyja ........ — 6400.00 

Flyt kr. 10400.00 kr. 4163.75 

64
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c. Veðdeildarbréf .............002000 0000... 
d. Kreppulánasjóðsbréf „............00.2.00000... 
e. Innstæða við útibú Útvegsbankans, Vestm.eyjum 

Eign frá fyrra ári, samkv. birtum reikningi 
Aukning á árinu samkv. neðangreindu 

kr. 10400.00 kr. 4163.75 
12200.00 
3200.00 

16626.92 42426.92   

Vestmannaeyjum, 2. janúar 1945. 

J. A. Gíslason, 

p. t. formaður Ekknasjóðs. 

SNORRASJÓÐUR 1930 
Ársreikningur 1944. 

Höfuðstóll: 

Eignum sjóðsins er varið þannig: 
Jarðræktarbréf 

Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar 
Innstæða í Búnaðarbanka 

  

Kr. 46580.67 

AAA kr. 150286.59 
— 1967.36 

Kr. 152253.95 
  

kr. 38000.00 
—- 110000.00 
—  4253.95 

Kr. 152253.95 

  

  

Tekjur: 
Vextir af jarðræktarbréfum ............000.0 0... e nn kr. 6655.00 
Vextir af skuldabréfum Siglufjarðarkaupstaðar ..................... — 1060.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu .............0.0. 00. ens — 52.36 

Kr. 7767.36 
Gjöld: 

Styrkur til náms í Noregi: 
Jón Jónsson, stúdent, til fiskifræðináms í háskólanum í Oslo .... kr. 1000.00 

Óskar Sveinsson, til garðyrkjunáms í landbúnaðarhásk. í Ási .... — 1000.00 
Sigurlaug Jónasdóttir, til húsmæðrakennslunáms í Stabek ...... — 800.00 
Sveinn Ellertsson, til mjólkuriðnaðarnáms í landbúnaðarháskól- 

anum Í Ási ............00000 0. — 1000.00 
Tryggvi Jóhannsson, stúdent, til vélaverkfræðináms í háskólanum 

í Niðarósi sees eee seneste — 1000.00 

Hólmfríður Jónsdóttir, stúdent, til náms í sögu og tungumálum í 
háskólanum í Oslo 

Lagt til höfuðstóls 

Reykjavík, 14. febrúar 1945. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

— 1000.00 

Kr. 5800.00 
— 1967.36 

Kr. 7767.36 

  

  

  

Haukur Þorleifsson.
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Bréf menntamálaráðuneytisins til skólastjóra Gagnfræðaskóla 

Reykvíkinga, um að gagnfræðapróf í skólanum veiti sama rétt til að *" 

ganga undir stúdentspróf og gagnfræðapróf við menntaskóla o. fl. 

Hér með er yður tjáð, herra skólastjóri, að ráðuneytið hefur ákveðið, að gagn- 
fræðapróf við Gagnfræðaskóla Reykvíkinga á þessu ári skuli veita sama rétt til að 
sanga undir stúdentspróf eins og gagnfræðapróf við menntaskóla, sbr. 35. gr. reglu- 
serðar fyrir Menntaskólann í Reykjavík, nr. 3/1937. Jafnframt skal próf í bókfærslu 
og kristnum fræðum upp úr HM. bekk skólans, og próf í dönsku og eðlisfræði upp 

úr IV. bekk hans, teljast fullgilt stúdentspróf í þeim greinum. 
Samkvæmt þessu mun ráðuneytið skipa prófdómendur við þau próf, er að 

framan greinir, og verða þeir hinir sömu og við Menntaskólann í Reykjavík. Þeir 
skulu gæta þess, að prófin verði í alla staði sambærileg við hliðstæð próf í Mennta- 
skólanum, enda verkefni í ólesnum námsgreinum hin sömu við báða skólana. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Reyðarfjarðarkauptún. 

I. Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Reyðarfjarðarhöfn tekur yfir Reyðarfjörð vestan línu, sem hugsast dregin úr 

Hagahorni norðan fjarðarins í Hlein sunnan fjarðarins. 

ll. Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð Reyð- 

arfjarðar, og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni, til byggingar 
mannvirkja, er höfninni tilheyra, og til leiðarmerkja við höfnina og innsiglingu. 

Hafnarnefnd Reyðarfjarðar skipa þrír menn. Er hreppstjóri Reyðarfjarðar- 
hrepps formaður nefndarinnar,.og hefur hann á hendi innheimtu hafnargjaldanna 
og reikningsskil fyrir hafnarsjóð. Hina tvo nefndarmenn kýs hreppsnefnd til fjög- 
urra ára Í senn og skal annar þeirra ávallt vera í hreppsnefndinni. Kosning í hafnar- 
nefnd skal jafnan fylgja hreppsnefndarkosningum. 

Hafnarnefnd skal sjá um að reglugerð þessari sé hlýtt og stjórna hafnarsjóðn- 
um með eftirliti hreppsnefndar. 

Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, eftir tillögum 
hafnarnefndar, og ber ábyrgð á sjóðnum, sem öðrum eignum hreppsins. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast 
og úrskurðast ásamt þeim. Handbært fé sjóðsins skal ávallt ávaxta í Landsbank- 
anum eða annarri jafntryggri lánsstofnun. 
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III. Um almenna reglu. 

3. gr. 
Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er 

öllum skylt að hlýða boði hennar og banni tafarlaust og enn fremur þeirra starfs- 
manna, sem hún setur til þess að gæta reglu. 

4. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skipsins 
og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, sem unnið er að ferm- 

ingu þeirra eða affermingu. 

5. gr. 
Seglfestu eða öðru, sem valdið getur skemmdum, má hvergi kasta út á höfn- 

inni, og seglfestu má hvergi taka innan takmarka hafnarinnar, nema með leyfi 

hafnarnefndar. 
Við höfnina má ekki sera nein hafnarmannvirki, né breyta eða auka við þau, 

sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnar- 

nefndar komi til, og gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

IV. Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

6. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo 

á höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa og skulu þau í hvert 
skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar um það. hvar 
þau skuli leggjast. Aldrei mega slík skip liggja svo nærri bryggjum, að ekki sé 

nægilegt pláss fyrir önnur skip að komast að og frá. 
Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða lefji umferð um 

höfnina. 
Skip eða bálar mega aldrei leggja svo frá sér strengi eða aðrar festar, að bað 

tálmi umferð. Festar skipa má aldrei leggja yfir alfaraleið. 

V. Um hafnargjöld. 

7. gr. 

Öll skip 12 smálestir nettó og þar yfir, skulu greiða hafnargjald, er þau koma 
á Reyðarfjarðarhöfn og hafa eitthvert samband við land. 

Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skemmtiskip, 

hverrar þjóðar sem eru, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, skip, sem leita 
hafna vegna sjóskemmda og skip, er leita hafnar vegna óveðurs, en hafa ekkert 

samband við land. Enn fremur öll innlend fiskiskip, sem eru að fiskveiðum við 
strendur landsins, ef þau afferma ekki né ferma annað en það, sem afla þeirra 

og útgerð snertir. 
Hafnargjöld greiðast af nettó stærð skipa og reiknast í heilum tölum, en brot- 

um skal sleppa. 

8, gr. 

a. Skip, sem sigla eftir opinberum áætlunum, skulu greiða 5 aura af hverri nettó 

smálest, í hvert sinn sem þau leggjast á höfnina. 

b. Öll önnur skip, sem til hafnar koma, skulu greiða 10 aura í hafnargjald af 

hverri nettó smálest.
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VI. Um vörugjald. 

9. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og af skepnum lifandi og dauðum, 

sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, sem um 
selur i næstu grein. 

10. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og 

eiga því ekki að leggjast í land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

það ákveðið samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

11. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 

c. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 
d. Vörur og tæki til hafnarinnar. 

12. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjald- 

einingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vöru- 

gjalds, og er skipstjóri eða umboðsmaður hans skyldur að láta hafnarnefnd í té 
eftirrit af farmskrá skips hans. Sé engin farmskrá skal skipstjóri eða formaður 
báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða af- 
fermt. Þyki hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar ástæða til, getur hún hvenær 
sem er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hentugast þykir. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Ef ymsar vörutegundir eru í sömu umbúðum, skal reikna vörugjald eftir 
Þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af. 

13. gr. 

Vörugjaldskrá. 

1. Af salti, kolum, sementi, áburði, síldarmjöli og fiskimjöli skal greiða 20 aura 
fyrir hver 100 kg eða minna. 

2. Af steinolíu og benzíni 50 aura fyrir 4% tunnu. 
3. Af steinolíu og benzini 25 aura fyrir % tunnu. 

4. Af tómum tunnum, uppseltum og óuppsettum, 10 aurar fyrir hverja. 
5. Af trjáviði og öðrum vörum, sem reiknast eftir rúmmáli, 5 aurar fyrir rúmfet. 

6. Af Þifreiðum kr. 15.00. 
7. Af bátum kr. 5.00. 
8. Af stórgripum (lifandi) kr. 5.00 fyrir hvern grip. 

9. Af lifandi sauðfé kr. 0.25 fyrir hverja kind. 
10. Af kjöttunnum (heilum) kr. 0.50 fyrir hverja. 

11. Af kjöttunnum (hálftunnum) kr. 0.25 fyrir hverja. 
12. Af kindaskrokkum kr. 0.10 fyrir hvern. 
13. Af ull kr. 0.50 fyrir ballann. 
14. Af gærum í búntum kr. 0.05 fyrir hvert búnt. 
15. Af heyi kr. 0.25 fyrir hver 100 kg. 
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16. Af saltsild kr. 0.25 fyrir hverja tunnu. 
17. Af fiski nyjum og isudum kr. 0.10 hver 100 kg. 
18. Af fiski frosnum kr. 0.14 fyrir 100 kg. 
19. Af saltfiski óverkuðum kr. 0.20 fyrir 100 kg. 
20. Af saltfiski verkuðum kr. 0.30 fyrir 100 kg. 
21. Af öllum öðrum gjaldskyldum vörum kr. 0.40 fyrir hver 100 kg. 

VII. Um greiðslu hafnargjalda. 

14. gr. 
Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda, sem innheimta 

skal samkvæmt reglugerð þessari. Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, 
her eigandi ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á skipinu, 
unz gjöldin eru greidd. 

15. gr. 
Gjald fyrir vörur, er gelur um í 13. gr., greiði eigandi eða umboðsmaður hans 

og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum, unz gjaldið er greitt. 

Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 
skil á greiðslum. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri 

eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldanna. Vörugjald fellur í gjalddaga við 
fermingu eða affermingu vörunnar. 

16. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

VII. Ýmis ákvæði. 

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

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi, og ekki umboðsmaður hans. Ef stýrimaður 
er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það 
jafngilt, sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur. 

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

refsing liggi við samkvæmt lögum. 

19. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, 
til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. Jafnframt er úr gildi numin hafnarreglugerð fyrir Reyðarfjarðarkauptún, 
nr. 15 frá 11. marz 1930. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. febrúar 1945. 

Emil Jónsson.   
Vigfús Einarsson.
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SAMPYKKT 

um lokunartima sölubúða á Eskifirði. 

1. gr. 
Sölubúðum á Eskifirði skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. 

9. gr. 

Alla virka daga årsins 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 frá þessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 sið- 
degis, og laugardag fyrir páska og laugardag fyrir hvítasunnu eigi síðar en kl. 5 

síðdegis. Fjórða og síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa sölu- 
búðir opnar til kl. 12 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laug gsardögum loka sölubúðum 
eigi síðar en kl. 3 e. h. og á föstudögum eigi síðar en kl. 8 e. h. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur geti 
orðið 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 Í. 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- 
þága 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, kók- 
um, 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. 

Þá, sem komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartima, er heimilt að afgreiða eftir 

að lokað er. i 

6. gr. 

Eftir lokunartima sölubúða er óheimilt að selja Ivfjabúðum, braudbådum og 

mjólkurbúðum, á torgum eða gölum eða annars staðar utan sölubúða, nema úr sjálf- 

sölum, nokkurn þann varning, er ekki má selja án verzlunarleyfis. Heimilt er þó að 
selja bátum eða skipum, eftir lokunartíma, veiðarfæri, kol, olíu og matvæli, svo og 

bifreiðum benzin og olíu. Enn fremur er heimilt að selja nauðþurftir, eftir lokunar- 

tíma, til langferðamanna, svo og til vegavinnu-, símalagninga- og annarra hóp- 

vinnuimanna, sem atvinnu stunda fjarri heimili sínu og eigi koma oftar heim en á 

vikufresti. 
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68 
9. marz



1945 

68 
9. marz 

69 

14. marz 

106 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frå 20—500 krónum, og renna sekt- 

irnar í hreppssjóð Eskifjarðarhrepps. Mál út af brotum á samþykkt þessari skal 
reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 
til þess að öðlast 
eiga að máli. 

17 1. febrúar 1936, 

gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

Félagsmálaráðuneytið, 9. marz 1945. 

Finnur Jónsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um róðrartíma fiskibáta. 

1. gr. 
Bátar, sem til fiskjar sækja frá Reykjavík og Hafnarfirði og leggja lóðir sinar 

i norðanverðan Faxaflóa, skulu leggja út á miðin á þeim tíma og frá stað þeim, sem 
ákveðinn er í 2. gr. reglugerðar þessarar. 

(je
) = 

Burtfararstaður báta úr Reykjavík skal vera baujan á Akureyjarrifi og báta 
úr Hafnarfirði baujan á Valhúsgrunni. 

3. gr. 
Brottfararstadur båta ur Reykjavik skal vera sem hér segir: 

Í janúarmánuði .......0.0.00.0...... kl. 23.50 ísl. meðaltími. 
Frá 1. febrúar til 14. febrúar .......... 22.50 — — 

— 15. febrúar til 15. marz .......... — 21.50 — — 

16.—31., marz 2... - 20.50 - 

— 1,—135. april 2... — 19.50 —- — 
— 16.—30. april 20... — 1850 —  — 
— 1.—15. mai ......... — 17.50 — — 

Brottfarartími báta úr Hafnarfirði skal vera sem hér segi 

Í janúarmánuði 2... kl. 23.32 ísl. meðaltimi. 

Frá 1. febrúar til 14. febrúar .......... — 2232 — — 
15. febrúar til 15. marz .......... - 21.32 — — 

16.—31. marz 2... - 20.32 

1.—15. april 2... — 19.32 — 
16.—30. april 2... 18.32 — — 

- 1,—16. mai 0... - 17.32. -— — 

Að því er varðar báta frå Reykjavik skal þeim gefið brottfararmerki (ljósmerki) 

frá Gróttu. Formenn þeir, sem kjörnir eru til eftirlits í Hafnarfirði skulu gefa brott- 
fararmerki við brottfararstað þann, sem ákveðinn er í 2. gr. fyrir báta úr Hafnarfirði. 

Ljósmerkin skulu vera svo greinileg, að þau sjáist frá öllum þeim bátum, sem 
komnir eru á brottfararstað. Er bátum óheimilt að leggja frá brottfararstað, fyrr en 

ljósmerki hefur verið gefið.
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4. gr. 69 

Ákvæði reglugerðar þessarar ná ekki til úlilegubála. 14. marz 

5. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá kr. 500.00—-5000.00. 

Ítrekað brot getur varðað missi réttinda til skipstjórnar í 6 mánuði. Mál út af brot- 

um skulu sæta meðferð opinberra mála. 

Reglugerð þessi er selt samkvæmt lögum um róðrarlíma fiskibáta frá 12. janúar 

1945 til að öðlast þegar gildi og birtist hér með lil eftirbreytni öllum, sem hlut eig: 

að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 14. marz 1945. 

Áki Jakobsson. RN 
Gunnl. E. Briem. 

HAFNARREGLUGERÐ 70 
i . L. Á , 14. marz 

fyrir Járngerðarstaðahverfi í Grindavík. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Hafnarsvæðið er öll Járngerðarslaðavík með öllum víkum og vogum, ásamt 

Hópinu. Takmarkast það af Hópsnesi að austan og hugsaðri línu gegnum bæina 

Krosshús og Hlið að vestan. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Hreppsnefnd Grindavíkurhrepps hefur á hendi stjórn hafnarmála, en þrir menn, 

kosnir af hverri nýkjörinni hreppsnefnd á fyrsta fundi hennar, til 4 ára í senn, hafi 

á hendi framkvæmd þeirra. Hreppsnefndin kýs formann nefndarinnar, en nefndar- 

menn kjósa hafnarvörð. 

3. gr. 

Hafnarnefnd hefur eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á mann- 

virkjum hennar, annast fjárhald hennar og reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja hreppsreikningnum og endurskoðast ásamt 

honum. 

II. KAFLI 

Um hafnarsjóð. 

4. gr. 

Stofna skal sérstakan sjóð, er nefnist hafnarsjóður. Renna í hann allar tekjur 

hafnarinnar, sem ákveðnar eru Í reglugerð þessari. Hafnarsjóði skal eingöngu varið 

í þarfir hafnarinnar, til greiðslu á nauðsynlegum mannvirkjum, viðhaldi þeirra og
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10 umsjón, svo og til kaupa á landi i Þarfir hafnarinnar, ef nauðsynlegt þykir. Óheimilt 14. marz er að nota fé hafnarsjóðs til annarra fyrirtækja hreppsins eða binda það í lánum 
til þeirra. 

IV. KAFLI 

Um legu báta og umferð þeirra um hafnarsvæðið. 

5. gr. . 
Bátar, sem ganga til veiða úr Járngerðarstaðahverfi, hafa rétt til notkunar á 

bryggjum hafnarinnar í þeirri röð, sem þeir koma að þeim. Strax og bátar hafa 
fengið afgreiðslu, skulu þeir rýma til fyrir öðrum, sem þurfa að komast að. Meðan 
bátar eru á floti við bryggjurnar, skal jafnan vera einn maður til taks af skipshöfn- 
inni, ef færa þarf bátinn, eða framkvæma aðrar skipanir frá hafnarverði. 

6. gr. 
Allir bátar, er ganga til veiða úr Járngerðarstaðahverfi, eru skyldugir að eiga 

legufæri á Hópinu, sem tekin eru gild af trúnaðarmönnum hafnarinnar og lagt þar 
undir þeirra eftirliti þannig, að þau hindri ekki greiðan aðgang að bryggjum hafnar- 
innar. Legufærum, sem lagt er án leyfis eða í trássi við hafnarnefnd eða trúnaðar- 
mann hennar, má færa til eða taka upp á kostnað hlutaðeiganda. 

Þeir, sem vilja hafa legufæri á vtri höfninni (Lóninu) verða að fá til þess leyfi 
hafnarnefndar, og má aðeins leggja þeim undir eftirliti trúnaðarmanna hennar. 

7. gr. 
Ef bátar þurfa að keyra vélar sínar meðan þeir eru festir við bryggjur eða múrn- 

ingar, ber þeim að framkvæma slíkt með allri aðgæzlu, svo ekki hljótist af skemmdir 
á öðrum bátum eða mannvirkjum hafnarinnar. 

8. gr. 
Ef skip lendir á grunni eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarnefndar, tor- 

veldar notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Dre gist það 
of lengi má hafnarnefnd láta flytja það burt á kostnað eigenda, og er henni heimilt 
að láta selja skipið til greiðslu kostnaðar, er af því leiðir. 

V. KAFLI 

Hafnarmannvirki annarra innan hafnarinnar. 

9. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera Í sjó fram bryggju 

eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem fyrir eru. 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 fær 
leyfi til að byggja bryggju innan hafnarinnar, skal halda henni svo vel við að ekki 
stafi hætta af. Brot gegn því varðar sektum, og ef um ítrekað brot er að ræða má rífa 
mannvirkið á kostnað eigenda. 

10. gr. 
Við bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar, hafa 

bátar rétt til að leggjast að í sömu röð sem þeir koma inn og sækja um það, þegar 
eigandi ekki þarf að nota mannvirkin sjálfur.
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VI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

11. gr. 
Hafnarnefnd sér um að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er öll- 

um skylt að hlíta boði hennar og banni, og starfsmanns þess, er hún setur til að halda 
uppi reglu. 

Þykist einhver vera beittur órétti, getur hann kært það fyrir hreppstjóra eða 
sýslumanni, en skipunum hafnarnefndar eða starfsmanns hennar ber tafarlaust að 
hlíða. Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu. 

12. gr. 
Ekki má kasta seglfestu, ösku, fiskúrgangi eða neinu öðru, sem orsakað getur 

grynnkun hafnarinnar, í Hópið, innsiglinguna í það eða við bryggjuna þar. 

Ekki má heldur kasta seglfestu, netjasteinum eða neinu slíku í varirnar við vtri 

bryggjurnar, sem gæti verið hættulegt fyrir botn eða byrðing þeirra báta, sem þar 
eru látnir standa. 

Brot gegn þessum ákvæðum varðar sektum. 

13. gr. 
Á vertíð þegar vont er um bryggjupláss, skulu að minnsta kosti 3 menn kasta 

fiskinum á Þílana, og sé um sjóveður að ræða, skal línan vera komin um borð um 

leið og síðasti fiskur fer í land. 

14. gr „. ' dt. 
Öll aðgerð á bryggjum hafnarinnar er bönnuð. Notendum fiskiadgerdarhusa, 

sem liggja að höfninni, ber að gæta fremsta þrifnaðar og aka burt öllum fiskúrgangi 
jafnharðan, þangað sem hafnarvörður tilvísar í hverju tilfelli. 

VII. KAFLI 

Hafnargjöld. 

15. gr. 
Öllum bátum, sem gerðir eru út frá Járngerðarstaðahverfi, ber að greiða til hafn- 

arsjóðs 3% af afla sínum allt árið, að frádregnum venjulegum sameiginlegum kostn- 
aði útgerðar og skipshafnar. Gjald þetta fellur í gjalddaga strax og afli er seldur úr 
hverri veiðiför. 

16. gr. 
Aðrir bátar, hvort heldur utan eða innan héraðs, skulu í hvert skipti sem þeir 

nota hafnarmannvirkin, greiða: 

a. fyrir að sækja eða láta í land veiðarfæri, hafa samband við beimaslöðvar sínar 
eða til kaupa á nauðsynjum, 35 aura á brúttó smálest, þó aldrei minna en 3 kr. 
í hvert sinn; 

hb. þeir, sem vilja leggja upp afla sinn, hvort heldur til heimaksturs eða sölu á 
staðnum, greiði 2% af andvirði afla. Þessir bátar, ef þeir fara inn í Hópið, greiði 
enn fremur ljósagjald á tímabilinu frá 1. sept. til 1. maí, 3 krónur í hvert sinn. 
Innlend strandferða- og millilandaskip, sem sigla ettir föstum, auglýstum áætl- 

unum, svo og vöruflutningaskip, greiða í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma í 
Grindavíkurhöfn, 30 aura af smálest hverri í hafnargjöld, en ekkert, þótt þau komi 

oftar á því ári. 
14 

1945 

70 
14, marz
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70 Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, og hafa samband við land, greiða 7% 
14. marz (7,9) eyrir af smálest hverri í hvert skipti, er þau koma í Grindavíkurhöfn. 

Bálar, sem koma inn undan óveðri, skulu undanþegnir gjaldi. 

VIL KAFLI 

Vörugjald. 

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

ar eru af skipsfjöl á land eða úr landi á skipsfjöl, með þeim undantekningum, sem 
síðar getur. 

Undanteknar eru vörur, sem lálnar eru í land um slundarsakir vegna skemmda 

á skipi. 

18. gr. 

Þessar vörur eru undanþegnar vörugjaldi: 
a. Olía, vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, enn fremur 

kol, salt og is, sem flutt er úr landi í íslenzk skip til eigin notkunar. En hálft 
vörugjald skal greiða af kolum, salti og ís til útlendra skipa, þó það sé til eigin 

notkunar; 

h. vörur og tæki til hafnarinnar. 

19. gr. 

Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbådum, Brot úr gjaldeiningu 

sem nemur helmingi eða meira telst heil gjaldeining. Vörugjald skal ákveðast eftir 

farmskrá skips. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður gefa drengskapar- 

vottorð um vörumagnið, sem skipið hefur fermt eða affermt. 
Þyki hafnarnefnd ástæða til, getur hún hvenær sem er lálið ákveða vörumagnið 

á þann hátt, sem henni þykir hentugast. Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, 
greiðir skipið kostnaðinn. 

20. gr. 

Flokkar vörngjaldskrárinnar., 

Í. flokkur: Gjald 26 aurar hver 100 kg: 

Blý, brýni, sement, eldfastur leir, gaddavir og stálvír, gærur sallaðar í pókk- 
um, hverfisteinar, ís, járn, stál, koparvír, járnkeðjur og járnpípur, kaðlar, kítti, 

kol, krít, lítarvörur þungar, prenlsverta, salt, sild, sódi, togleður, þakjárn, þak- 

pappi, ísvarinn fiskur, nýr fiskur, slægður og óslægður, óverkaður saltfiskur. 
(Gjald þetta af fiski greiðist aðeins þegar honum er skipað út.) 

flokkur: Gjald 40 aurar hver 100 kg: 

Áburðarolía, baðlyf, benzin, feili, fernisolía, fiskilínur, garnir, hrogn, hey, 

kálmeti, kartöflur, kornvörur, alls konar kjöt, leður, leirvörur, linoleum, mör, 

pappír og bækur, pokar, vaxdúkar, pokastrigi, rjúpur og aðrir fuglar, rúðugler, 

saltfiskur þurr, saumur, sápa, segldúkur, seglgarn, sleinolia, tå, tjara, tvistur. 

3. flokkur: Gjald 67,5 aurar hver 100 kg: 

Ávextir, nýir, þurrkaðir og niðursoðnir, brauðvörur, harðfiskur, kaffi, kókó, 

lyf og lyfjavörur, lýsi, mjólk, niðursuðuvörur alls konar, jurtafeiti, smjör, smjör- 

líki, súkkulaði, sundmagi, svkur, te, ull. 

4. flokkur: Gjald 100 aurar hver 100 kg: 

Dínn, eldspýtur, fiður, glervörur, glysvarningur og þess háttar léttar vörur, 

rjól, rulla, reyktóbak, skinnvörur, skófatnaður, vefnaðarvörur, vindlar, vindl- 

ingar. 

1
5
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flokkur: Gjald 84 aurar hver 100 kg: 70 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd: 

flokkur: Gjald 270 aurar hver tekningsmetri: 
Timbur, tunnur og þess háttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

flokkur: Gjald 546 aurar hver teningsmetri: 

Bifreiðar, húsgögn, orgel, píanó, saumavélar, stundaklukkur og þess háttar 
vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

flokkur: Gjald 340 aurar hver gripur: 
Hross, nautgripir, svín. 

flokkur: Gjald 42 aurar hver kind: 
Sauðfé. 

14. marz 

IX. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

21. gr. 
Formaður hafnarnefndar sér um innheimtu hafnargjalda, og skal greiða gjöldin 

á skrifstofu hans. 

99 ør a ST. 

Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu hafnargjalda. Hafnarsjóður hefur 

haldsrétt á skipum, unz hafnargjöld eru greidd. Þegar gjalddagar eru ekki ákveðnir 

i reglugerð þessari, skal greiða gjöldin áður en skipið fer burt úr höfninni. 
Hafnarnefnd hefur rétt til að athuga reikninga og uppgjör báta, ef hún óskar 

23. gr. 

Vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, fellur í gjalddaga, þegar skipið 
sem vörurnar flytur, er komið á legu. Vörugjald af vörum, sem fluttar eru frá bryggj- 
unum, fellur í gjalddaga, þegar vörurnar eru komnar í skip. Hafnarsjóður hefur 

haldsrétt á vörunum, unz gjaldið er greitt. 

. 
24, gr. 

Gjald fyrir að nota krana, sporbrautir eða önnur tæki og áhóld, greiði så, sem 

2 

semur við hafnarnefnd um afnotin. 

25. gr. 
má taka lågtaki. 

20. gr. 

Um skaðabótaskyldu fyrir skemindir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöld- 

um, fer eftir almennum lagareglum. 

Ef samningum verður ekki við komið, um skaðabætur fyrir skaða eða skemmdir 

á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu þær ákveðnar af þremur óvil- 

höllum mönnum dómkvöddum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfir- 

mats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. 

Yfirmat skal framkvæmt af fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaður við 

vfirmat greiðist af þeim, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt 

meir en nemi 10% af hinni ákveðnu skaðabótaupphæð. 
Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn.
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27. gr. 
Enginn, sem bakad hefur 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. 

28. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20—-1000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. 
Sektirnar renna í hafnarsjóð Járngerðarstaðahvertis. 

29. gr. 
Með mál út af brotum gegn regðlugerð þessari skal farið sem almenn lögreglu- 

mál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 113 frá 30. des. 1943 til 
þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 14. marz 1945. 

Emil Jónsson. 

Vigfús Einarsson. 

VIÐAUKI 

við heilbrigðissamþykkt fyrir Siglufjarðarkaupstað, nr. 83 24. sept. 1929. 

I. KAFLI 

Um skipan heilbrigðisnefndar. 

1. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa bæjarfógeti, héraðslæknir og 3 menn aðrir, er bæjar- 

stjórn kýs hlutfallskosningu til jafnlangs tima og bæjarfulltrúarnir eru kosnir, og 
skal að minnsta kosti einn hinna kjörnu fulltrúa eiga sæti í bæjarstjórn. 

Bæjarfógeti er formaður nefndarinnar. Nefndin kýs ritara og skiptir með sér * fð v oa 

storfum. 

TI. KAFLI 

Um heilbrigðisfulltrúa. 

2. gr. 
Bæjarstjórn ræður heilbrigðisfullfrúa að fengnu sambykki heilbrigðisnefndar. 

Heilbrigðisfulltrúi hefur daglegt eftirlit með þrifnaði í bænum og sér um, að fyrir- 
mælum nefndarinnar sé framfylgt. Hann skal hafa laun úr bæjarsjóði. Nefndin 
ékveður laun hans. Þó skal samþykki bæjarstjórnar Lil, ef grunnkaup fer yfir 800 
kr. á ári. Verðlagsuppbót greiðist á laun hans sem annarra starfsmanna bæjarins. 
Heilbrigðisfulltrúastarfinu má skipta í tvennt. 

I. KAFLI 

Um hreinsun hunda. 

ð. gr. 
Heilbrigðisfulltrúi skal vandlega gæta þess, að hundahreinsun fari árlega fram, 

eins og fyrirskipað er, og gera nefndinni advart, ef út af bregður. Nefndin getur á
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Kostnad bæjarins látið sérprenta sérreglur um hreinsanir hunda eftir leiðarvísi í 
eglugerð 65/1920. 

Hreinsunarmenn fá 4 krónur úr bæjarsjóði fyrir hvern hreinsaðan hund, auk 
verðlagsuppbótar eftir verðlagsvísitölu. 

IV. KAFLI 

Um slátrun búfjár. 

4. gr. 

enginn má slátra skepnum á verzlunarlóðinni, nema hann hafi til þess fengið 

leyfi heilbrigðisnefndar, og getur nefndin sett skilyrði fyrir leyfi, er tryggi, að fylgt 
sé fyrirmælum hennar um þrifnað og hreinlæti og mannúðlegar aðferðir við aflífun 
alidyra. 

Nefndin getur bundið slátrunarleyfi því skilyrði, að hún skipi sérstakan eftir- 
ltsmann með slátruninni, og greiði sá, er slátrar, eftirlitsmanni venjulegt tímakaup. 

V. KAFLI 

Um sölu og afhending mjólkur. 

5. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað sölu á mjólk, sem er súr, óhrein eða gömul. 
Nefndin getur bannað sölu mjólkur og mjólkurafurða frá heimilum, er sóttnæm veiki 

geisar, eða hlíða ekki þrifnaðarreglum. 

VI. KAFLI 

Um kjötskoðun. 

6. gr. 

Alt kjöl, sem sell er almenningi, skal skoðað og stimplað eða merkt af manni 

í Siglufirði, sem dýralæknir telur lil þess hæfan. 

VIL KAFLI 

Um salerni. 

7. gr. 
Þar, sem skólpræsi er í götu, getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað eigendum þeirr: 

húsa, sem eru við götuna, að koma fyrir vatnssalerni í húsunum og leggja skólpæð 
út í götuna frá salerni og þvottaskálum. Engin tæki má setja í samband við skólp- 
veitu bæjarins í húsum inni nema með öruggum vatnslás. Nú er þessum fyrirskip- 

unum nefndarinnar eigi hlýtt, og getur nefndin þá látið framkvæma verkið á kostnað 
eiganda. 

VITI. KAFLI 

Um samkomuhús og gististaði. 

8. gr. 

Öll samkomuhús, veitingastaðir, brauðgerðarhús, brauðbúðir og aðrar matvöru- 

búðir, gistihús og knattborðstofur, skulu að húsrúmi og hibýlaprýði, ræstingu allri, 

öllum snyrti- og hreinlætisútbúnaði, upphitun og umgengni fullnægja kröfum heil- 
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71 brigdisnefndar. Nefndin skal setja åkvednar reglur um hibylaskipun og hreinlætis- 
16. marz útbúnað samkomuhúsa, og skal húsunum skipt í flokka eftir notkun. Getur hún 

hannað notkun umræddra húsa, ef út af bregður. Nú telur nefndin umgengni almenn- 
ings, ræstingu (þar á meðal loftræstingu), hreinlætis- eða snyrtiútbúnaði hússins 
áfátt, en eigi ráðið bót á eftir kröfum nefndarinnar, og getur nefndin þá lokað húsinu 
eða skipað sérstakan gæzlumann á kostnað eiganda hússins til þess að annast eða 
láta annast nauðsynlegar þrifnaðarráðstafanir í þessu skyni. z 

IX. KAFLI 

Um sorpkassa. 

9. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur fyrirskipað húseigendum að hafa sorpkassa við hús sin. 

Ef ákvæðum nefndarinnar er ekki hlýtt, getur nefndin látið kaupa sorpkassana á 
kostnað húseiganda. 

X. KAFLI 

Um peningshús og safngryfjur. 

10. gr. 
Ekkert fjárhús, fjós, hesthús, svínahús, eða annað alidýrahús, t. d. hænsnahús, 

loðdýrabúr, sláturhús, eða safngryfjur má reisa á verzlunarlóðinni, nema með leyfi 
heilbrigðisnefndar. Bannað er að hafa hauga eða selja rusl á staði, sem eigi er leyft 
af heilbrigðisnefnd. Nú er fyrirmælum heilbrigðisnefndar um frágang og umgengni 
um safngryfjur eða alidýrahús eigi hlýtt, og getur nefndin þá bannað alidýrahúsið 
eða safngryfjuna, og ef um ítrekað brot er að ræða látið taka húsið eða gryfjuna burt. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur látið dýralækni eða annan þar til hæfan mann fram- 3 5 2 
kvæma skoðun á kúm og öðrum búpeningi í umdæminu, þegar nefndin telur þess 
þörf, og greiðist kostnaðurinn við það úr bæjarsjóði. 

12. gr. 
Þegar heilbrigðisnefnd hefur ákveðið hreinsun lóða eða aðra þrifnaðarráðstöfun, 

er bæjarsjóði skylt að greiða kostnaðinn til bráðabirgða. 

XI. KAFLI 

Um notkun sundlaugar. 

13. gr. 
Enginn má fara í sundlaug bæjarins nema hann fylgi reglum, er bæjarstjórn 

og heilbrigðisnefnd selja um notkun laugarinnar og umgengni alla á lóð laugarinnar. 
Brot á þeim reglum varða sektum sem brot á heilbrigðissamþykktinni. 

KI. KAFLI 

Um sektir og afnám eldri ákvæða. 

14. gr. 

Brot gegn ákvæðum þessum varða sektum sem önnur brot á heilbrigðissam- 
þykktinni, og eru hér með öll eldri ákvæði, er brjóta í bág við ofangreind ákvæði, 
úr gildi fallin,
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Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt samkvæmt lögum nr. 35 12. febr. 71 
1940, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 16. marz 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 16. marz 1945. 

Finnur Jónsson. 

Ragnar Bjarkan. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 4 2. jan. 1942, um varnir gegn útbreiðslu nokkurra 

næmra sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda, er bíða tjón af þeim, 

sbr. lög nr. 75 27. júní 1941. 

17. marz 

Aftan við 37. gr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Nefndinni er heimilt að fella niður, eða draga af uppeldisstyrk til fjáreigenda, 

sem byggja afkomu sína að mestu eða nokkru leyti á öðru en sauðfjárrækt. Einnig 
má nefndin fella niður, eða draga af uppeldisstyrk, eftir því, hve miklar skatt- 

skyldar tekjur fjáreigendur hafa. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1941, til þess 
að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 17. marz 1945. 

Pétur Magnússon.   
Gunnl. E. Briem. 

REGLUGERÐ 73 
17. marz 

um holræsi og holræsagjald fyrir Blönduóshrepp. 

Í. gr. 
Þar, sem hreppurinn hefur lálið leggja holræsi í gölu eða á opnu svæði, á kostn- 

að sveitarsjóðs, eða þar sem hreppurinn hefur keypt og tekið að sér viðhald og 
endurnvjun eldri holræsa, er hverjum húseiganda skyll 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, er 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 hús- 

eiganda 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 hrepps- 
ins, nema hreppsnefnd hafi viðurkennt bå hæfa til þess starfs.
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73 3. gr. 
17. marz Holræsagjald skal greiða árlega af öllum húsum, sem standa við gåtu 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 40 — fjörutíu — 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 í húsi og öðrum mann- 
virkjum húseiganda, svo og lóð húseiganda, ef hún er eignarlóð hans, næstu 2 ár 
eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Gjalddagi holræsagjalds er 1. október ár hvert, en kostnaður við lagningu holræsz 
greiðist að lögn lokinni. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum. Mál út af brot- 

um gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. 

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. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. marz 1945. 

Finnur Jónsson. 

Páll Pálmason. 

74 LÖGREGLUSAMÞYKKT 
20. marz 

fyrir Siglufjarðarkaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþrot eða óspektir ekki eiga sér stað. Menn mega ekki 
þyrpast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina. Þegar talað er 
um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi, svæði, er almenningur 
fer um eða ætlað er til almennings afnota, svo sem leikvellir, sölutorg, bryggjur, 
hólvirki o. s. frv. Um veitingahús, almennar knattborðsstofur, afgreiðslustaði bif- 
reiða, leikhús, önnur samkomuhús, sölubúðir, opinberar skrifstofur og önnur sam- 
komuhús, þar sem opinber eða almenn afgreiðsla fer fram eða umferð um, gilda 
ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri eftir því, er við á. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, eða annars staðar, þar sem al- 
menningur kemur saman, þá skulu menn haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lög- 

reglan setur til þess að varðveita sóða reglu. 

2. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, blístra eða hafa annan hávaða eða ofsa- 

legt eða móðgandi háttalag, sem getur raskað allsherjarreglu eða ónáðað þá, er 
um fara eða nálægt búa.
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3. gr. 
Enginn må að þarflausu berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða haf- 

ast nokkuð að, er ónáðar eða ónáðað getur íbúendur húsa. 

4. gr. 

Á götum, eða þar sem hætta getur stafað gf, má ekki leika knattleik, paradís, 

feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir, né renna á skautum, skíðum eða 

sleðum eða hafa um hönd aðrar skemmtanir eða leika, er hindra eða hindrað geta 

umferðina. Bannað er að hanga utan í vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á 
ferð um götur eða svæði, eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til óþ:eg- 
inda getur orðið. 

5. gr. 
Á götum eða yfir götur eða svæði, sem almenningur fer um, má eigi skjóta með 

örvaboga, lIyklabyssum, byssum eða öðrum skotvopnum, kasta gaflokum eða 

kasta öðrum kasttækjum eða henda henditækjum, ekki kveikja í púðri, skoteld- 

um eða nokkrum öðrum sprengiefnum, ekki kasta steinum, glerbrotum, snjóköggl- 

um, torfi, óhreinindum, vatni eða öðru, er tjóni eða óþægindum geti valdið þeim, 
er um slíka staði fara. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu með skotelda, er 
sérstaklega stendur á, enda séu leyfin þá bundin við ákveðin svæði. Án leyfis lög- 

reglustjóra má ekki tendra bál eða ganga með blys. Sprengingar má aðeins gera með 

sérstöku leyfi lögreglustjóra, og ber bæði verkstjóri og sá, sem mannvirkið er 
unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar sé gætt. Sprengiefni má aðeins gevma, þar 

sem lögreglustjóri ákveður. 

6. gr. 
Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri eða í búningi, sem misbýður vel- 

sæmi eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sér hneyksl- 
anlega hegðun, t. d. með því að vera áberandi ölvaður, með því að ávarpa menn 
ókurteisum eða ósæmilegum orðum, með því að sýna af sér ósæmilegt látbragð, 
fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. 

7. gr. 

Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur eða fjörur kaupstaðar- 
lóðarinnar, eða svo nálægt landi, að hneyksli geti valdið, eigi heldur nálægt skip- 
um, sem á höfninni liggja, ef það getur hneykslað nokkurn. Enginn má baða sig 
eða þvo sér í Hvanneyraránni, vatnsleiðsluþrónni eða þeim uppsprettum og lækj- 
um, er renna i ána eða þróna, eða öðrum lækjum, sem vatn er notað úr til nevzlu. 

8. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja rétt til nafns síns 

og heimilis, þegar lögregluvaldið krefst þess. 

9. gr. 
Bifreiðastjórum er skylt að gæta þess, að gera engan óþarfa hávaða að nætur- 

lagi. Sírenumerki má aðeins viðhafa til brunaboðunar og þeirrar notkunar, er bæj- 

arstjórn og lögreglustjóri samþykkja. 

10. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna, er þeir gefa 

til þess að stjórna umferð eða halda uppi góðri reglu eða öðrum löglegum skip- 
unum þeirra. Lögregluþjónar geta krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem 
þeir ná til, til þess að afstýra óreglu eða óspektum. Ef lögregluþjónar eða þeir, sem 
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kvaddir hafa verið til aðstoðar lögreglunni, verða í skyldustarfi þin fyrir skemmd- 
um á fatnaði, ber þeim bætur úr bæjarsjóði eftir mati tveggja manna, en bæjar- 
sjóður á aðgang að þeim seka. 

Nú er um slys að ræða á lögregluþjóni eða hjálparmanni hans við slík skvldu- 
störf, og greiðir þá bæjarsjóður meðul öll, læknis- og sjúkrakostnað, er eigi greiðist 
annars staðar frá. . 

1. KAFLI 

Ákvarðanir til þess að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

11. gr. 
Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. 
Enginn má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu 

leyti, nema hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra eða umsjónarmanns 
vatnsveitunnar. 

Enginn má snerta við brunaboðum bæjarins, nema þurfi til þess að gera vart 
við eldsvoða. 

Enginn má raska eða skemma rafmagnsleiðslur eða síma. 

12. gr. 
Án leyfis lögreglustjóra má enginn setjast að á almannafæri til þess að selja 

vörur eða reka aðra atvinnu, og sé slíkt leyfi veitt, þá aðeins á þeim stað, er leyfið 
tekur til. Börn eða unglingar yngri en 16 ára mega ekki selja vörur á almanna- 
færi nema með leyfi barnaverndarnefndar. Þó er börnum 8 ára eða eldri heimilt að 
selja dagblöð og frétta. Með leyfi lögreglustjóra má selja á almannafæri aðsöngu- 
miða að útisamkomum, dagskrár og annað þessu skylt að hans dómi. 

Íslenzkar afurðir getur heilbrigðisnefnd heimilað að selja á torgum eða annars 
staðar, enda sé öllum gildandi ákvæðum um slíka sölu fullnægt 

Bannað er sölumönnum eða öðrum að gera vart við sig með ópi, köllum eða 
söng frá náttmálum til dagmála 

Um sölu á fiski getur bæjarstjórn sett reglur, sem fullnægi kröfum heilbrigðis- 
nefndar um þrifnað og hreinlæti. 

13. gr. 
Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, 

húsriðum, húsþökum, girðingum, í garðshliðum eða á stöðum, þar sem inn er 
gengið í hús eða á húslóðir, né fara inn í híbýli hans í söluerindum. Auk þess getur 
lögreglan bannað mönnum að hafast við á þessum slóðum, ef hún telur, að það 
geti valdið óþægindum eða hættu. 

14. gr. 
Stéttir fram með götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum, eftir beim 

má eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema barna- 
vagna, og eigi bera, draga, velta eða á annan hátt flytja með sér fyrirferðarmikla 
hluti, svo sem tunnur, hey eða annað, sem tálmar umferðinni. Ljái, gaddabriífur, 
skolvopn og aðra hluti, sem tjón getur hlotizt af, má aðeins flytja eltir gölunni 
sjálfri, og skal svo um þá búið, að engin hætta stafi af þeim. Hlaðnar byssur má 
ekki bera á götum bæjarins eða annars staðar á almannafæri. Byssur skal ávallt 
bera þannig, að opið viti upp. 

15. gr. 
Á almannafæri má eigi leggja eða setja nokkuð það, er tálmar umferðinni. 

Þó mega þeir, sem flytja að sér vörur, eldivið, hey eða annað slíkt, og eigi geta
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lagt það frá sér á sjálfs sins lóð, leggja það á torg og gåtur meðan á flutningum 
stendur, en gæta skal þess, að það geri sem minnstan farartálma. 

Að flutningnum loknum skulu þeir hreinsa vandlega götuna eða torgið, sem 
notað var. Bifreiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum lengur 
en nauðsynlegt er til þess að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gang- 
stéttum. Bæjarstjórn ákveður í samráði við lögreglustjóra hvar á götum eða torg- 
um standa megi vagnar eða bifreiðar, sem notaðar eru til fólks- og vöruflutningss, 

og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

16. gr. 
Á götum, gangstéttum eða annars staðar á almannafæri má ekki vinna neina 

vinnu, er tálmar umferð manna eða gerir hana hættulega, t. a. m. höggva eða mylja 
grjót, járna hesta eða því um líkt. Eigi heldur hrista gólfteppi, viðra sængurföt 

eða hengja föt eða þvott til þerris eða þess konar, al veggsvölum eða aluggum, er 
vita að almannafæri. 

17. gr. 
Vöruskápa, gluggaskvlur, auglýsingaspjöld eða annað þessháttar má ekki heng ja 

utan á hús á almannafæri, þannig að óþægindi verði að, að dómi lögreglunnar. Í 

opnum gluggum, sem vita að almannafæri, má ekki láta standa jurtapotta eða neitt! 

það, er tjóni getur valdið, ef það fellur niður. 
Eigi skal leyfilegt að setja upp sjálfsala. 

18. gr. 
Eigi má fleygja glerbrotum, steinum, snjóboltum, nöglum, fiskúrgangi, hálmi, 

ávaxtahýði, pappírsrusli eða öðru þess konar á almannafæri, né heldur skvetta 
bar vatni eða öðru, er haft getur í för með sér hættu, óþrifnað eða óþægindi fyrir 
vegfarendur. 

19. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlýðilegt 
eftirlit sé haft með óstálpuðum börnum, sem eru á þeir ra vegum, þegar þan eru á 
almannafæri. Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20 

á tímabilinu frá 1. september til 14. maí, og ekki seinna en kl. 22 frá 15. maí til 31. 
ágúst, nema þau séu í fvlgd með fullorðnum. 

Lögreglan getur bannað börnum að vera á Þbryggjum og bryggjupöllum. el 

þau ganga þar ekki að vinnu né eiga þangað brynt erindi að dómi lögreglunnnar. 

20. 
enginn má sera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins né raska þeim á 

neinn hátt, nema hann hafi til þess leyfi veganefndar og samþykki lögreglustjóra 
Slík verk skulu unnin þannig, að sem minnstur farartálmi sé að og ætið skal þess 

sætt, að vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmann með nægilega greinilegum 
ljósum, er loga skulu frá því dimma fer að kvöldi til þess bjart er að morgni. Að 
öðru leyti gerir lögreglustjóri þær ráðstafanir, er honum þykir þurfa, til þess að 
afstýra hættu fyrir vegfarendur. Getur hann bannað umferð um götuna að nokkru 

eða öllu leyti meðan á verkinu stendur eða skipað fyrir, hvernig umferðinni skuli 

hagað. Ef slíkt verk dregst úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lögreglu- 
stjóri látið ljúka verkinu eða setja götuna í samt lag aftur á kostnað þess, er átti 

að framkvæma verkið. 

21. 
Þegar nytt hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að nokkru leyti, er 

eiganda þess, ef húsið liggur við almannafæri, skylt að skýra lögreglustjóra frá 
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74 ådur en verkid byrjar og sanna fyrir honum heimild sina til verksins. Hann skal 
20. marz haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri setur, til þess að afstýra farar- 

tálma og hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verkfæri og verkefni má ekki 
leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglustjórinn leyfir, og eigi má það 
liggja lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af verkefni og annað, er af bygg- 

ingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, er húsgerðinni er svo langt komið, að 

því verði við komið. Girðins gar, sem kunna að hafa verið reistar til þess að afstýra 

hættu eða farartálfa skal taka burtu þegar í stað, þegar lögreglan krefst þess. Nú 
brennur hús eða mannvirki, eða það er tekið burt án þess að annað sé gert í staðinn, 
og er þá eiganda skylt að ganga svo frá húsnæðinu, að ekki stafi hætta, óþrifnaður 
eða óprýði af. 

22. gr. 
Pallar, stoðir og annar umbúnaður þess konar, sem notaður er við húsasmiðar 

og aðrar byggingar eða viðgerðir á húsum, skal vera nægilega traustur og þeir, sem 

nota hann, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. Á slíkum pöllum utanverðum 

skal vera að minnsta kosti 20 em há brik og handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir 

stigar, sem notaðir eru við viðgerðir á húsum, málningu, gluggaþvotti eða þess 
konar, skulu vera nægilega traustir og kjálkarnir búnir járngöddum að neðan, ef 

stiginn er meira en 4 metra langur. 

Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri nema meðan verið 

er að nota þá. 
Brot á þessari grein er á ábyrgð þess, er verkið annast, eða ef hann er eigi 

tilgreindur, þá á ábyrgð húseiganda. 

23. gr. 

Nú er hús eða hluti af húsi svo hrörlegt, að hætt er við að það hrynji eða falli 

niður, eða það er þannig byggt, að hætt er við að járn fjúki af þaki eða veggjum, 

og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og boðið eiganda eða umráða- 
manni hússins að gera þær umbætur á því, að eigi geti valdið hættu fyrir vegfar- 
endur. Auk þess getur lögreglustjóri látið rífa húsið á kostnað hlutaðeiganda. Sama 

gildir og þegar grjótgörðum, skíðgörðum eða annarri girðingu liggur við falli. 

24. gr. 
Öll áhöld, sem notuð eru til þess að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru 

úr húsum, sem liggja á almannafæri, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem þau 
nota, skulu vera áreiðanlegir menn. 

25. gr. 
Nú álítur veganefnd, að síldarbryggjum, sildarpöllum eða öðrum mannvirkj- 

um innan lögsagnarumdæmisins sé svo áfátt, að aðgerðar þurfi við, svo sem t. d. 

þegar göt eru á bryggjum eða sildarpöllum eða mannvirkin eru svo fúin eða sprungin, 

að þeim, sem fara um, geti að áliti veganefndar, stafað hætta af, og getur vega- 
nefnd þá heimtað af eigendum mannvirkjanna, að þeir gangi svo frá þeim, sem 
veganefnd telur þurfa, svo hættulaust sé. 

Nú er aðgerð ekki framkvæmd svo fljótt, sem veganefnd telur þurfa, og getur 

hún þá látið aðgerðina fram fara á kostnað eigandans. 
Nú er eigandi eða umráðamaður mannvirkis, sem aðgerðar þarf, ekki við- 

staddur í bænum eða eigi næst til hans hér á landi, og er þá bæjarstjórn heimilt 
2 

að framkvæma aðgerðina á kostnað eigandans án tilkynningar.
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26. gr. 
Þegar ís leggur á höfnina, má enginn fara ul á ísinn fyrr en hann er orðinn 

vel heldur. Þyki lögreglustjóra ísinn eigi nógu traustur, skal hann banna alla um- 

ferð um hann. 

27. gr. 
Eigi má kasta í höfnina eða fjöruna grjóti, möl, sandi, ösku, dauðum fiski, 

sild, matarleifum, slori, fiskúrgangi, rusli né öðru slíku og ekki skilja nokkuð 
slíkt eftir nema fyrir utan línu, er hugsast dregin úr Vogarskeri í Selvikurnef. 

28. gr. 
Nú gengur kjallaraop ul að stétt eða götu og lengra fram en húshliðin, og 

skal þá vera handrið úr járni eða öðrum málmi beggja megin við þau, og lögreglu- 
stjóri getur auk þess krafizt, að kjallaraopið sé byrgt með hlemm eða hlera frá 

því dimma tekur að kvöldi ung bjart er að morgni. Í kringum Þbirtugrófir við stétt 
eða götu skal setja handrið úr járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járn- 

grindur yfir, jafnhátt stéttinni eða götunni. Handrið samkvæmt þessari grein mega 

ekki vera lægri en 60 em. 

29. gr. 
Sildarnætur má aldrei breiða til þerris yfir götur kaupstaðarins, gangstéttir 

eða annars slaðar þar sem umferð er mikil. Timbur má ekki liggja laust á verzl- 
unarlóðinni eða þakjárn eða slíkar vörur, þannig, að þær geti fokið í hús eða götur. 

30. 
Lögreglustjóri gelur ákveðið um lengri eða skemmri tíma, að engin skot skuli 

leyfð á Siglufirði innan línu úr Vogarskeri í Selvíkurnef. 

Il. KAFLI 

Almennar umferðareglur. 

31. gr. 

Vegfarendum er skylt að sýna fyllstu nærgætni gagnvart öðrum vegfarendum, 
einkum þegar farið er yfir þvera gölu, við vegamót og þar sem viðvörunarmerki 

eru sett. Þeim er skylt að haga sér tafarlaust eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan 

setur um umferðina, hvort sem það er gert með uppfestum auglýsingum, með boð- 

um eða bendingum. Þeim er og skylt að nema staðar samstundis og lögreglan 

gefur slöðvunarmerki. 
Allir vegfarendur skulu samslundis víkja úr vegi fyrir bifreiðum slökkvi- 

liðsins, þik ireiðun og Þifreiðum lögreglunnar, enda gefi þær auðþekkt hljóð- 

merki (sbr. 45. gr.) 

32. gr. 
Stéttir meðfram gölum skulu aðeins ætlaðar gangandi mönnum og mega menn 

ekki halda kyrru fyrir eða staðnæmast þar svo lengi, að truflun valdi að dómi 
lögreglunnar. Eftir gangstéttum má eigi fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, hand- 

kerrur, vagna né önnur aktól, nema barnav agna. Fótgangandi vegfarendur skulu, 

þeir eru á ferð um götur bæjarins, vegi eða torg, að jafnaði halda sér á gang- 

stéttunum, þar sem þær eru fyrir hendi. Þeir, sem ganga eftir götum eða stígum, 

þar sem engar gangstéttir eru, eða Jena þess, að þeir, s sakir þrengsla á gangstétt- 

inni, verða að víkja út á götuna, eða þurfa að ganga yfir hana þvera, skulu veita 
umferðinni nána athygli og víkja þegar til hliðar, er viðvörunarmerki eru gefin. Ef 
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74 fótgangandi vegfarendur fara yfir göluna, skulu þeir fara beina stefnu yfir þvera 
20. marz Zotuna og yfir gatnamót er bannað að ganga á ská milli horna. 

Vegfarendum er óheimilt að láta fyrirberast á götum eða stígum lengur en 

nauðsyn krefur til þess að komast leiðar sinnar. Gildir þetta jafnt þótt umferð sé 
engin samtímis, á sama stað eða nærliggjandi svæði. 

33. gr. 

Með hesta og ökutæki má aðeins fara eftir þeim hlula götunnar, sem ætlaður 

er til aksturs, en ekki eftir gangstéttum né vegum, sem ætlaðir cru til annarrar 
sérstakrar notkunar. Ef ástæða þykir til vegna umferðarhættu getur lögreglustjóri 
eða bæjarstjórn ákveðið einstefnuakstur, bannað akstur, reið eða hljólreiðar um 

einstakar götur, enda sé auglýst á gatnamótum hvaða umferð er bönnuð. 

34. gr. 
Allir, sem fara um götur bæjarins utan gangstétta, hvort heldur eru gangandi, 

ríðandi, í vagni, i Þifreið, á hjóli eða öðrum fararkosti, skulu halda sér, gripum 
sínum og farartækjum á vinstri helmingi akbrautarinnar eingöngu, og svo nærri 
götubrún eða gangstétt sem auðið er. 

Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, þó 

ekki meir en nauðsyn krefur. 
Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem hefur farartæki á vinstri hönd. 

Þessi regla leysir vegfarendur þó ekki undan þeirri skyldu, að sýna fyllstu nær- 
gætni og varkárni við vegamót, þótt þeir eigi þar umferðarréttinn. 

Þeir, sem fara um gangstéttir, skulu víkja til vinstri handar en eru þó ekki 

skyldir til að víkja út á akbrautina, sé hún á vinstri hönd. 

35. gr. 
Um götuhorn skal aka í kröppum boga, ef snúið er til vinstri handar, en í 

löngum boga, ef snúið er til hægri. Á götuhornum og gatnamótum er bannað að 
aka fram fyrir hest eða ökutæki, sem á undan fer. Þegar ekið er út úr hliðum eða 
um vegamót, skal farið hægt. 

36. gr. 
Það er bannað að aka eða ríða á móti hópgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, eða nema staðar meðan þær fara 
fram hjá. Hópganga telst, þegar fólk streymir af íþróttavelli o. þ. h. 

Ekki má aka eða ríða um götur, þar sem fólk hefur safnazt saman til að hlusta 
á hornablástur eða þess háttar, nema með leyfi lögreglunnar. 

37. gr. 

Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða ökutæki, heldur skal had 

gert sem næst gangstéttinni eða gotujadri, og skal snúa farartækinu þannig, að hlið 
þess sé jafnhliða gangstéttinni eða götujarðrinum. Ekki má nema staðar þar sem 

hestur eða ökutæki heldur kyrru fyrir beint á móti hinum megin á götunni. Enn 

fremur er bannað að nema staðar með hest eða ökutæki á gatnamótum eða nær 

þeim en 5 metra frá götuhorni, miðað við húsalínu. 

38. gr. 
Með hesta eða ökulæki má ekki nema staðar á gölum bæjarins, nema meðan 

ferming eða afferming á sér stað, og skal það gert gangstéttarmegin. Farþegar skulu 
og þeim megin stiga upp í farartæki og út úr því.
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39. gr. . 74 

Bæjarstjórnin eða lögreglustjóri getur ákveðið, að bifreiðastjórar skuli ætíð, 20. marz 
er þeir ætla að beygja fyrir götuhorn, eða til að fara yfir þvera götu, gefa merki 

um það í tæka tíð, til hvorrar handar þeir ætla að beygja. Sömuleiðis, að þeir gefi 
rautt ljósmerki, er þeir draga skyndilega úr ferð bifreiðar sinnar eða stöðva bana. 

Bæjarstjórn eða lögreglustjóri getur ákveðið, að bifreiðastjórar, sem aka bif- 

reið, er ekki hefur sérstök hliðarmerkjatæki, svo og vagnstjórar, ríðandi menn og 

hjólreiðamenn, skulu gefa merki, er þeir breyta stefnu, nema staðar eða draga 

verulega úr ferð, með því að rétta út hönd sína til hægri eða vinstri, eftir því til 

hvorrar handar þeir ætla að beygja, og með því að rétta sömu hönd beint upp, er 
þeir draga úr ferð eða stöðva, og að aðrir ökumenn, ríðandi menn og hjólreiðamenn, 
skuli gefa þessi merki með því að rétta út hægri eða vinstri hönd, eftir því til 
hvorrar handar þeir ætla að beygja, og með því að rétta hónd beint upp, ef þeir 

draga úr ferð eða ætla að nema staðar.   

40. gr. 

Ef vegfarandi veldur slysi, hvort sem það er hans sök eða ekki, skal hann 

þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, og hjálpa þeim, sem 

slasazt hefur, ef börf gerist. 

41. gr. 
Hlass, sem flutt er á ökutæki um bæinn, má ekki vera þyngra en svo, að öku- 

lækið beri það auðveldlega. Því skal vera fyrirkomið og fest svo, að ekki haggisl. 
Ökutæki, sem flutt er á möl, mold, mykja, sandur, fiskúrgangur o. bp. h. skulu 

vera svo gerð, að lögreglan telji við hæfi, svo að eigi sé hætta á, að úr þeim hrynji 
eða slettist. Þau skulu og vera lokuð, ef flylja á grút eða fljótandi efni e. a. þ. h. 

Nú er á þessu misbrestur og er þá ökumanni skylt að hreinsa óhreinindin burtu 

af götunni. Lögreglan getur einnig með valdi hindrað slíkan akstur, er brýtur Í bág 

við lögreglusambykkt bæjarins. Skylt er ökumanni að ganga þannig frá hlassi 

sínu, að engin hætta sé á að nokkuð geti fallið af hlassinu niður af ökutækinu. 

Skal hlassið svo bundið á ökutækið með neljum eða þéttum og sterkum böndum, 

að lögreglan telji við hæfi, einkum ef um tunnur, timbur, torf, mó eða annað laus- 

legt er að ræða. Aldrei má svo mikið háfermi vera á Ökutækinu, að lögreglan telji 

hættu á, að það eða farmur bess geti slengzt á eitthvað, er fyrir verður, eða oltið um. 

42. gr. 
Hjól á ökutækjum skulu vera slétt og nægilega breið, svo að ekki marki þau 

yfirborð gatna. 
Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðalaganna og þeirra laga. sem selt 

eru eða kunna að verða sett um umferðina 

IV. KAFLI 

Um bifreiðar. 

43. gr. 

Bifreið nefnist í samþykkt þessari hvert það ökulæki, 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 
44. gr. 

Lögreglustjóri eða bæjarstjórn getur takmarkað eða bannað „umferð bifreiða á 

einstökum götum, ef slík umferð álízt hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir aðra
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74 umferð, eða á vorin meðan klaka leysir úr jörð. Sömuleiðis gelur lögreglustjóri 
20. marz eða bæjarstjórn takmarkað bifreiðaferðir innanbæjar að næturlagi. 

45. gr. 
Um gerð bifreiða fer eftir þeim lögum og reglugerðum, sem þar um gilda á 

hverjum tíma. 
Á sérhverri bifreið, sem ekið er um lögsagnarumdæmi Siglufjarðar getur bæj- 

arstjórn ákveðið læki, sem lögreglustjóri tekur gild, og gefa má með greinileg merki 
um það, til hvorrar handar bifreiðastjóri ætlar sér að beygja, svo og um það, að 
hann dragi syndilega úr ferð bifreiðar, eða stöðvi hana (sbr. 39. gr.). Horn þau, 
sem notuð eru til þess að gefa með hljóðmerki innanbæjar, skulu þannig gerð, að 
þau gefi þægilegt, djúpt og einraddað hljóð. Um gerð hornanna ákveður lögreglu- 
stjóri nánar í samráði við sérfróða menn. 

Ljós bifreiða, sem aka um bæinn, mega ekki vera svo sterk, né þannig stillt, að 
þau villi vegfarendum sýn. 

46. gr. 
Á Þifreiðum, sem ekið er um lógsagnarumdæmið á tímabilinu frá 1. ágúst til 

15. maí, skulu vera ljós á þeim tíma, sem segir í eftirfarandi töflu: 

7. jan. til 13. jan. 22... frá kl. 15,20 til kl. 9,50 

14. jan. til 20. jan. 20... - — 15,40 — — 9.35 

21. jan. til 27. jan. .......seeeeeeerereee — — 16,00 — — 9,15 

28. jan. til 6. febr. ......... — — 16,239 — — 8,55 

7. febr. til 13. febr. 20... — 17,00 -— — 8,25 

14. febr. til 20. febr. cl - — 17,20 — — 8,05 

21. febr. til 27. febr. ........... — 17,45 — — 7,40 

28. febr. til 6. marz „0... — — 18,05 — — 7,15 

7. marz til 13. marz .......... — — 18,30 — — 6,50 

14. marz til 20. marz 2... — — 18,50 — — 6,25 

21. marz til 27. marz .......... — — 19,10 —— -6,00 

28. marz til 6. april 0... — — 19,30 — — 5,30 

7. apríl til 15. april 00... — —- 20,00 — — 5,00 
16. apríl til 20, apríl 20... — — 20,40 — — 4,20 
21. apríl til 27. april 0... - — 20,55 — — 4,00 

28. april til 6. mai 2... — — 21,15 — — 3,40 

7. mai til 15. mai 2... — — 21,459 — — 3,05 

1. ágúst til 6, ágúst .„............. — — 22,10 — — 2,55 
7. ágúst til 13. ágúst ............0.. — — 21,50 — — 3,15 

14. ágúst til 20. ágúst ................... — — 2125 — —- 340 

21. ágúst til 27. ágúst ................. — — 21,00 -- — 4,00 
28. ágúst til 31. ágúst ......0.....0.. — — 20,33 — — 4,20 

1. sept. til 6. sept. ......0..0.00 0. — — 20,10 — — 4,40 

7. sept. til 13. sept. 20... — — 19,50 — —- 5,00 

14. sept. til 20. sept. 20... — — 19,253 — — 5,20 
21. sept. til 27, sept. ......00.0.0 — — 19,00 — — 5,40 
28. sept. til 6. okt. 0... -— — 18,353 — — 6,00 

7. okt. til 13. okt. co. — — 18,053 — — 6,25 

14. okt. til 20. okt. oo. — — 17,40 — — 6,30 

21. okt. til 27. okt. 00. — — 17,13 — — 7,10 

28. okt. til 6. NÓV. 2000 — 16,20 — — 7,30 

7. nóv. til 13. nåv. 20... — — 16,20 — —— 8,05
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14. nóv. til 20. nóv. FR FER frá kl. 15,55 til kl. 8,25 

21. nóv. til 27. nóv. 2...... FIRIR — — 15,35 —- 8,50 

28. nóv. til 6. des. 22.00.0000 — 15,20 — — 9,10 

7. des. til 13. des. 2... — 15,00 — 9,35 

14. des. til 20. des. 20... - 14,55 — 9,50 

21. des. til 27. des. 2... 14,50 10,00 

28. des. ll 6, jan. oo . —— — 15,00 -—— — 10,00 

47. gr. 

Sérhver bifreidareigandi, sem búsettur er hér í bænum, skal senda lögreglu- 

stjóra tilkynningu um Þifreið sína áður en hún er lekin til notkunar, svo og um 

það, hvar bifreiðin verði geymd, þegar hún ekki er notuð. Lögreglusljóri lætur 

skoða bifreiðina og greiðir bifreiðaeigandi kostnaðinn. Fullnægi bifreiðin ákvæð- 

um bifreiðalaga og reglugerða samkvæmt þeim og þessarar samþykktar, skrásetur 

lögreglustjóri hana og afhendir eiganda tvö merki með álelruðu F. og lölumerki, og 

skal festa annað framan á en hitl aftan á Þifreiðina, og má ekki taka þau af henni 

eða hylja á nokkurn hátt meðan bifreiðin er notuð. 

Eigendaskipti bifreiða skal bæði seljandi og kaupandi tilkynna lögreglustjóra 

skriflega. Utanbæjarbifreiðar mega því aðeins fara um götur bæjarins, að framan 

og aftan á þeim sé greinilegt skráselningarmerki þeirra. 

48. gr. 

Enginn má stýra bifreið, nema hann hafi ökuskirteini, er heimili honum að 

stýra bifreið. Meðan ekið er má Þifreiðarstjóri ekki sleppa hendi af stýri bifreiðar 

sinnar, og varast skal hann að tala við farþega. 

Bifreiðaeftirlitið ákveður, hve margir menn mega vera i einu í bifreið, ef 

hún er ætluð til þess að flytja farþega fyrir borgun, og mega aldrei vera í henni 

fleiri menn, enda skal bifreiðarstjóri ávallt hafa meðferðis skirteini bifreiðaeftir- 

litsmanns, er tiltekur farþegafjölda. Í hverri slíkri bifreið skulu vera til sýnis öll 

gildandi ákvæði laga og reglugerða um bifreiðar, svo og gjaldskrá. 

Bifreiðarstjóri má ekki neita áfengra drykkja eða vera undir áhrifum áfengra 

drykkja við Þifreiðaakstur. 

49. gr. 

Ökuhraða Þifreiða skal ávalll stilla svo, að komizt verði hjá slysum, og þannig, 

að umferð um götuna sé ekki trufluð, og má ökuhraði aldrei vera meiri en 18 km 

á klukkustund. Þar, sem Þifreiðarstjóri sér skammt frá sér, í kröppum bugðumn, 

við gatnamót, þar sem vegur er sleipur og þar sem mikil umferð er, skal gæta sér- 

stakrar varúðar, og má þar aldrei aka hraðara en svo, að stöðva megi Þifreiðina 

þegar í stað. Sé for eða bleyta á götu, skal aka svo, að ekki slettist á aðra vegfar- 

endur, gangstéttir né byggingar. 

50. gr. 

Ef bifreið mætir vögnum eða vegfarendum á stað, þar sem hvorugir komast 

fram hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar, þar sem hinir komast 

fram hjá. 

öl. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, þegar hætt er við 

árekstri. 
Hætta skal hann að gefa hljóðmerki, ef hestar hræðast eða verða óróir og ekki 

má hann gefa hljóðmerki um leið og bifreiðin fer fram hjá hestum. 
16 
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74 
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74 Bifreidarstjorar skulu gæta þess. einkum að nælurlagi, að gera ekki hávaða 
20. marz um nauðsyn fram með hljóðimer kjum. Þeim ber og að sjá um, að farþegar í vögn- 

um þeirra hafi ekki neinn hávaða, er raski friði. Óheimill er bifreiðarstjórum að 
gefa hljóðmerki, nema umferðin gefi tilefni til þess. 

52. gr. 
Bannað er að nota til eldsneylis á bifreið steinolíu eða annað, sem reykur 

slafar af. 

KAFLI 

Um reiðhjól. 

53. gr. 
Eigandi eða umráðamaður reiðhjóla ber ábyrgð á, að það fullnægi ákvæðum 

samþykktar þessarar, er það er í notkun með hans vitund og vilja. Hann ber einnig 
ábyrgð á öðrum brotum á hjólreiðaákvæðum þessarar sambykktar. ef hann lánar 
það unglingi undir 15 ára. 

Bæjarstjórn, í samráði við lögreglustjóra, gelur ákveðið, að skrásetja skuli hjá 
lögreglunni öll reiðhjól, sem notuð eru í umdæminu og þeim gefin einkenni, og er 
þá öllum hjólaeigendum skylt að koma með hjól sín á lögregluvarðstofuna eftir 
nánari tilkynningu lögreglunnar. Reglur þær, sem bæjarstjórn og lögreglustjóri 
koma sér saman um skulu birtar í Lögbirtingablaðinu og skal þar ákveða gjald 
fyrir skrásetningu og einkenni. Gjaldið rennur í bæjarsjóð, en bæjarsjóður kostar 
skrásetningu og einkenni. 

dd. gr. 
Þeir, sem fara á reiðhjóli um götur bæjarins, skulu sæta þess, sem hér segir: 

a. Á hjóli mega ekki í senn vera fleiri menn en hjólið er gert fyrir. Så, semi stýrir 
hjóli, skal ætíð halda að minnsta kosti annarri hendi um slýrið og hafa báðar 
fætur á stigsveifun. Enginn má flytja með sér á hjóli hluti, sem valdið seta 
hættu eða hindrað umferðina. 

hb. Á hverju hjóli skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, en ekki horn né annar 
hljóðgjafi, og skal hjólamaður láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri. 

c. Ljósker, er snúi fram og lýsi fram undan sér skal vera á hverju hjóli, þegar 
farið er að skyggja. Ljós skal tendrað á þeim tíma, sem ákveðinn er Hl tendr- 
unar á ljósum Þifreiða í 46. gr. 

d. Ökuhraði á hjóli má ekki vera meiri en 18 kílómetrar á klukkustund og þar 
sem hjólamaður sér skammt frá sér í kröppum Þbugðum, við gatnamót, þar 
sem mikil umferð er og þar sem vegur er sleipur, skal gæta sérstakrar varúðar 
og má þar aldrei aka hraðar en svo, að stöðva megi hjólið þegar í stað. Sé for 
eða bleyta á götu, skal aka svo, að ekki slettist á aðra vegfarendur, sangstéttir 
né byggingar. Skylt er hjólamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að 
hestur fælist eða gerist órór. 

e. Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla á 
gangstéttum né yfir þær og ekki inn eða út úr hliðum. 

f. Enginn má aka á reiðhjóli undir áhrifum áfengis eða ef honum af öðrum 
ástæðum er ekki treystandi til þess að geta stýrt hjóli örugglega 

sg. Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur í sambandi við notkun hjóla, skal 

hjólamaður þegar nema staðar, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi, og hjálpa 
þeim, er slasazt hefur, ef þörf gerist. Hjólamaður skal þegar nema staðar, ef 
lögreglan gefur honum merki um það.
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VI. KAFLI 

Um reið, hestaflutning og akstur á götum bæjarins. 

55. gr. 

Á almannafæri má ekki ríða eða aka hraðara en á hægu brokki, og bar sem 
mikil er umferð, gatan mjó eða farartálmi á veginum skal aðeins fara fót fyrir 
fót. Lögreglan getur skipað svo fyrir, hvenær sem nauðsyn þykir, að fara skuli 

aðeins fót fyrir fót á tilteknu svæði, og þar sem margir vagnar koma saman á einn 

stað, getur hún raðað þeim eða skipað þeim að nema staðar um stund. 
Ríðandi menn og vagnstjórar skulu í tæka tíð gera viðvart mönnum, sem á 

undan þeim ganga. 
Eigi má ríða eða aka um gangsléttir bæjarins. 

56. gr. 

Það er með öllu bannað. að ríða, beita fyrir vagni eða flytja farangur á höllum 

eða meiddum hestum, eða svo horuðum, að ekki hafi þeir fullan þrótt. Hestar, sem 

Þíla eða slá, skulu auðkenndir á þann hátt, að áberandi skúfur sé festur í ennis- 

topp eða tagl. 

57. gr. 

Ridandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er flytja farangur á åburdarhestum, 

er skylt að víkja úr vegi og jafnvel út af götunni fyrir vögnum og bifreiðum, er 

þeir mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Með áburðarhesta 

má ekki hafa lengri viðdvöl á götunum, en nauðsynlegt er til þess að taka ofan eða 

láta upp klyfjar. Um reiðhesla gildir hið sama, eftir því sem við á. 

58. gr. 
Vagnar skulu vera svo sterkir og vandadir ad smidi, ad ekki sé hætt vid bilun. 

Þeir mega ekki vera svo stórir um sig, að þeir hindri umferðina. Vagnar þeir, sem 

notaðir eru til mjólkurflutninga eða til annarra flutninga, sérstakrar tegundar, 

skulu gerðir eins og fyrir kann að vera mælt í sérstökum reglugerðum. 

Aktygin skulu vera haldgóð og hesturinn vel girtur við vagninn. Sæti öku- 

mannsins á vagninum skal haga þannig, að hann sjái bæði vel framundan sér og 

til beggja hliða. Ef hlassið er svo fyrirferðarmikið, að það byrgi útsýnið, er öku- 
manni skylt að ganga vinstra megin við vagninn og teyma eykinn. 

59. gr. 

Ökumenn og vagnstjórar skulu vera nógu sterkir og þroskaðir til þess starfs, 

enda hafi þeim verið kennt að stýra hesti og vagni af æfðum ökumanni. Hesta må 

ekki slá með öðru en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum. Vírsvipur eða prík 

má ekki nota. Aldrei má slá hesta í höfuðið, fætur eða nára. Vagnhlass má ekki 

vera þyngri en svo, að hestum veiti létt að draga það. 

60. gr. 

Sami ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna, er lengdir séu saman. 

Það er bannað að festa sleða eða handvagn við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Tveir vagnar eða fleiri mega ekki aka samhliða. Eigi má nema einn maður 

ríða við hliðina á vagni. 

61. gr. 

Ökumenn og ríðandi menn mega ekki yfirgefa hesta sina á almannafæri, nema 

annar maður haldi í taumana eða hesturinn sé bundinn tryggilega. Á almanna- 

færi má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn, nema meðan honum er 

gefið. 
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62. gr. 
Um sleða, sem hestum er beitt fyrir, gilda sömu reglur og um vagna, að því 

viðbættu, að á aktygi hestsins skal festa bjöllur, þannig gerðar, að til þeirra heyrist 
í hæfilegri fjarlægð. 

VII, KAFLI 

Um alifugla, gripi og fénað. 

63, gr. 
Alifugla má eigi hafa nema í tveggja metra hárri hænsnavírnelsgirðingu eða 

annarri álíka girðingu, er lögreglan metur. Eigendur alifugla bera ábyrgð á, að 
alifuglar fari eigi inn í garða manna eða svæði, bolt ógirt séu. Nú er misbrestur á 
þessu, og getur lögreglan þá látið slátra alifuglunum á kostnað eiganda og selt, ef 
kostnaðurinn er ekki tafarlaust greiddur. Einnig gelur lögreglan látið slátra þeim 
alifuglum, er hún telur eiga of illt eða eru til óþrifa. Er eigendum skylt að endur- 
greiða slátrunarkostnaðinn. 

64. gr, 
Allur geitfénaður er bannaður í Siglufirði innan Nesskriða. 
Geitfé, sem hér eftir yrði flutt til lögsagnarumdæmisins innan Nesskriða, skal 

lága á kostnað eigenda. 

65, gr. 
Bæjarstjórn kýs þrjá menn í Fjallskilastjórn til briggja ára. Þeir skipta með 

sér verkum, ef bæjarstjórn hefur ekki öðruvísi ákveðið. Allar kindur á kaupstað- 
arlóðinni skulu reknar í afrétt fyrir 15. júní ár hvert, en fjallskilastjórn skal fyrir- 
skipa fjárreksturinn í afrétt fyrr, ef hún telur henta. Er öllum fjáreigendum skyli 
að hlita fyrirmælum fjallskilastjórnar um burtrekstur fjárins í afrétt, smölun af- 
rétta og heimalanda og jafnar fjallskilastjórn kostnaðinum niður á fjáreigendur 
eftir fjáreign þeirra. Á tímabilinu frá því féð skal rekið í afrétt og til fyrstu gangna 
ár hvert, mega engar kindur finnast á verzlunarlóðinni, nema þær, sem eru hafðar 
í húsi eða girðingu, sem lögreglan tekur gilda, ella getur lögreglan látið slátra kind- 
unum á reikning eiganda. Skemmdir búfjár (alifugla, sauðfjár og annars búpen- 
ings), usla og grasnám meta tveir óvilhalliir, dómkvaddir menn. 

Að öðru leyti gefur bæjarstjórn út allar nánari reglur um fjallskil. 

66. gr. 
enga gripi má reka ógætilega um götur bæjarins. Ársgömul naut eða eldri 

skulu ávallt leidd í nægilega traustu bandi og a. m. k. tveir menn fylgja. Lögreglu- 
sljóri eða bæjarstjórn geta bannað að láta naut ganga með kúm innan umdæmisins. 

67. gr. 
Sauðkindur mega ekki ganga lausar á götum bæjarins, nema maður fylgi til 

að gæta þeirra. Eigandi greiði allan kostnað við handsömun og varðveizlu þeirra. 

Selja má kindurnar til lúkningar kostnaði þessum. 

68. gr. 

Á almannafæri mega hestar ekki ganga lausir, og lausa hesta má ekki reka um 

sölur bæjarins, nema innanbæjarhesta, sem fluttir eru úr haga og í. 
Fælnir og slægir hestar mega aldrei ganga lausir. Hesta, sem leika sér eða 

fara á hlaupum um götur bæjarins, skal handsama. Hesta, sem ráfa umhirðulausir 

um gðlurnar, skal lögreglan hysa og fóðra.
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69. gr. 74 
Á götum bæjarins mega ríðandi menn eigi teyma meira en tvo hesta við hlið 20. marz 

sér . Eig si má heldur teyma meira en einn hest samhliða vagni eða hjóli, né fleiri 
en tvo lausa hesta samhliða. 

70. gr. 

Um hrossarekstra og sauðfjárrekstra, sem koma til bæjarins til útflutnings eða 
slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar þykja til þess 
að afstýra farartálma eða hættu fyrir vegfarendur. 

71. gr. 

Bæjarstjórn lætur annast um rekstur kúa á verzlunarlóðinni í haga og úr, og 
mega kúaeigendur eigi sleppa kúm sínum lausum, nema á afgirt svæði eða til 
þeirra, er bæjarstjórn hefur falið rekstur kúa í haga og úr. Bæjarstjórn getur gefið 

út nánari reglur um tilhögun rekstursins og annað, er þar að lýtur. Þar á meðal 
ákveðið hagagjald eða rekslursgjald á kú. 

VIN. KAFLI 

Um hunda. 

72. gr. 

Bannað er að hafa hunda í umdæmi Siglufjarðar. Þó mega bændur á jörðum 

umdæmisins utan Hvanneyrar og Hafnar flytja inn nauðsynlega smalahunda með 

leyfi dýralæknis. 

Innan umdæmisins má ekki láta hund fara inn á landareign Hafnar eða Hvann- 

eyrar. Bera eigendur hundanna og vörzluhafar þeirra ábyrgð á, ef út af er brugðið. 

Lögreglustjóri getur þó leyft hunda með fjárrekstrum. 

73. gr. 

Skylt er eigendum hunda innan lögsagnarumdæmisins að hafa helsi á hundum 

sínum með áletruðum stöfum SI. Bæjarsjýður leggur helsin til ókeypis. 

74. gr. 

Skylt er að hundahreinsun fari fram tvisvar á ári, vor og haust, og er hunda- 
eigendum skylt að færa hundahreinsunarmanni hunda sína til hreinsunar, eftir 
ákvörðun hans. 

Bæjarsióður greiðir kostnaðinn við hundahreinsanir. 

75. gr. 
Allir óleyfilegir hundar, sem finnast á hinu bannaða svæði, eru réttdræpir. 

Kostnaðinn við dráp þeirra greiðir bæjarsjóður. 

IX. KAFLI 

Um friðun almenningseigna o. fl. 

76. gr. 
Mannvirki og hluti, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almennra af- 

nola eða til prýði á almannafæri, svo sem kirkju, skóla, kirkjugarð, minnisvarða, 
götuljósker, björgunartæki, vatnsleiðsluþró, nafnspjöld á götum og húsum, bruna- 

kana, tré, blómslurgarða, girðingar og Annað þess háttar, má enginn skemma, ekki 
heldur ata eða saurga, ekki rifa, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. ö“
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74 77. gr. 

20. marz Enginn má skemma girðingar né setjast á þær eða klifra yfir þær eða upp á bær. 
Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreit eða trjágarða, hvort sem 

eru girtir eða ógirtir. 

78. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikar eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sér 

stað. Tré eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreitum má enginn rífa upp eða 
færa burt né spilla eða saurga grafreitinn á nokkurn hátt. Enginn má hafa með 
sér hund inn í kirkjugarðinn. Skepnum má eigi beita í kirkjugarðinum. Börn yngri 
en 14 ára mega ekki vera í kirkjugarðinum, nema þau séu í fylgd með fullorðnum, 
sem ber ábyrgð á framferði þeirra. 

79. gr. 
Bannað er að rifa hrís eða lyng innan lögsagnarumdæmisins eða fara inn á af- 

girt svæði, þótt eigi séu girt löggirðingu, nema maður eigi löglegt erindi. 

X. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

80. gr. 
Bæjarstjórn ákveður nöfn á götum og lætur festa upp töluspjöld og nafn- 

spjöld eða mála nöfnin á götuhornin, þar sem þurfa þykir. 
Brot gegn reglum, er bæjarstjórn, í samráði vid heilbrigðisnefnd, setur um um- 

gengni um sundlaug, skemmtigarða, kirkjugarða, leikvelli, íþróttavelli og önnur 
opinber svæði eða hús til almenningsafnota, varða refsingu samkvæmt samþykkt 
þessari. Lætur bæjarstjórnin birta slíkar reglur á viðeigandi hátt. 

81. gr. 
Lögreglustjóri ákveður, hvar festa skuli upp opinberar auglýsingar, útgefnar 

af valdsmanni, útvegar auglýsingaspjöld eða auglýsingakassa í því skyni og sér um 

viðhald þeirra. 
Bæjarsjóður greiðir kostnaðinn. 
Bæjarstjórn ákveður, hvar festa skuli upp aðrar opinberar auglýsingar. 

Auglýsingar um sjónleika, samsöngva, sýningar og aðrar skemmtanir, sem 
leyft er að halda, má festa upp hvar sem er með samþykki hlutaðeiganda. 

82. gr. 
Uppfestar auglýsingar skal auglýsandi laka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. 

Löglega uppfestar auglýsingar má annars enginn rífa niður, saurga þær eða 
sera þær ólæsilegar á nokkurn hátt. 

XI. KAFLI 

Um samkomur, knattborðsstofur, veitingahús og almennar skemmtanir. 

84. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er almenn veitingasala matar og drykkja, kaffi- og 

ölstofur, sem og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lög- 
reglustjórnarinnar og skal lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem 

notuð eru í sambandi við veitingarnar.
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Hafa skal nægilegt starfsfólk og dyragæglu eftir því, er lögreglan telur naud- DUUS 5 í. 5 ki: 

synlegt til þess að halda uppi reglu og þrifalegri umgengni. 

Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í húsnæði, sem að dómi 5 5 8 
heilbrigdisnefndar er til þess hæft og bæjarstjórn hefur samþykkt. Þetta ákvæði 
nær einnig til þeirra veilinga og greiðasöluhúsa, sem eldri eru en þessi samþykkt. 

Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

85. gr. 
Á almennum veitingastöðum eða samkomuslöðum må enginn gerast sekur í 

móðgandi, ofsalegu atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eða heimilis- 
fólk eða nágrannar hafi ónæði af. Þar má heldur eigi sýna af sér ósæmilega eða 
hneykslanlega hegðun eða hafa áhætluspil um hönd. Eigi er heimilt að láta ölvuð- 
um manni í té nokkurs konar veitingar um fram lífsnauðsynjar á almennum veit- 

inga- eða samkomuslað. 

Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu malar eða drykkja, eða selur 

gistingar, er skylt að gera það sem í hans valdi stendur til þess að afstýra því, að 

nokkuð það fari fram í veitingastofu hans eða gislihúsi, sem er á móti góðri reglu 

eða velsæmi. Skal hann sjá um, að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði 

misbrestur á að reglum þessum sé fylgt, að dómi lögreglunnar, eða fullnægi veit- 

ingastaðir ekki skilyrdum 83. gr., er lögreglustjóra heimilt að banna veitingar á 

þessum stöðvum um stundarsakir, eða fyrir fullt og allt, ef ekki er bætt þegar úr 
ágðllunum, að gefinni aðvörun, og loka veitingahúsinu. 

86. gr. 
Veitingahúsum, kaffihúsum, knattborðsstofum og öðrum slíkum skemnmtistöð- 

um skal lokað kl. 23% til 7, og allir gestir, sem hafa þar ekki næturstað, skulu 

farnir út eigi síðar en %2 stundu eftir að lokað er. Knattborðsstofum og öðrum 

slíkum skemmtistöðum skal auk þess lokað allar stórhátíðir og aðra helgidaga frá 
kl. 12— 16. Þó getur lögreglustjóri leyft félögum, sem ekki hafa dansleika og þess 
háttar skemmtanir fyrir markmið, að hafa dansleika fram xfir lokunartíma, ef 
aðrir en félagsmenn og gestir þeirra taka ekki þátt í þeim. Þó skal híbýlum, er 
skemmtunin fer fram í, lokað kl. 2314 og hvorki gestum né félagsmönnum veittur að- 

gangur eftir þann líma. 

Þó mega brúðkaup og önnur samsæli og boð standa fram yfir hinn tiltekna 
tíma. 

87. gr. 

Enginn má selja upp knattborðstofu nema með leyfi lögreglustjóra. Lögreglu- 
stjóri gelur og afnumið leyfi, ef hann álítur ástæðu til. Unglingar undir 18 ára 
mega ekki koma á knattborðsstofur og er á ábyrgð knattborðsstofuhafa ef út af er 
brugðið. 

88. gr. 

Kvikmyndahúsum og öllum almennum skemmtisamkomum skal loka frá kl. 
2314 til kl. 7. Þó er lögreglustjóra heimilt að veita undanþágu frá þessu ákvæði 
með samkomur, sem haldnar eru í góðgerðaskyni, til almenningsheilla eða til 

styrktar framfaramálum bæjarins. 

89. gr. 

Enginn má halda opinbera sjónleiki, hlutaveltu, dansleiki, myndasýningar, 
samsöngva eða aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að, nema með leyfi lög- 
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74 reglustjóra. Þeim, sem fá þetta leyfi, er skylt að hlyta þeim ákvörðunum, er låg- 

20. marz 1eglustjóri setur um löggæzlu og til þess að afstýra brunahættu, og greiða þann 

kostnað, sem af því leiðir. 

90. gr. 

Skylt er þeim, er halda samkomur þessar, að hafa minnst tvo menn, sem lög- 

reglustjóri útnefnir, sem dyraverði til þess að gæta reglu í og við samkomuhúsið. 
Við allar opinberar samkomur skal siðökkviliðsstjóri eða einhver sá, er hann 

tilnefnir úr slökkviliðinu, gæta þess að öll eldfæri séu í góðu lagi, og að eigi sé 
farið óvarlega með eld í húsinu. Við leiksýningar og skrautsýningar ber þeim 

manni að vera minnst svo klukkutima í húsinu eftir að samkomunnni er slitið. 

Greiðir sá eða þeir, er skemmtunina halda eða húsið hafa á leigu, kostnað þann, 
er af þessu leiðir til eftirlitsmanna. 

91. gr. 

Hver sá, sem samkvæmt framansögðu hefur fengið leyfi til þess að halda 
sjónleiki, dansleik, samsöng eða einhverja þá skemmtun eða sýningu, sem falin 
er að framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bága 
við reglu eða velsæmi. Ef misbrestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta 
samkomunni og skipa áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara burtu. 

92. gr. 
Húseigendur og húsráðendur gela bannað, að sá, er leyfi hefur fengið til þess 

að halda skemmtanir samkvæmt framansögðu, noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis 
er sérhverjum, sem hefur sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru 

fyrir hendi, heimilt að krefjast þess, að engar almennar skemmtanir, sem háreisti 

er að, séu hafðar svo nærri húsi hans, að hætta eða tjón geti af því hlotizt. 

93. gr. 
Unglingum innan 16 ára er bannaður aðgangur að almennum danssamkomum, 

að veitingahúsum, kaffistofum eða öðrum slíkum veitingastofum, og almennum 
kvikmyndasýningum, sem eigi eru ætlaðar fyrir börn. Barnaverndarnefnd getur 
þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef unglingar ern í fylgd aðstandenda. 

Þar sem unglingum er bannaður aðgangur að skemmtistöðum, mega þeir heldur 
ekki hafa þar stöður og ber sá, er stendur fyrir skemmtuninni, ábyrgð á, að þess- 
um ákvæðum sé hlýtt. 

Á slíkar samkomur má engum leyfa aðgang, nema hann sanni, að hann sé 

orðinn 16 ára. Heimilt er barnaverndarnefnd, á kostnað þess, er rekur veitinga- 

stofu, kvikmyndasýningar eða aðrar samkomur, sem aðgangur er seldur að, eða dans- 

félags, er það heldur samkomuna, að skipa eftirlitsmann til þess að hafa eftirlit 
með aðgangi unglinga að samkomunni, knattborðsstofum eða veitingastofum. Lög- 
reglustjóri úrskurðar kostnaðarupphæð við eftirlitið. 

Heimilt er lögreglunni að reka alla út af dansleik eða dans-,klúbb“, sem eigi 

geta sannað þegar í stað, að þeir séu 16 ára, og eigi hafa undanþágu barnaverndar- 

nefndar samkvæmt framangreindu. 

  

94. gr. 
Í bæjarsjóð skal greiða 20 kr. af hverri kvikmyndasýningu og 10—30 kr., eftir 

nánari ákvörðun bæjarstjórnar, af öllum skemmtunum nema fyrirlestrum, skemmt- 
unum höldnum í góðgerðarskyni, eða til fjáröflunar kirkju eða kristnihalds, og 

skemmtunum, sem bæjarstjórn undanskilur gjaldinu.
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95. gr. 

Nú er félag stofnað, sem hefur dansskemmtanir aðallega að félagsmiði, og gilda 

þá sömu reglur um aðgang unglinga undir 16 ára að danssamkomum slíkra félaga, 

og um aðgang þeirra að almennum dansleikjum. 

96. gr. 

Við hvert veitingahús, veitingastofu eða almennt samkomuhús skal eigand- 

inn láta gera nægilega mörg snyrtiherbergi með vatnsmígildi, vatnssalernum, eftir 

nánari ákvörðun heilbrigðisnefndar, og skal gestum heimill aðgangur að þeim. Skal 

veitingamaður eða húseigandi sjá um, að þeim sé ávallt haldið vel hreinum og 

þeirra gætt á fullnægjandi hátt, meðan á veitingum eða samkomu stendur. Nú 

verður misbrestur á þessu, og getur lögreglan þá lokað húsinu um skemmri eða 

lengri tíma. 

97. gr. 

Nú telur heilbrigðisfulltrúi eða heilbrigðisnefnd umgengni, framreiðslu, fram- 

leiðslu eða annað starf starfsfólks í veitingastofu, matsöluhúsi, matvörubúð, eða 

starfsmenn þar sem matvara er framleidd eða að einhverju leyti tilreidd eða hand- 

fjötluð, vera svo óþrifalega, að óhollusta eða sóltnæmi geti stafað af, og getur lög- 

reglustjóri eða heilbrigðisnefnd þá krafizt, að starfsmaður sá, er þannig er ástatt 

um, láti þegar af slíkum störfum, ella lokað húsinu eða búðinni. 

98. gr. 

Nú er ofangreindum reglum, sbr. 83—-93. gr. og 97.—98. gr., þrátt fyrir áminn- 

ingar, ekki hlýtt, eða ef ræsting (þar á meðal loftræsting), umgengni um veitinga- 

stofu, knattborðsstofu eða annað samkomuhús, eða einhverja klefa þess, einkum 

salerni eða mígildi, snyrtiherbergi, að áliti lögreglustjóra er sóðaleg eða húsakynni 

ósæmilega léleg, er lögreglustjóra heimilt að banna veitingar og samkomur í sam- 

komuhúsum þessum og loka þeim um stundarsakir, unz úr hefur verið bætt á full- 

nægjandi hátt að dómi heilbrigðisnefndar. 

XII. KAFLI 

Um almennt hreinlæti og þrifnað o. fl. 

99. gr. 

Á almannafæri má enginn fleygja hræjum, rusli eða öðrum óhreinindum. Í 

ræsi má eigi kasta neinu því, er stíflað getur vatnsrásina. 

Sorpi, slori, ösku eða öðrum óhreinindum má eigi kasta annars staðar en þar, 

sem lögreglustjóri ákveður í samráði við heilbrigðisnefnd. 

Heimilt er heilbrigðisnefnd á kostnað bæjarins að setja upp ílát á almanna- 

færi, er vegfarendur mega kasta í smárusli. 

' 100. gr. 

Lifrarbræðslu, síldarbræðslu eða spikbræðslu eða verksmiðjuiðnað má ekki 

setja á stofn á lóð bæjarins nema þar sem heilbrigðisnefndin til vísar. 

Atvinna þessi, svo og síldarverkun öll, skal standa undir sérstakri umsjón 

heilbrigðisnefndarinnar, og eru þeir, sem þessa alvinnu reka, skyldir til þess að 

hlýða þeim fyrirskipunum lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar, sem lúta að því, 

að allur þrifnaður sé viðhafður og allri hættu afstýrt. 
17 
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101. gr. . 
Stampa, opnar tunnur eða föt með lifur, grút eða áburði, má alls eigi hafa á 

almannafæri eða við götur bæjarins, né heldur skran eða nokkuð það, sem ódaun 

leggur af eða er til óþrifnaðar. 

102. gr. 
Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt má eigi hafa í nánd 

við almannafæri nema i steinlímdum gryfjum, vandlega byrgðum, enda veiti heil- 

brigðisnefnd samþykki til þess. 

103. gr. 
Skylt er húseigendum eða lóðareiganda að sjá um, að haldið sé hreinum port- 

um og annarri óbyggðri lóð í kringum hús hans eða óbyggðri lóð, þar á meðal 
rústum, sem liggja að götu. 

Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðru, er óþrifnaður eða eldhætta gelur 
stafað af, inn á annars manns lóð eða valda að slíkt berist inn á lóðina. Hver, sem 

gerist sekur um slíkt, skal sæta sektum 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. 
Undanþágu má heilbrigðisnefnd veita, þegar sérstakar ástæður mæla með því. 

104. gr. 
Þar, sem holræsi er komið í götu, skal húseiganda skylt að leggja holræsi 

frá húsi sínu út í götuholræsið, og skal leiða allt skólp frá því út í göturæsið, og 
skal vatnssalerni komið fyrir í húsinu. Húseigandi skal sjá um hreinsun á ræsum 

þeim, er ganga frá húsinu í göturæsið, eða rennum þeim, er liggja kunna út í göt- 
urnar, og sjá um, að afrennsli í þeim stíflist ekki. 

Nú vanrækir húseigandi að leggja holræsi frá húsi sínu samkv. 1. mgr. eða 
að koma fyrir vatnssalerni í húsinu og framkvæmir þá holræsanefnd verkið á 
kostnað húseiganda. 

105. gr. 
Ekkert hús eða herbergi má vera svo hlaðið fólki, sumar né vetur, að heil- 

brigði íbúa sé hætta búin að áliti heilbrigðisnefndar. 

106. gr. 
Polla, síki og tjarnir á leigðum lóðum kaupstaðarins, sem óhollusta stafar af 

að áliti heilbrigðisnefndar, er lóðareigendum skylt að fylla upp og þurrka eftir 
nánari ákvæðum heilbrigðisnefndar. 

KIT. KAFLI 

Ýmis ákvæði. . 

107. gr. 
Enginn má nota skotvopn innan lågsagnarumdæmisins, nema hann hafi til 

þess leyfi lögreglustjóra, er einnig getur svipt hann slíku leyfi. 

108. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem skylda hans er samkvæmt þessari samþykkt 

eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið 
framkvæma það. Kostnaður við þetta og yfirleitt kostnaður sá, sem leiðir af þeim
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ráðstöfunum, er lögreglustjóri gerir til þess að hindra brot gegn því, sem bannað 

er i samþykktinni, greiðist af bæjarsjóði. 

109. gr. 
Kostnaður sá, sem að öðru leyti leiðir af framkvæmd þessarar samþykktar og 

ekki verður krafinn af einstökum mönnum, greiðist úr bæjarsjóði, m. a. auglýs- 

ingar lögreglunnar eða lögreglustjóra til þess að kynna almenningi ýmis ákvæði 

samþykkta bæjarins eða bönn til almennings. 

. 110. gr. 
Bannað er að hrækja á gotuna eða gangstétt í bænum, nema í holræsi (ræsiop). 

111. gr. 
Lögreglustjóra og lögreglu er heimilt að banna alla umferð óviðkomandi fólks 

um bryggjur og út í skip. 
Þegar svo stendur á, er hverjum skylt að svara lögreglunni afdráttarlaust, er 

hún spyr um erindi hans og metur hún þá, hvort erindi sé svo brýnt, að umferða- 

leyfi verði veill. 

112. gr. 
Þegar sérslaklega stendur á getur bæjarstjórn sett til bráðabirgða strangari 

reglur um útivist barna og unglinga allt að 16 ára. 

113. gr. 
Þegar mógrafir eru teknar í Siglufirði, ber að ganga svo vel frá gröfinni, slétta 

ruðning og síðan hreinsa þurkvöllinn, að eftirlitsmaður bæjarins, ef einhver er, 
en ella einhver úttektarmanna telji við hæfi. Ef út af bregður getur bæjarstjórn 
látið framkvæma það vanrækta á kostnað þess seka. 

114. gr. 

Bannað er að hafa ræsi og leiðslur úr fjósi, gripahúsi eða safngryfju í sam- 
bandi við hælræsi bæjarins eða láta alidýrasaur fara á annan hátt í gegnum hol- 

ræsin. 

XIV. KAFLI 

Um staðgildi samþvkktanna og refsiákvæði o. fl. 

115. gr. 
Samþykki þessi gildir fyrir umdæmi Siglufjarðarkaupstaðar. 

116. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að kr. 1000.00. 
Ef kenna má yfirsjón, sem barn drýgir, skorti á hæfilegri umsjón foreldra eða 

annarra, sem ganga barninu í foreldrastað, skal refsa þeim fyrir yfirsjónina, en 

ekki barninu. 

117. gr. 
Mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal fara með sem almenn 

lögreglumál, og skulu allar sektir fyrir brot á henni renna í bæjarsjóð. Hagnað af 
broti sökumanns má gera upptækan í bæjarsjóð. a 
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74 118. gr. 

20. marz Með samþykkt þessari er úr gildi felld lögreglusamþykkt fyrir Siglufjarðar- 
kaupstað frá 24. september 1939, svo og síðari viðaukar og breytingar. 

Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 
1890, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, til að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 20. marz 1945. 

Finnur Jónsson. 

Gústav A. Jónasson. 

75 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð frú Þórunnar Hav- 
20. marz steen“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. marz 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð frú Þórunnar Havsteen. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður frú Þórunnar Havsteen. Stofnaður á 50 ára 

afmæli Kvenfélags Húsavíkur með 2000 kr. gjöf frá manni hennar, Júlíusi Hav- 
steen, sýslumanni, ásamt 1400 kr. sem einnig eru gjafir til félagsins þennan dag. 

g: 

2. gr. 

Sjóðurinn skal vera til líknar og styrktar börnum og unglingum í Húsavík. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skipast þannig: Formaður Kvenfélags Húsavíkur er ávallt 
sjálfkjörinn formaður sjóðstjórnar, en með henni í stjórn sitja: Sýslumaður Þing- 

eyjarsýslu og kona úr Kvenfélagsi Húsavíkur, kosin til eins árs í senn á hverjum 
aðalfundi félagsins. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á tryggan hátt, í verðbréfum eða sparisjóði. Þegar sjóður- 

inn er orðinn 5000 kr. — fimm þúsund krónur — má fyrst veita úr honum hálfa 
ársvexti, hitt leggist við höfuðstólinn, þar til hann er orðinn tíu þúsund krónur, þá 
má veita alla ársvexti. 

5. gr. 
Leysist Kvenfélag Húsavíkur upp og hætti að starfa, skal hreppsnefnd eða 

bæjarstjórn Húsavíkur kjósa árlega tvær konur í sjóðstjórnina til starfa með sýslu- 

manni Þingeyjarsýslu. 

Í stjórn Kvenfélags Húsavíkur, 13. febr. 1945. 

Þórdís Ásgeirsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Helena Líndal. 

form. ritari. 

Lovísa Sigurðardóttir, Aðalbj. Jónsdóttir. 

gjaldkeri.
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LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Norður-Þingeyjarsýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 

Ákvæði, er taka bæði til kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um velsæmi og hegðun. 

1. gr. 

Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 

svæði, sem almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 
velli, torg, bryggjur, bólvirki, svo og um veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða o. 
þ. h. Um kvikmyndahús og önnur samkomuhús, bryr, skeiðvelli og fjárréttir, gilda 
ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því, sem við á. 

2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, sölu- 

búða, leikhúsa eða annarra 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. 

Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, Þlístra, syngja hátt, eða hafa í frammi 
annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi alhæfi, 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 dyrabjöllum eða 

aðhafast neitt það, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

5. 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 skemmtanir aðrar, er hindra umferðina. Sömuleiðis er bannað að 

hanga utan á vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um götur eða vegi, eða 
festa við þá sleða, handvagna eða annað, sem til 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- 

zini eða öðrum eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, 
glerbrotum, snjókögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægind- 

um þeim, er um fara. — Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almanna- 
færi má aðeins gera með leyfi lögreglustjóra, og skal ætið, þegar sótt er um leyfi. 

til slíks, tilgreina hver framkvæmi verkið, og ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið 
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er unnið fyrir, ábyrgð á að allrar varúðar sé gætt. 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 af eða á 

grimudansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi, sem misbýður velsæmi eða 
raskar almennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi 
á almannafæri, svo sem með ósæmilegum orðum eða látbragði, með því að fletta 

sig klæðum eða gera þarfir sínar á hneykslanlegan hátt. 

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 koma til sjálfs sin 
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. 

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 höfninni, að hneyksli valdi. 

10. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns síns og 

heimilis, ef lögreglan krefst þess. 

11. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 

ber til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem 

viðstaddur er, til 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 við það á fatnaði eða limum, en hreppssjóður á aðgang að hinum 

seka. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til að afstýra tálmunum og hættum fyrir umferðina. 

12. gr. 
Enginn maður má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum kauptún- 

anna eða snerta á brunaboðum, nema hann þurfi að gera vart við eldsvoða. 

13. gr. 
Án leyfis lögreglusljóra 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. 
Enginn má, án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns, láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða öðrum stöðum, þar sem gengið er inn í hús eða garða, né fara inn í hús 
manna í óleyfi.
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15. gr. 76 

Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum kauptúnanna. Byssu skal ávallt 26. marz 

bera þannig, að hlaupið 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 nett það, er tálmar umferðina, frekar 

en nauðsynlegt er vegna vöruflutning sa og skal þess ætið gætt, að það geri sem 

minnstan 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 þess að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á 

gangstéttum. Hreppsnefnd ákveður, i samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða 

torgum vagnar eða bifreiðar megi standa, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

17. 

Á alfaravegi má ekki vinna neina vinnu, sem tålmar umferð manna, eða gerir 

hana hættulega, svo sem höggva eða sprengja grjót, telgja tré, járna hesta eða því 
o 

um líkt, nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

18. 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 

í þessu efni. 

19. gr. 

Ynginn má gera skurði í gåtur eða torg kauptúnanna 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 gæta þess, 

að vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, 

frá því 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 ur 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. 

20. 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 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 t aðrar ráð- 

stafanir, sem hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur 

og aðra. Ákvæði þelta nær einnig til þess, þegar steinvegg, {róvegg eða annarri girð- 

ingu liggur við falli eða hruni. 
Nú er bryggjum, pöllum eða öðrum mannvirkjum svo áfátt, að hatta getur 

stafað af því fyrir þá, sem um fara, t. d. þegar göt eru á pöllunum eða mannvirki 

fin, og getur þá lögreglusljóri krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir 

gangi svo frá þeim, að hættulaust sé.
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21. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru vid 

bryggjur eða hús, sem liggja við alfaraveg, skulu vera nægilega traust, og þeir, sem 
þau nota, skulu vera áreiðanlegir menn. Lausir stigar mega ekki standa við hús- 
veggi eða önnur mannvirki við alfaravegi eftir að dimmt er orðið. Brot gegn ákvæð- 
um þessarar greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð 
þess, sem verkið vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð 
eiganda eða umráðamanns. 

29. gr. 

Hvarvetna þar, sem girðingarhlið eru á vegum, götum eða stígum, er liggja heim 
að byggðum Þbýlum, 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 gætt. Um girðingahlið á vegum 
skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vegalaga. 

III. 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 sinum og farartækjum á vinstri helm- 
ingi akbrautarinnar eingöngu og svo nærri vegarbrún eða gangstéttarbrún, sem 

auðið er. Sá, sem vill komast fram fyrir vegfarendur, skal víkja til hægri handar, 
þó ekki meira en nauðsyn krefur. Við vegamót skal, ef þörf gerist, sá bíða, sem 
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 fyrir mega aldrei standa á almann: færi, nema ökumaður eða 
onnar vel hæfur maður gæti hestsins. Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, 

er farangur 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. 

25. ør 25. gr. 
Það er öllum bannað að ríða, beita fyrir vagna 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. 

26. gr. 

Það er bannað að ríða eða aka móti skrúðgöngum eða líkfylgdum eða fram 
hjá þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, eða nema staðar meðan bær 
fara fram hjá. 

21. gr. 
Slökkvilið eru undanþegin ákvæðum þessarar samþykktar um vagna. Allir eru 

skyldir til að víkja úr vegi fyrir þeim svo fljótl, sem auðið er. Sama gildir um 
sjúkravagna.
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IV. KAFLI 

Um bifreiðar og reiðhjól. 

28. gr. 

Bifreið nefnist í þessari samþykkt hvert það ökutæki, sem knúið 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 gelur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og ein- 

stökum götum, ef slík umferð álízt hættuleg eða til sérstakra óþæginda fyrir um- 

ferð og á vorin, meðan klaka leysir úr jörðu. 

30. gr. 

Um gerð bifreiða fer eftir lögum þeim, er þar um gilda. 

Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum þegar skyggja tekur, og ávallt hafa þau 

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. 

92. gr. 

Bifreiðarstjóri skal gefa hljóðmerki með horni sínu í tæka tíð, þegar hætt er 

við árekstri, og ávallt þegar 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 Þifreiðin 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 búpeningur er 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 bif- 

reiðinni eftir veginum, má bifreiðin ekki aka á eftir þeim með meiri hraða en 10 

km og 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 Þifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal 

Þifreiðarstjóri 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 Þifreiðin geti komizt fram hjá. Ef rekstur kemst eigi fram hjá bif- 

reið vegna þrengsla, skal bifreiðin aka til baka, þangað til nægilegt svigrúm fæst. 

30. gr. 

Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðalaganna og reglugerðum þeim, 

sein settar eru eða verða seltar samkvæmt þeim. 
18 
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36. gr. 
Á hverju reiðhjóli. sem notað er, skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, og 

skulu Þjólreiðarmenn láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri og ætið áður 
en þeir fara fyrir horn eða gatnamót. 

Skylt er hjólreiðamönnum að hafa ljósker, er snúi fram á reiðhjolunum 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 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 bjólreiðamanni að nema staðar, ef reið hans veldur því, að hestur fælist 
eða gerist órór. Ef slys vill til, sem stafar af eða stendur i 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 samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sem yngri er en 14 ára. 

V. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

37. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir ákvæðum 

fjallskilareglugerðar fyrir Norður-Þingevjarsýslu, eins og þau nú eru eða síðar 
kunna að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir að gæta svo sauðfénaðar síns, geitpenings, 
hrossa og annarra gripa og alifugla, að ekki gangi og valdi skemmdum á ;arp- 
löndum, engjum, túnum, ökrum og matjurtagörðum annarra. Bæti eigandi eða um- 
ráðamaður penings skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir því sem eignar- eða 
leigtmeningur hefur valdið honum. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati út- 
teklarmanna, nema 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. Flækingshunda 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 enginn 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. 

Enginn má skemma, lýta eða óhreinka né á annan hålt spilla almennings- 

eignum, hvort heldur eru vegir, vatnsból, valnsveitunannvirki, byggingar, raf- 
áhöld, rafþræðir, ljósker, bryggjur, bryggjuáhöld, símar, brunaboðar, björgunar- 
tæki eða annað, sem ætlað er til almenningsþarfa. Sama gildir um víðvarpsbúnað 
einstakra manna. 

39. gr. 

inginn má rita, rispa, tjarga né mála á hús manna eða girðingar neitt það, 
sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða óprýði. Enginn má heldur skemma girð-
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ingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Það er bannað 76 
26. 

að klifra yfir þær eða fara i gegnum 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. 

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 i 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 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 matarleifum og öðru þvílíku, áður en staðurinn er yfirgefinn, og hylja 

ruslið í gröf eða sjótu 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. 

VII. KAFLI 

Um uppfestar auglýsingar. 

43. gr. 

Hreppsnefnd ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, svo 

mörg, sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem leyft 

er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með samþykki hlut- 

aðeigandi húsráðanda. 

(ål 44. gr. 

Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, þegar þær hafa fullnægt 

tilgangi sínum. Löglega uppfestar auglýsingar má enginn rifa niður, rissa eða skrifa 

á þær þeim óviðkomandi, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VII. KAFLI 

Um veitingastaði, samkomuhús og skemmtanir. 

45. gr. 

Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar og 

gististaðir fyrir almennings, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjóra og skal lög- 

reglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru i sambandi við veit- 

ingarnar. 
Á öllum gistihúsum skal halda nákvæma gestaskrá. 
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46. gr. 
Hverjum, sem hefur veitingasölu, hverju nafni sem nefnist, er skylt að gera allt, 

sem i hans valdi stendur, til að afstýra því, að nokkuð fari fram í húsi hans, sem 
kemur í bága við velsæmi og sóða reglu. 

47. gr. 
Á veitingastað má enginn sýna af sér ofsalegt athæfi eða látbragð, hávaða eða 

nokkra ósæmilega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. 

48. gr. 
Allir almennir veitingastaðir og samkomustaðir skulu vera lokaðir frá kl. 11% 

að kvöldi til kl. 6 að morgni, og allir gestir, sem ekki eiga náttstað þar, skulu hafa 
farið út ekki síðar en % stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á 

hvaða tíma sem er. — Heimilt er félögum að halda þar samkvæmi, dansleiki og aðrar 
skemmtanir, sem ekki eru bundnar við neinn sérstakan lokunartíma, ef ekki taka 
þátt í þeim aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Sama gildir um brúðkaup og sam- 
sæti einstakra, tiltekinna manna. 

49. gr. 
Við hvert veitingahús eða almennt 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. 

50. gr. 
Vilji nokkur halda almenna samkomu, svo sem dansskeinmtun, sjónleik, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu 0. 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 leyti, 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. 

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. 

öl. gr. 
Sérhverjum, er sjúkling hefur á heimili sínu, er heimilt að fá bannað, að almenn- 

ar samkomur, sem háreysti geta valdið, séu haldnar svo nærri húsi hans, að hætta 
seli stafað af ónæði. 

Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í sýslunni nema með leyfi hlutaðeigandi 
hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum, að því er útbúnað og loft- 
rNimi snertir, sem hún til tekur. 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.
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53. gr. 76 
Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru sidspillandi, hvort sem 26. marz 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna bær. 

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. 

54. gr. . 
Lögreglustjóra er heimilt, ef hann telur þess þörf, til þess að halda uppi velsæmi 

og góðri reglu, að banna samgöngur við erlend skip. 

X. KAFLI 

Almenn ákvæði um hreinlæti og þrifnað. 

99. gr. 

Enginn må saura eda å nokkurn hått spilla neyzluvatni manna, hvort heldur er 
rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum, eða í þróm eða brunnum. 

Vatnsból skulu vera vel varin fyrir öllum óþrifnaði, og þess stranglega sætt, að 
skólpi eða öðru, er óþrifnaði veldur, sé eigi helt þann veg, að runnið geti að þeim. 

Fataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nálægt brunnum, 

að nokkur hætta sé á að neyzluvatn saurgist af. 

56. gr. 

Stampa, opnar tunnur, föt eða önnur ílát með lifur, grut 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 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 eða 
skilja eftir neitt það, er óþrifnaði veldur. 

For, slor og annað því líkt, 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 fer á 
götuna. 

58. gr. 
Skepnum má ekki slálra 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 sé hann 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 vera nægilega mörg ílát undir innanmein og þannig 

fyrir komið, að öruggt sé að hundar nái ekki til að éta úr þeim. Við heimaslátrun
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76 skal hafa á blådvellinum ílát með loki undir sulli og innanmein. Að lokinni hverri 

26. marz 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 al- 
mennum þrifnaði lýtur. Fer um þetta efni eftir alnennum heilbrigðissamþykktum. 
er síðar kunna að verða settar fyrir hreppa sýslunnar. 

    

ANNAR ÞÁTTUR 

Viðaukaákvæði, er taka til Raufarhafnar- og Þórshafnarkauptúns. 

  

XI. KAFLI 

Sérákvæði um umferðina innan kauptúnanna. 

61. gr. 

Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem fara 
um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki skyldir 
til að víkja af gangstétt á akbraut, þó hún sé til vinstri. Við krossgötur skal, ef þörf 

gerist, sá bíða, sem er til vinstri handar. 

62. gr. 
figi má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappirstusli 

eða öðru þess konar á almannafæri eða í opinni götu, né heldur skvetta þar skólpi 
eða öðru, er valdið getur hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Bannað er að hrista 
gólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað til þerris á 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 eigandanum, 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 að afstýra hættu, farartálmunum eða óþægindum fyrir vegfarendur. 

Verkfæri og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri, nema þar sem lögreglu- 
stjóri leyfir, og má ekki liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leifar af 
verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandinn færa burtu, þegar hús- 

gerðinni 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 slaðinn, 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- 

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. 

65. 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,
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að kjallaraopið sé byrgt med hlemm eða hlera, frá því að dimmir að kvöldi og þar lil 

1945 
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hirtir að morgni. Í kring um birtugrófir við stétt eða götu skal setja handrið úr járni 26. marz 
eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stéttinni eða göt- 
unni. Handrið samkv. þessari grein mega ekki vera lægri en 60 cm. 

66. gr. 

Bannað er að hafa þakjárn eða parta af þakjárni laust úli 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 fýkur. 

67. gr. 
Báta, eða aðra slíka hluti, sem tálmað geta umferðinni, má aldrei selja á vegi, 

stræti eða annan alfaraveg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn eða 
vfir hann, og getur hreppsnefnd og lögreglustjóri, eða hvort um sig, látið færa slíka 
muni á 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, grjóti eða neinu öðru, er tjóni 
getur valdið skipum eða bátum, eða á nokkurn hátt hindrað umferð. 

XI. KAFLI 

Um umferð á götum kauptúnanna. 

69. gr. 

Það er stranglega bannað að ríða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnanna. SES 3 3 

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 götunnni en nauðsynlegt er til 
að taka ofan af þeim eða láta upp klyfjar. 

Hestar í kauptúninu, er þeir eru þar staddir, skulu ávallt hýstir um nætur á 
velrum. 

71. gr. 
Með vagna og hesla 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 i löngum boga, ef snúið er til hægri handar. Á göluhornum og gatnamótum er 
Þannað 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. 

72. gr. 
Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað öku- 

tæki. 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 lög- 
reglan tekið slíka hesta til varðveizlu á kostnað umráðamanns.
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76 Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl hafa í kauptúnunum, skulu tafarlaust koma 

26. marz hestum sínum í hús eða haga, eftir tilvísun lögreglunnar, nema þeir hafi leyfi til 
að geyma þá á túnlóðum einstakra manna. 

XIIL KAFLI 

Um skepnuhöld o. fl. í kauptúnunum. 

73. gr. 

Hænsn eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu i tryggilega afgirtu svæði 
á tímabilinu 10. maí til 30. september, svo að þeir ekki geti gert öðrum óskunda. 

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 

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 styrkhætfar 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. 

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 göturnar, skulu ætið leidd í nægilega traustu bandi, 

og minnsta kosti tveir menn fylgja hverju nauti, ársgömlu eða eldra. Ekki meg: 
naut standa úti á götu eða stræti gæzlulaus. Naut hálfs árs eða eldri mega alls 
ekki ganga saman við kýr kauptúnsins. 

71. 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. Flækingshunda, sem ekki eru í eign eða umsjón 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. 

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 

gjöldum er lögtaksréttur. 

79. gr. 
Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnanna til útflutn- 

ings eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar 
þykja til að afstyra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur.
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XIV. KAFLI 

Um mannvirki og lóðir. 

80. gr. 

Enginn má í löndum kauptúnanna rista torf eða strengi, stinga hnausa, rifa 

lyng eða hrís, nytja slægjur eða taka grjót, sand eða möl án leyfis og tilvísunar 

landeiganda, enda samþykki hreppsnefnd. 

81. 

Skylt er hverjum, sem tekur må i löndum kauptúnanna, að ganga svo frá gröf- 

um og haga greftri svo, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka mó í löndum 

kauptúnanna nema með leyfi og eftir tilvísan landeiganda, enda samþykki hrenps- 

nefnd. 

XV. KAFLI 

Um eftirlit með börnum í kauptúnunum. 

82. gr. 

Foreldrum og öðrum hlutaðeigendum er skylt að annast um, að tilhlyðilegt 

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 síðar en kl. 8 á kvöldin 

á tímabilinu frá 1. okt. til 30. apríl og ekki seinna en kl. 10 frá 1. maí til 30. septem- 

her, 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. 

Barnaver ndarnefndum er skylt að vera lögreglunni til aðstoðar við að sjá um 

að ákvæðum þessum sé hlýtt. 

XVI. KAFLI 

Um almennt hreinlæti í kauptúnunum. 

83. gr. 

Á almannafæri má ekki kasti hræjum, slógi, ösku, sorpi, skólpi eða öðrum 

óhreinindum. Allt slíkt, svo sem innýfli úr skepnum, sem eigi eru notuð, skal 

láta í gryfjur þær, sem mykja eða annar áburður er látinn í. 

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 flutn- 

ingi á göturnar, skal sá, er flutningnum ræður, skyldur að hreinsa samdægurs. 

Nú eru settar gryfjur 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. 

84. gr. 

Áburð og annað slíkt, sem bet leggur af, má aðeins flytja um göturnar í lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá. svo, að úr þeim hrynji, meðan á flutn- 

ingnum stendur. 
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85. gr . gr. 
Sorphauga, åburdarhauga, salerni, forir eða því um líkt, má ekki hafa í nánd við 

götur, stræti eða svæði, sem almenningur fer um, nema í gryfjum nægilega byrgð- 
um, og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

86. 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. 

87. gr. 
Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollustu getur valdið eða stíflað 

rennurnar. 

ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði. 

XVII. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

88. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Norður-Þingeyjarsýslu. Þó gilda 

ákvæði II. þáttar aðeins um Raufarhafnar- og Þórshafnar-kauptún. 

89. gr. 
Hreppstjórar skulu, hver í sínum hreppi, hafa gætur á að fyrirmælum sam- 

Þykktar þessarar sé hlýtt, og 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. 

XVIII. KAFLI 

Um hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

90. gr. 
Með mál, sem risa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

91. 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 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 hagn- 

aður í sýslusjóð. 

92. gr. 
Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari 

eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið fram- 
kvæma það. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem lög- 
reglustjóri gerir eða lætur gera til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir sveil-
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arsjóður þess hrepps, þar sem ráðstöfunin er framkvæmd, en skyldur er hinn seki 76 
að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 26. marz 

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 ráðstöfun, 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 að öðlast gildi þegar i stad, 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 26. marz 1945. 

Finnur Jónsson.   
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 77 
3. april 

um breyting á skipulagsskrá fyrir Snorrasjóð 1930, nr. 99/1931. 

1. gr. 
4. gr. skipulagsskrárinnar orðist svo: 

Sjóðinn skal ávaxta í Búnaðarbanka Íslands, sparisjóði hans og verðbréfum, 
ef eigi er vænlegra fyrir efling sjóðsins að ávaxta hann í öðrum ríkistryggðum 

verðbréfum. 

Búnaðarbankinn hefur á hendi reikningshald sjóðsins, honum að kostnaðar- 
lausu. 

2. gr 
Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Forsætisráðherrann, 8. apríl 1945. 

Ólafur Thors. nn 
Birgir Thorlacius. 

7 al 
AUGLYSING 78 

9. april 

um skömmtun á benzini. 

I. 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. mai til 1. september 1945: 
A. Fólksbifreiðir: 

I. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði .................... 8000 lítrar. 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- 

Þifreiðir ..........2.0 0000. 4000 
3. Leigubifreiðir, þær sem uppfylla ákveðin skilyrði ............ 3900 —
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78 4. Einkabifreiðir: 

9. april a. Læknabifreiðir ................0. 0. 1200 lítrar 
b. Almenn stærð, 5—6 manna .......00000.20 000 850 —- 

c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni .........0..00.. 000. 500 — 
d. Bifhjól ...........2.2020 reree 100 — 

B. Vörubifreiðir: 

1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri .........0.00 000. 4000 — 

2. Vörubifreiðir, 1% tonn .........0.0. 020 3000 — 

3. Vörubifreiðir, % til 174 tonn .......020.0. 0... 2000 — 

4. Vörubifreiðir, smábifreiðir ...........0...... 800 — 

CT. 2. g 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en bifreida- 

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 . „gr. 
Benzínskömmtunarmiðar, sem menn kunna að eiga ónotaða frá 1. skömmtunar- 

tímabili ársins 1945, skulu gilda áfram á 2. skömmtunartímabili 1945. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. april 1945. 

Emil Jónsson. N nu 

Páll Pálmason. 

79 AUGLÝSING 
30. apríl 

um skrásetningu bifreiða. 

Samkvæmt heimild í 14. gr. Þifreiðalaga, nr. 23 frá 1941, hefur dómsmála- 
ráðherra ákveðið að gjald til ríkissjóðs fyrir skrásetningu og umskráningu bif- 

reiða og Þifhjóla skuli vera kr. 30.00. Ber eiganda að greiða hlutaðeigandi lögreglu- 
stjóra gjaldið, er skrásetning eða umskráning fer fram. 

Ákvæði þessarar auglýsingar ganga í gildi 1. maí 1945. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 30. april 1945. 

Finnur Jónsson. uu a 

Gústav A. Jónasson.
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Mývetninga. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Mývetninga og heimili hans og varnarþing skal 

vera Skúlustaðahreppur í Suður-Þingevjarsýslu. 

2. gr. 

Til tryggingar því, að fé það, sem sjóðurinn hefur í vörzlum sínum, glatist 
ekki, og sjóðurinn standi í skilum, skulu fengnir 30 ábyrgðarmenn, sem hver um 
sig ábyrgist 100 krónur. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burt- 

flutning úr lögsagnarumdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða 
ef maður verður öreigi á annan hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist ekki fyrr en 
við löglegt niðurfall ábyrgðar, eða samkvæmt heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. 
júní 1941. Stjórninni skal skylt að sjá um, að ábyrgðarmenn verði eigi færri en 30 

á hverjum tíma. 
3. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi ábyrgð- 
armanna, en einn af sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu 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 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 

hátt lögmætan, skal þegar 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 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 ráðnir, 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. 

4. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 
figi 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 að minnsta kosti vera tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 

7. gr. 
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 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 stjórninni að hafa störf þessi með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sjóðsins skulu ráðnir til eigi skenumri 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. Stjórnar- 

ráðið 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 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 innfær slu, 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 helin- 
ingur ábyrgðarmanna skal boða fundinn 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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II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vextir og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 króna í senn. 
b. Það, sem lagt er í sjóðinn, færist inn í innstæðubók, og fær hver innlagsmaður 

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 sparisjóðsins, 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. Þegar 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 eilt ár, en 

þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa stærri inn- 
stæður en 2000 krónur. a 

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 gjald- 
ast vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

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 500.00 sé með tveggja vikna fyrirvara sagt upp 
og upphæðum 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 í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að taka inn- 
stæðuna með ávísun, 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 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
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gert næst þegar viðskiptabókin er synd í sparisjóðnum. Þess skal ennfremur getið 
á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að 
viðskiptabókin hafi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun 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 i gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgun 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 ekki sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 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 Þirt í blaði því, 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 hrekkur 
ekki 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 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 lag aftur.. 

TIl. 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 
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 Í0 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. 80 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 5. april 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% mánaðarlega 

dráttarvexti um þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sparisjóðnum, 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 i sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið ábyrgist, og i tryggum, auð- 

seljanlegum verðbréfum, minnst %o af innlánsfénu. Sjóður og bankainnstæða meg: 

þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til 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 til- 

kynna sparisjóðseftirlitinu þáð, 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 sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

lil annars en þess að fullnægja skuldbindingum 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 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. 

96. gr 26. gr. 

sigi 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 vera 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 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 i 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.
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29. gr. 
Semja skal vid hver årslok sundurlidada skrå yfir inneign allra innstædu- 

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 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 
víxilréttar 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 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 endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu, 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. 

3ð. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

fjórum sinnum á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti misserislega. 
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 bar 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. 

30. 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.
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36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu endur- 
skoðendur 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 15. febr. 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og 
stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr 37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendun fyrir starf þeirra. 

Viðskiptamálaráðuneylið, 5. apríl 1940. 

Pétur Magnússon.   
Torfi Jóhannsson. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Akraneskaupstað. 

I. KAFLI 

Um reglu og velsæmi á almannafæri. 

1. gr. 
Á almannafæri mega uppþot eða óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

þyrpast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina, eða til óþæginda 

fyrir vegfarendur. Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við 
götur, vegi og svæði, sem almenningur fer um eða ætlað er til almenningsafnota, svo 
sem leikvelli, sölutorg, bryggjur, bólvirki o. s. frv. Um veitingastaði, almennar 
knattborðsstofur, afgreiðslusvæði bifreiða o. þ. h., kvikmyndahús, leikhús og önnur 

"samkomuhús gilda ákvæði samþykktar þessarar um almannafæri eftir því, sem við á. 

2. gr. 

Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, 

sölubúða, leikhúsa eða annarra samkomuhúsa, eða annarra staða, þar sem almenn- 
ingur kemur saman, skal fólk raða sér þannig, að þeir, sem fyrstir koma fái fyrst 
afgreiðslu, og haga sér í öllu eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglan eða umsjónar- 
maður setur til að varðveita góða reglu. 

3. gr 3. gr. 
Å almannafæri må ekki fljugast å, æpa, kalla, blistra, syngja hålt né hafa i 

frammi annan hávaða eða ofsalegt eða móðgandi håttarlag, sem raskar allsherjar- 
reglu, eða ónáða vegfarendur, viðstadda eða þá, sem búa i nágrenninu. 

4. gr. 

Bannað er að hafast nokkuð það að, sem raskar næturró manna, og enginn má 
að ófyrirsynju berja á dyr eða glugga, hringja dyrabjöllum eða hafast neitt það að, 

sem veldur ónæði. 

5. gr. 
Á götum bæjarins, eða har, sem hætta getur stafað af, má ekki leika knattleik, 

paradís, feluleik, stikk eða klink, gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum. 

1945 

80 

5. april 

81 

7. april



1945 160 

81 eða hafa um hönd skemmtanir eða leiki, sem hindra umferðina. Sömuleiðis er 
7. apríl bannað að hanga utan á vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um got- 

urnar, eða festa vid þá sleða, handvagn eða annað, er til óþæginda getur orðið. 

6. gr. 
sigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða öðr- 

um skotvopnum á eða yfir almannafæri. Á almannafæri má ekki kveikja í púðri, 
skoteldum eða sprengiefnum. Þó getur lögreglustjóri veitt undanþágu frá þessu 
ákvæði, ef sérstaklega stendur á, svo sem um áramót, og séu leyfin bundin við til- 
tekin svæði. Nauðsynlegar sprengingar vegna mannvirkja má aðeins gera með sér- 
stöku samþykki lögreglustjóra og beri bæði verkstjóri og sá, sem verkið lætur 
vinna, ábyrgð á að allrar varúðar sé gætt. Hlaðnar byssur má ekki bera um götur 
bæjarins eða annars staðar á almannafæri. Byssur skal alltaf bera þannig, að opið 
viti upp. 

7. gr. 
Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri, eða í búningi, sem misbýður vel- 

sæmi eða getur raskað allsherjarreglu. Sömuleiðis er bannað að sýna af sér hneyksl- 
anlega hegðun, t. d. með því að ávarpa menn ókurteisum orðum eða ósæmilegum, 
vera áberandi ölvaður, eða með því að sýna af sér þar ósæmilegt látbragð, svo sem 
fletta sig klæðum, gera þarfir sínar o. s. frv. 

8. ør S. gr. 
Enginn má baða sig eða synda nakinn við bryggjur bæjarins eða annars staðar 

svo nærri landi eða skipum á höfninni, að hneyksli valdi. 

9. gr. 
Hver sá, sem staddur er á almannafæri, er skyldur að segja til nafns sins og 

heimilis þegar lögreglan krefst þess. 

10. gr. 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögreglumanna, er þeir gefa til 

þess að stjórna umferð, eða halda uppi góðri reglu á almannafæri. Ef nauðsyn 
ber til getur lögreglan krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða mann, sem viðstaddur 
er til þess að afstýra óreglu eða óspektum á almannafæri, en heimtingu eiga þeir 
á fullum bótum úr bæjarsjóði fyrir tjón, sem þeir kunna að bíða við það á fatnaði 
eða limum, en bæjarsjóður á aðgang að þeim seka. 

II. KAFLI 

Ákvarðanir til þess að afstýra tálmunum eða hættum fyrir umferðina. 

11. gr. … 
Enginn má ótilkvaddur slökkva eða kveikja á götuljóskerum bæjarins. Enginn 

má taka vatn úr brunahönum bæjarins eða hreyfa við þeim að neinu leyti nema 
hann hafi til þess fengið leyfi slökkviliðsstjóra. Enginn má raska eða skemma 
rafmagnsleiðslur eða síma. Enginn má grafa niður á eða dýpka skólp- eða vatns- 
æðar bæjarins nema með leyfi byggingarfulltrúa eða bæjarstjóra. 

Brot gegn þessari grein varða sektum, sem ekki séu lægri en 200 krónur. 

12. gr. 
Utan sölubúða er sala á hvers konar /arningi bönnuð, nema bæjarsljórnin 

veiti sérstaka undanþágu frá því, en þó má enginn selja vörur né reka atvinnu þar 
sem það tálmar umferð. Heimilt er að selja blöð og bæklinga á götum bæjarins
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nema slikt komi i båga vid åkvardanir barnaverndarnefndar, landslåg eda sérstakar 81 

bæjarsamþykktir. Bannað er sölumönnum að gera vart við sig med ópum, köllum 7. april 

eða söng frá náttmálum til dagmála. 

13. gr. 

Án leyfis hlutaðeigandi húsráðanda má enginn láta fyrirberast á húslóðum, 

húsriðum, húsþökum, girðingum í garðshliðum eða á stöðum, þar sem gengið er 

í hús eða á húslóðir, eða fara inn í hýbýli hans í söluerindum. Auk þess getur 

lögreglan bannað mönnum að hafast við á þessum slóðum, ef hún telur að það geti 

valdið óþægindum eða hættu. 

14. gr. 

Á almannafæri má ekki leggja eða setja neitt það, er tálmar umferðinni. Bif- 

reiðar, vagnar, hjólbörur eða sleðar mega ekki standa á götum lengur en nauðsyn 

er til að fylla þá eða tæma og aldrei á gangstéttum. Bæjarstjórn ákveður í samráði 

við lögreglustjóra hvar á götum eða torgum standa megi vagnar eða bifreiðar, sem 

eru notaðar til fólks- eða vöruflutninga, og setur sérstakar reglur þar að lútandi. 

Má í þeim reglum ákveða gjald í bæjarsjóð fyrir bifreiðastæði. 

15. gr. 

Á almannafæri má ekki vinna neina þá vinnu, er hindrar umferðina eða gerir 

hana hættulega, t. d. telgja við, höggva grjót, járna hesta, gera við bifreiðar, reið- 

hjól eða því um líkt. Á almannafæri og veggsvölum eða í gluggum, sem vita að 
almannafæri, má ekki hrista gólfábreiður, viðra nærföt, hengja föt til þerris eða 

þess konar. 

16. gr. 
Enginn má fleygja glerbrotum, steinum, nöglum, hálmi, ávaxtahýði, pappírs- 

rusli eða þess konar á almannafæri, né heldur skvetta þar vatni eða öðru, sem haft 
getur í för með sér hættu eða óþægindi fyrir vegfarendur. 

Á götur eða í göturæsi má ekki hella gólfskólpi né öðrum óhreinindum sem 

saurga götuna. 

17. gr. 
Enginn má gera skurð í gangstéttir, götur eða torg bæjarins né raska þeim á 

annan hátt, nema hann hafi til þess heimild byggingafulltrúa og samþykki bæjar- 
stjóra, enda setji hann aftur í samt lag það, sem raskað var. Slík verk skulu unnin 
þannig, að sem minnstur farartálmi sé að og ætið skal þess gætt, að vegfarendur 
séu aðvaraðir um farartálmana með nægilega greinilegum ljósum, sem loga skulu 
frá því dimma tekur til þess að bjart er að morgni. Að öðru leyti gerir lögreglu- 
stjóri þær ráðstafanir, sem hann telur þurfa til að afstýra hættu fyrir vegfarendur. 

Getur hann bannað umferð um götuna að nokkru eða öllu leyti meðan á verkinu 
stendur, eða skipað fyrir um, hvernig umferðinni skuli hagað. Ef slíkt verk dregst 
úr hófi fram, eftir að byrjað er á því, getur lögreglustjóri látið ljúka því, eða setja 

götuna í samt lag aftur á kostnað þess, sem verkið átti að framkvæma. 

18. gr. 
Þegar nýtt hús er byggt eða eldra hús rifið og byggt upp að nokkru eða öllu 

leyti, er eiganda eða þeim, sem sér um verkið, ef húsið liggur við almannafæri, 
skylt að skýra lögreglunni frá áður en verkið byrjar og sanna fyrir henni heimild 

sína til verksins. Hann skal haga sér eftir þeim fyrirmælum, sem lögreglustjóri 
setur til að afstýra farartálma og hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Verk- 
færi og verkefni má ekki leggja frá sér á almannafæri nema þar sem lögreglustjóri 
leyfir og eigi má það liggja þar lengur en nauðsyn krefur. Mold, möl, leyfar af 
verkefni og annað, sem af byggingunni stafar, skal eigandi færa burt, er húsagerð- 

21
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81 inni er svo langt komið, að því verði við komið. Girðingar, sem kunna að hafa 
7. april verið reistar til að afstýra hættu eða farartálma skal taka burtu Þegar í stað, þegar 

lögreglan krefst þess. 
Nú brennur hús eða mannvirki eða það er tekið burtu, án þess að annað sé 

gert í staðinn, og er þá eiganda skylt að ganga svo frá hússtæðinu, að ekki stafi 
hætta, óþrifnaður né óprýði af. 

19. gr. 
Pallar, stoðir og annar umbúnaður þess konar, sem notaður er við húsasmíðar, 

skal vera nægilega traustur og þeir, sem nota hann skulu vera gætnir og áreiðan- 
legir menn. Á slíkum pöllum utanverðum skal vera að minnsta kosti 20 em há 
brík og handrið eða reipi í brjósthæð. Lausir stigar, sem notaðir eru við viðgerðir 
á húsum, málun, gluggaþvott og þess konar, skulu vera nægilega traustir og kjálk- 
arnir búnir járngöddum að neðan, ef stiginn er meir en 4 m langur. Við fjölfarnar 
götur getur lögreglustjóri fyrirskipað að vörður standi við stiga meðan á verkinu 
stendur. Lausir stigar mega ekki standa við húsvegg á almannafæri eftir að dimmt 
er orðið. 

Brot á þessari samþykkt er á ábyrgð þess, sem verkið annast, eða ef hann er 
ekki tilgreindur þá á ábyrgð húseiganda. 

20. 
Nú er hús svo hrörlegt, að hætt er vis að það hrynji, eða einhver hluti þess 

og getur lögreglustjóri þá bannað að nota húsið og lagt fyrir eigendur þess að rífa 

það eða endurbæta það svo sem þörf gerist til að afstýra hættu, innan ákveðins 
tíma. Enn fremur getur lögreglustjóri, á kostnað eiganda, gert aðrar råd- 
stafanir, sem hann telur nauðsynlegar til að afstýra hættu fyrir vegfarendur eða 
aðra. Ákvæði þetta nær einnig til þess, Þegar steinvegg, trévegg eða annarri girð- 
ingu liggur við hruni eða falli. 

M. gr 21. gr. 
Vindur og önnur áhöld, sem notaðar eru til að hefja upp eða renna niður 

vörum úr húsum, sem liggja að almannafæri, skulu vera nægilega traustar og þeir, 

sem nota þær, skulu vera gætnir og áreiðanlegir menn. 

22. gr. 
Um þakrennur og rennsli frá húsi í göturæsin eða rennurnar skal svo um búið. 

sem fyrir er mælt í bvggingarsambykkt kaupstaðarins, og er húseiganda skylt að 
halda hvorutveggja vel við. 

II KAFLI 

Umferðarreglur. 

23. gr. 

Umferð um götur bæjarins skal fara fram eftir reglum þeim, seim settar eru í 
umferðalögum, nr. 24 16. júní 1941, nema öðruvísi sé fyrir mælt í þessari samþykkt. 

24. gr. 

Vegfarendum er skylt að sýna fyllstu nærgætni gagnvart öðrum vegfarendum, 
einkum þegar farið er yfir þvera gölu, við vegamót og þar, sem viðvörunarmerki 

eru sett. Þeim er skylt að haga sér tafarlaust eftir fyrirmælum, sem lögreglan gefur 
um umferðina og þar á meðal nema staðar samstundis og lögreglan gefur stöðv- 
unarmerki,
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25. 
Lögreglustjóri ákveður gerð umferðarmerkja, hvernig þeim skuli komið fyrir 

og þýðingu þeirra. Skal lögreglustjóri gefa út nauðsynlegar skýringar á umferða- 
merkjum, og skulu þær birtar í Lögbirtingablaðinu, en auglýsingu þeirra hagar 
hann að öðru leyti eftir því, sem hann telur þörf. 

Allir vegfarendur skulu samstundis víkja úr vegi fyrir bifreiðum slökkviliðsins, 
sjúkrabifreiðum og bifreiðum lögreglunnar, enda gefi þær auðkennd hljóðmerki. 

gr. 

26. gr. 
Stéttir meðfram götum eru eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Eftir þeim 

má ekki fara með sleða, reiðhjól, hjólbörur, vagna né önnur aktól, nema barna- 

vagna, og eigi bera, draga eða velta eða á annan hátt flytja með sér fyrirferðar- 
mikla hluti, svo sem tunnur, hey eða annað, sem tálmar umferðinni. Ljái, gadd- 

hrífur eða skotvopn og aðra hluti, sem tjón getur hlotizt af, má aðeins flytja eftir 
götunni sjálfri, og skal svo um búið, að eigi stafi hætta af þeim. 

27. gr. 

Við gangbrautir og vegamót skulu bifreiðastjórar, hjólreiðamenn og aðrir öku- 

menn gæta sérstakrar varkárni og nærgætni. Skulu þeir nema staðar við gang- 
brautir, ef vegfarandi er þar á ferð fram undan ökutækinu eða á leið fyrir það. 

Enn fremur skulu ökumenn nema staðar við gangbrautir, ef vegfarandi bíður sýni- 
lega færis að komast yfir götu, eða er í þann veginn að fara út á gangbraut. Þegar 
ökumenn af þessum ástæðum hafa numið staðar, skulu þeir Þíða unz hinir fót- 
gangandi vegfarendur eru komnir leiðar sinnar. Fótgangandi vegfarendur eru og 
skyldir til að gæta almennrar varkárni, er þeir leggja leið sína út á gangbrautir. 
Sérstaklega skulu þeir sæta þess, að ökutæki, sem nálgast, hafi nægan tíma og svig- 
rúm til þess að nema staðar utan markalínu gangbrautarinnar, ef þess er þörf. 

Bannað er að stöðva ökutæki á gangbrautum eða þannig, að nokkur hluti þess 
taki inn yfir gangbraut, nema að nauðsyn beri til, svo sem til að forðast árekstur 
eða annað slys. 

28. gr. 
Það er bannað að aka eða ríða á móti hópgöngum og líkfylgdum eða fram hjá 

þeim. Skal víkja úr vegi fyrir þeim, ef unnt er, eða nema staðar meðan þær fara 
fram hjá. Hópganga telst, þegar fólk streymir af íþróttavelli e. þ. h. 

Ekki má aka eða ríða um götur, þar sem fólk hefur safnazt saman til að hlusta 

á hornablástur eða þess háttar. 

29. gr. 
Á miðri götu má ekki nema staðar með hesta eða ökutæki, heldur skal það gert 

sem næst gangstéttinni, og aðeins halda kyrru fyrir á meðan ferming eða afferming 
á sér stað. Farþegar skulu og stíga gangstéllarmegin upp í farar tækin og úr þeim. 

Ekki má nema staðar þar sem hestur eða ökutæki heldur kyrru fyrir, beint á móti 

hinum megin á götunni. Enn fremur er bannað að nema staðar með hest eða öku- 

tæki á gatnamótum eða nær þeim en 5 metra frá götnhorni, miðað við húsalínu. 
Öll farartæki skulu snúa samhliða gangstétt eða götujaðri meðan þau halda 

kyrru fyrir. 

30. gr. 
Fasta afgreiðslu bifreiða má einungis hafa í því húsnæði eða á þeim stað, sem 

bæjarstjórn hefur samþykkt til slíkra afnota, að fengnum tillögum lögreglustjóra. 
Getur bæjarstjórn veitt leyfið óákveðið eða tiltekinn tíma í senn, takmarkað það 
við tiltekinn fjölda bifreiða og yfirleitt bundið leyfið þeim skilyrðum, er nauð- 
synleg eru að hennar dómi. Séu skilyrði bæjarstjórnar fyrir slíku leyfi rofin eða



1945 164 

81 cf aðstæður breytast verulega, að hennar dómi, getur hún fellt leyfið úr gildi 
7. april fyrirvaralaust. Þessi ákvæði taka einnig til núverandi bifreiðastöðva og bifreiða- 

afgreiðslna. 
Lögreglustjóri eða bæjarstjórn getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða 

á einstökum götum, ef slík umferð álízt hættuleg eða til sérlegra óþæginda fyrir 
aðra umferð. Sömuleiðis getur lögreglustjóri eða bæjarsljórn takmarkað bifreiða- 
ferðir innanbæjar að næturlagi. 

31. gr. 

Ljós á bifreiðum og reiðhjólum, sem aka um bæinn, mega ekki vera svo sterk 
né þannig stillt, að þau villi vegfarendum sýn. 

A bifreiðum og reiðhjólum, sem ekið er um lögsagnarumdæmið á tímabilinu 

frå 1. ágúst til 15. maí, skulu vera ljós á þeim tíma, sem í eftirfarandi töflu segir: 

  

7. jan. sssssereeeenereereerreneerree frå kl. 13,30 til kl. 9,50 
21. seeeeeerereee RA — — 16,10 — - — 9,15 

7. febr. ......... SEEREN — — 17,10 — — 8,25 

21. — REI REI — — 17,45 — — 7,40 

7. marz ....... II „— — 18,30 — — 6,30 

21. — ERNA eee — 19,10 — — 6,00 

7. april ..ssseerrrrre0 venerne, — — 20,00 — — 5,00 

21. — FERRARI „— — 2055 — — 4,00 

7. mai .......... RA I — — 21,45 — — 3,05 

1. ágúst 20... FR ... —— — 92,10 — — 55 

14. — RA RNRI — — 21,23 — — 3,40 

28. — RNA ER — — 20,35 — 4,20 

7. sept. sees nenne — - 19,50 — —  5,00 

21. — FR HR ARI — -— 19,00 — — 5,40 

7. Okt. sseeeneneeeeeeeeevrneve FIRIR — — 18,05 — — 6,25 

21. — RA veere vv... — 1715 — — 710 

7. NOV. oo ANNIR — — 16,20 — — 8,05 

21. — III — — 15,353 — — 8,50 

7. des. sees errnee - —— 15,00 — — 9,35 

21. — FERRARI — 14,50 —- — 10,00 

32. gr. 
Ef bifreið mætir vögnum eða vegfarendum á stað, þar sem hvorugir komast fram 

hjá öðrum, skal bifreiðin aka til baka og nema staðar þar sem hinir komast fram 
hjá henni. ' 

33. gr. 

Óheimilt er bifreiðarstjórum að gefa hljóðmerki, nema að umferðin gefi tilefni 

til þess. 
Bifreiðarstjórar skulu gæta þess, einkum að næturlagi, að valda eigi hávaða á 

annan hátt. Peim ber að sjá um, að farþegar í vögnum þeirra hafi ekki neinn hávaða, 
er raski friði. 

34. gr. 
Auk ákvæða 11. gr. umferðalaganna skulu hjólreiðamenn gæta þess sem hér 

segir: 
a. Enginn má flytja með sér á reiðhjóli hluti, sem valdið gela hættu eða hindra 

umferðina. 
h. Ökuhraði á reiðhjóli má ekki vera meiri en 25 km á kl.stund, en þar sem hjóla- 

maður sér skammt frá sér, í kröppum bugðum, við gatnamót, þar sem mikil um- 

ferð er og vegur er sleipur, skal hjólreiðamaður ávallt aka hægt og gæta sér-
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stakrar varúðar. Sé for eða bleyta á götu, skal aka svo að ekki slettist á aðra veg- 81 

farendur, gangstéttir eða byggingar. 7. apríl 

c. Byrjendur mega ekki æfa sig á hjólum á götum bæjarins. Ekki má hjóla á gang- 
stéttum né yfir þær, og ekki inn eða út úr hliðum. 

d. Enginn má aka á reiðhjóli, ef hann sökum áhrifa áfengis eða af öðrum orsökum 
er ekki fær um að stjórna því svo öruggt sé. 
Eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ber ábyrgð á því að það fullnægi ákvæðum 

þessarar samþykktar, er það er í notkun með hans vitund og vilja. Enn fremur ber 
eigandi (umráðamaður) reiðhjóls ábyrgð á öðrum brotum á samþykkt þessari, ef 
hann lánar það þeim, sem yngri eru en 14 ára. 

3ð. gr. 
Á almannafæri má ekki ríða eða aka hraðar en á hægu brokki. Ekki má ríða eða 

aka um gangstéttir bæjarins. Halta hesta, meidda eða svo horaða, að þeir hafa ekki 
fullan þrótt, má ekki nota til reiðar eða áburðar, né beita þeim fyrir vagn. Ökumenn 
(vagnstjórar) skulu vera nógu sterkir og þroskaðir til þess starfa. Hesta má ekki slá 
með öðru en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum, og aldrei má slá hesta í höfuð, 
fætur eða nára. 

Vagnhlass má ekki vera þyngra en svo, að hestum veitist létt að draga það. Sami 
ökumaður má ekki fara með fleiri en tvo vagna, er tengslaðir séu saman. Það er 
bannað að festa sleða eða handvagn við aktól, sem hestum er beitt fyrir. 

Á almannafæri má ekki taka beizli af hesti, sem beitt er fyrir vagn eða annað 
ökutæki. Láti nokkur hest standa fyrir sleða, vagni eða undir klyfjum lengur en brýn 
nauðsyn krefur, getur lögreglan látið taka hest frá vagni og klyfjar af hesti, og 
komið hestinum til varðveizlu á kostnað þess, er flutningnum stýrir. 

Hesta má aldrei binda úti við í kaupstaðnum. Ferðamenn með hesta, sem viðdvöl 
hafa í kaupstaðnum, skulu tafarlaust koma hestum sínum í hús eða afgirtan haga. 

IV. KAFLI i 

Um friðun almenningseigna o. fl. 

36. gr. 

Mannvirki og hlutir, hverju nafni sem nefnast, er ætlaðir eru til almennings- 
afnota eða til pryðis á almannafæri, svo sem minnisvarða, vatnsból, brunahana, 

brunaboða, síma, rafleiðslutæki, götuljósker, nafnspjöld og töluspjöld á sölum og 
húsum, bekki, girðingar og annað þess háttar, má enginn skemma eða færa úr stað, 

eigi heldur ata eða saurga, rita, rispa, tjarga, mála eða teikna á þá. Þetta á einnig við 

um þann hluta af húsum, múr- og trégirðingum, sem liggur að almannafæri. Enginn 
má raska friði fugla, sem eru á hafnarsvæðinu eða annars staðar í lögsagnarum- 

dæminu. 

37. gr. 

Enginn má skemma girðingar, sem eru við almannafæri, né setjast á þær eða 
klifra yfir eða upp um þær. Enginn má skemma eða troða ræktaða bletti, grasreiti eða 

trjágarða, hvort sem eru girtir eða ógirtir. 

38. gr. 

Í kirkjugarðinum mega engir leikir eða önnur ótilhlýðileg hegðun eiga sér 

stað. Tré eða jurtir, sem gróðursettar eru á grafreitum eða leiðum, má enginn rifa 
upp eða færa úr stað, né spilla eða saurga grafreilin á nokkurn hátt. Enginn má 
hafa með sér hund inn í kirkjugarðinn. Skepnum má ekki beita í kirkjugarðinn.
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81 Börn yngri en 14 ára mega ekki vera í kirkjugarðinum, nema i fylgd með full- 
7. apríl orðnum, sem bera ábyrgð á framferði þeirra. 

39. gr. 
Brot gegn reglum þeim, sem bæjarstjórnin setur um skemmtigarða, kirkju- 

garða, leikvelli og önnur opinber svæði, varða refsingu samkvæmt samþykkt þess- 
ari, enda séu reglurnar festar upp við innganginn inn í garðinn eða svæðið eða á 
öðrum áberandi stað í garðinum eða svæðinu. 

V. KAFLI 

Um götuspjöld, húsnúmer og uppfestar auglýsingar. 

40. gr. 
Bæjarstjórnin ákveður nöfn á götum og lætur festa upp nafnspjöld eða mála 

nöfnin á götuhornin, þar sem þurfa þykir. Húseigendum er skylt að festa á hús 
sin töluspjöld, sem tákna húsaröð, og skulu þeir halda spjöldum þessum við. 

41. gr. 
Bæjarstjórnin ákveður, hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og 

öðrum stjórnarvöldum, og útvegar á kostnað bæjarsjóðs spjöld í því skyni svo 
mörg, sem þurfa þykir. Auglýsingar um sjónleiki, samsöngva, sýningar og aðrar 
skemmtanir, sem leyft er að halda, má festa upp hvar sem er, með samþykki hlut- 
aðeigandi húseiganda. 

Aðrar auglýsingar má og festa upp með leyfi húsráðanda, þá er lögreglu- 
stjóra hafa verið sendar þær samkvæmt prentfrelsislögum. 

42. gr. 
Uppfestar auglýsingar skulu hlutaðeigendur taka niður, Þegar þær hafa full- 

nægt tilgangi sínum, og hreinsa vel staðinn, þar sem þær voru hafðar. Löglega 
uppfestar auglýsingar má enginn rífa niður, saurga eða gera ólæsilegar á annan 
hátt. 

VI. KAFLI 

Um skemmtistaði og almennar skemmtanir. 

43. gr. 
Allir staðir, þar sem höfð er á hendi almenn veitingasala matar og drykkjar, 

sem og gististaðir fyrir almenning, skulu háðir sérstöku eftirliti lögreglustjórnar- 
innar og skal lögreglunni heimill umgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í 
sambandi við veitingarnar. Veitinga- og greiðasölu má aðeins hafa um hönd í hús- 
næði, sem að dómi heilbrigðisnefndar er til þess hætt, og bæjarstjórnin hefur 
samþykkt. Þetta ákvæði nær einnig til þeirra veitinga- og greiðasöluhúsa, sem eru 
eldri en þessi samþykkt. Á öllum gistihúsum skal haldin nákvæm gestaskrá. 

44. gr. 
Á almennum veitingahúsum eða samkomustöðum má enginn gerast sekur í ofsa- 

legu atferli eða hávaða, svo að aðrir gestir, húsbóndi eða annað heimilisfólk eða 
nágrannar hafi ónæði af. Þar má heldur eigi sýna af sér ósæmilega eða hneykslan- 
lega hegðun eða hafa áhættuspil um hönd. Eigi er heimilt að láta ölvuðum mönn- 
um i té neins konar veitingar umfram lífsnauðsynjar á almennum veitinga- eða 
samkomustöðum.
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Hverjum þeim, sem hefur á hendi veitingasölu matar og drykkja eða selur 81 
gistingar, er skylt að gera það, sem í hans valdi stendur til að afstýra því, að nokkuð 
það fari fram í veitingastofu hans eða gistihúsi, sem er á móti góðri reglu og vel- 

sæmi. Skal hann sjá um að loftræsting og þrifnaður sé í góðu lagi. Verði misbrestur 
á að reglum þessum sé fylgt, eða fullnægi veitingastaðir ekki skilyrðum 43. gr., 
er lögreglustjóra heimilt að banna veitingar á þessum stöðum um stundar sakir, 
eða fyrir fullt og allt, ef ekki er bætt úr ágöllunum, að gefinni aðvörun. 

45. gr. 
Öllum veitingastöðum og almennum knattborðsstofum skal loka frá kl. 23,30 

til kl. 6, og allir gestir, sem eigi hafa þar náttstað, skulu hafa farið út ekki síðar 
en hálfri stundu eftir að lokað er. Þó má selja ferðamönnum greiða á hvaða tíma 
sem er, ef þeir fá náttstað á veitingastaðnum eftir lokunartíma, og heimilt skal 
félögum að halda samkvæmi, dansleiki eða aðrar skemmtanir fram yfir lokunar- 

tíma, ef eigi taka þátt í því aðrir en félagsmenn og gestir þeirra. Þó er lögreglu- 
stjóra heimilt að skipa svo fyrir, að híbýlum þeim, sem skemmtunin fer fram i, sé 
lokað kl. 23,30 og hvorki gestum né félagsmönnum veittur aðgangur eftir þann 
tíma. Enn fremur mega brúðkaup og önnum boð standa fram yfir hinn tiltekna 
tíma. 

Ákvæði 43. og 44. gr. taka og til knattborðsstofa eftir því sem við á. 

46. gr. 
Enginn má halda sjónleiki fyrir borgun, nema hann fái til þess leyfi lögreglu- 

stjóra, er ákveður í samráði við bæjarstjóra, hve mikið skuli greiða í bæjarsjóð 

fyrir hverja sýningu. Leyfi lögreglustjóra þarf einnig til að halda sjónleiki borg- 
unarlaust, eða í góðgerðaskyni, eða til að styrkja fyrirtæki í almennar þarfir, en 

fyrir slíka sjónleiki skal ekkert gjald greiða í bæjarsjóð. Íþróttasýningar, mynda- 
sýningar, töfrasýningar o. s. frv., eru sömu reglum háðar sem sjónleikir. 

47. gr. 
Föst kvikmyndahús má ekki starfrækja í bænum nema með leyfi lögreglu- 

stjóra og bæjarstjórnar, og með þeim skilyrðum að því er útbúnað og loftrými 
snertir, sem hún tiltekur. Ákveður bæjarstjórnin hve mikið gjald skuli greiða í 
bæjarsjóð fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lögreglustjóri 
getur einn veitt leyfi til að halda eina sýningu í senn, og ákveður þá í samráði við 
bæjarstjóra gjald til bæjarsjóðs. 

48. gr. 
Enginn má fyrir borgun halda samsöngva opinberlega eða aðrar söngskemmt- 

anir né heldur dansleiki, án leyfis lögreglustjóra, er í samráði við bæjarstjóra á- 
kveður hvert gjald skuli greiða í bæjarsjóð. Án leyfis lögreglustjóra má ekki kveikja 

skotelda eða ganga með logandi blys (sbr. 6. gr.). 

49. gr. 
Hver sá, sem samkvæmt framanskráðu hefur fengið leyfi til að halda sjón- 

leiki, dansleiki, samsöng eða aðra þá skemmtun eða sýningu, sem talin er hér að 

framan, er skyldur að sjá um, að ekkert það fari fram, sem brýtur í bág við reglu 

eða velsæmi. Ef brestur verður á þessu, er lögreglunni heimilt að slíta samkom- 
unni og skipa áhorfendum og öðrum, sem við eru staddir, að fara burt. Lögreglu- 
stjóri getur og fyrirskipað skoðun á kvikmyndum og bannað sýningu á myndum, 
sem hann telur skaðlegar eða siðspillandi. 

7. apríl
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50. gr. 
Huseigendur og húsráðendur geta bannað, að sá, er leyfi hefur fengið til að 

halda skenimtanir samkvæmt 46.—-48. gr., noti það á þeirra lóð. Sömuleiðis er 
sérhverjum, sem hefur sjúkling á heimili sínu, eða ef aðrar gildar ástæður eru 
fyrir hendi, heimilt að krefjast þess, að engar almennar skemmtanir, sem háreisti 

er að, séu hafðar svo nærri húsi hans, að hætta eða tjón geti af því hlotizt. 

51. gr. 

Við hvert veitingahús eða almennt samkomuhús skal eigandinn láta gera 
nægilega mörg vatnssalerni, sem gestum er heimill aðgangur að. Skal veitinga- 
maður eða húseigandi sjá um, að þeim sé ávallt haldið vel hreinum. 

VII. KAFLI 

Um almennt hreinlæti og þrifnað o. s. frv. 

52. gr. 
Eigi má kasta á almannafæri, í höfnina, né fjöruna, hræum, dauðum fiski, 

matarleifum, fiskúrgangi né öðru slíku og ekki skilja neitt slíkt eftir. Eigi má 
heldur á þessum stöðum kasta né skilja eftir grjót, möl, sand, sorp, slor, ösku, 
járnarusl, vira, bréf, ávaxtahýði eða yfirleitt nokkuð það, þótt eigi sé hér sérstak- 
lega talið, sem valdið gæti óheilnæmi, óþrifnaði, tálmunum eða óprýði. Í ræsi má 
ekki fleygja neinu því, er stíflað getur vatnsrásina. 

58. gr. 
Þeir, sem flytja vörur, eldivið, mold, möl, sand, hey eða annað um götur 

bæjarins, skulu gæta þess vandlega, að flutningstækin séu gerð þannig, eftir nánari 
ákvörðun lögreglustjóra, að ekki valdi óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða hrynur 

niður á almannafæri við flutninginn, fermingu eða affermingu, skal sá er flytur 

eða flutningnum ræður skyldur að hreinsa það upp aftur þegar í stað. 

54. gr. 

Áhurð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um götur bæjarins 

í lokuðum vögnum vel þéttum. Má eigi fylla þá svo úr þeim hrynji meðan á flutn- 

ingnum stendur. 

55. gr. 
Á húshliðar, gafla eða girðingar, sem vita að almannafæri, má ekki hengja 

eða festa á annan hátt neins konar fiskiföng né annað, sem óþrifnaður er af eða 

óþefur. Eigi má heldur hafa fisktrönur við almannafæri. Lifrarbræðslu eða aðra 

vinnu, sem óþrifnaði veldur eða óhollustu, má eigi hafa á öðrum stöðum en þeim, 

sem heilbrigðisnefndin ákveður. 

56. gr. 

Á tún, sem liggja að almannafæri, má ekki Þera nokkurn þann áburð, sem 

megnan óþef leggur af. Fiskúrgang og þorskhausa má ekki breiða á tún eða garða 

á kaupstaðarlóðinni, en með orðunum „kaupstaðarlóð“ er hér átt við það svæði, er 

kaupstaðurinn sjálfur stendur á og takmarkast að austan og norðan af línu, er 

hugsast dregin úr Leirgróf að vegamótum Innnesvegar ofan við Fögrugrund, þaðan 

þvert yfir skagann norðan húseignarinnar Hjarðarholts við fyrirhugaða Hringbraut 

og til sjávar á Presthúsakambi við svonefndan Sorpveg.
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57. gr. 

Sorphauga, áburðarhauga, salerni, forir eða því um líkt må eigi hafa í nánd 
við almannafæri. Þó getur bæjarstjórnin veitt undanþágu frá þessu ákvæði, að 
fengnum meðmælum heilbrigðisnefndar. 

58. gr. 
Bannað er að hafa hunda á Akranesi. Undanþágu frá banni þessu má lög- 

reglustjóri veita þeim mönnum, sem hafa þeirra brýn þörf við fjárgeymslu. Lög- 
reglustjóri annast um að hundar, sem hafðir eru í kaupstaðnum í óleyfi, séu sendir 

burt eða skotnir. 

59. gr. 
Óheimilt er að slátra skepnum annars staðar en i sláturhúsum, nema sérstakar 

ástæður séu fyrir hendi, og þá með samþykki lögreglustjóra. Sláturhús og umhverfi 
þeirra skulu þrifin vel, gólf skoluð daglega, þegar slátrað er, gorilát og sorpgryfjur 
tæmd jafnóðum og þau fyllast og sullir látnir í sérstakt ílát, en síðan grafnir 

a. m. k. I m í jörð niður. Hundum má ekki hleypa inn í sláturhús eða þar sem 
slátrað er. 

60. gr. 
Skylt er hús- og lóðareigendum að girða lóðir sínar sæmilegum girðingum og 

að halda þeim vel við. Hús- eða lóðareigendum er og skylt að halda hreinum port- 
um og öðrum byggðum eða óbyggðum lóðum kring um hús þeirra, þar á meðal 
rústum. 

Enginn má fleygja sorpi, ösku eða öðrum óhreinindum inn á lóð annars manns, 
eða orsaka að þetta berist inn á lóðina. Hver, sem gerist sekur um slíkt, skal sæta 
sektum og flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað og gera ráðstafanir til 
að aftra því, að óhreinindin berist af lóð hans á lóð annars manns. 

61. gr. 

Þar sem holræsi er komið í götu, skal húseiganda skvlt að leggja holræsi frá 
húsi sinu út í göturæsið og skal leiða allt skólp frá því og regnvatn af húsum og 
lóð út í göturæsið. Húseigandi skal sjá um hreinsun á ræsum þeim, er ganga frá 
húsinu út í göturæsið eða rennum þeim, er liggja kunna út í göturennur og sjá um 
að afrennsli í þeim stíflist ekki. 

VIII. KAFLI 

Um skepnuhald o. fl. 

62. gr. 

Enginn má hafa sauðfé heima í landi kaupstaðarins eða á kaupstaðarlóðinni 
(sbr. 56. gr.) á tímabilinu frá 1. maí til 20. október ár hvert, nema í fjárheldri girð- 

ingu eða svo öruggri gæzlu, að ágangur á land annarra geli eigi af hlotizt. Ágangs- 

fénað, sem fjárnefnd eða lögreglan hefur handsamað, má selja á opinberu uppboði 

til lúkningar áföllnum kostnaði við það, ef eigandi leysir það eigi út innan eins 
sólarhrings frá því honum barst tilkynning um að það hefði verið handsamað. 

63. gr. 
Enginn má láta hross eða nautgripi ganga laus í landi kaupstaðarins, nema þau 

séu höfð í gripheldri girðingu. Hross og nautgripir skulu ávallt hýstir á vetrum. 

64. gr. 
Hænsn, endur og aðrir alifuglar skulu jafnan byrgð inni í heldum girðingum 

tímabilið frá 1. apríl til 1. okt. ár hvert. 
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65. gr. 
Allan kostnað er leiðir af ráðstöfunum, sem gerðar eru út af ágangi búfjár, 

greiðir eigandi fjárins. Sömuleiðis allt það tjón, er ágangur þess kann að hafa 
valdið. Allan kostnað annan, er leiða kann af ráðstöfunum, er nefnd sú er um 

getur í 62. gr., kann að gera, greiða fjáreigendur. 

66. gr. 
Um sauðfjárrekstra og hrossrekstra, sem koma til bæjarins til útflutnings eða 

slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, er nauðsynlegar eru til að af- 
stýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 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 
gæzlulaus. Naut hálfs árs eða eldri mega ekki ganga saman við kýr bæjarbúa. 

67. gr. 
Hesta, nautgripi, sauðfé og alifugla, sem gengur laust í kaupstaðnum á þeim 

tíma, sem það er óheimilt samkvæmt áður sögðu, skal lögreglan handsama. Sömu- 
leiðis má sá, er fyrir ágangi þess verður, handsama ágangsfénaðinn til bráðabirgða, 
en skýra skal hann þá lögreglustjóra frá því tafarlaust. Kostnað við handsömun 
og varðveizlu fénaðarins greiðir eigandi þess. 

IX. KAFLI 

Um staðgildi samþykktarinnar, hegningarákvæði, kostnað o. fl. 

68. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðar, en skal 

því aðeins beitt utan kaupstaðarlóðarinnar, að það þyki við eiga eða því verði við 
komið. 

69. gr. 

Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn 
lögreglumál. 

70. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum allt að 100 krónum, ef ekki liggur 

við þyngri hegning að lögum. Ef kenna má yfirsjón, er barn yngra en 14 ára drýgir, 

skort á hæfilegri umsjón foreldra eða annarra, sem barninu ganga í foreldra stað, 
þá skal refsa þeim fyrir vfirsjónina, en ekki barninu. Hagnaður sá, sem söku- 

dólgur kann að hafa haft af broti sínu og enginn einstakur maður á löglegt tilkall 
til, skal upptækur ger og renna, ank sekta, í bæjarsjóð. 

71. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykktinni, má 
lögreglustjóri láta framkvæma það eða gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hindra, 
að vanrækslan valdi tjóni. Kostnað við þetta og kostnað, sem leiðir af þeim ráð- 

stöfunum, sem lögreglustjórinn gerir til að hindra brot gegn samþykktinni, greiðir 

bæjarsjóður, en skyldur er hinn seki að endurgreiða kostnaðinn að fullu. 

72. gr. 
Allan kostnað, sem leiðir af framkvæmd á samþykkt þessari, og eigi verður 

krafizt af einstökum mönnum, greiðir bæjarsjóður.



Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 1 frå 3. jan. 
1890, sbr. lög nr. 67 1919, lög nr. 88 1938 og lög nr. 111 1940, um lögreglusamþykktir 
fyrir kaupstaðina, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öll- 
um þeim, sem hlut eiga að máli. 

þe 
Í dómsmálaráðuneytinu, 7. apríl 1945. 

Finnur Jónsson. 

Gústav A. Jónasson. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Eskifjarðarkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Eskifjarðarhöfn takmarkast af línu, er hugsast dregin frá Mjóeyri yfir fjörð- 
inn að Skeleyrartanga. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð Eski- 

fjarðarkauptúns og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni og mann- 
virkjum, er henni heyra til, svo og til leiðbeiningar við innsiglinguna. 

Hreppsnefnd Eskifjarðarhrepps kys þriggja manna hafnarnefnd til fjögurra 
ára í senn og hefur hún, undir yfirstjórn hreppsnefndar, framkvæmd hafnarmála 
og eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni og eignum hennar, 
stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar, inn- 
heimtu og reikningsskil fyrir hennar hönd. 

Hreppsnefndin veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda, eftir tillög- 
um hafnarnefndar og ákveður hvernig hann skuli ávaxta, enda ber hún ábyrgð á 
eignum hans eins og öðrum eignum hreppsfélagsins. 

Reikningar hafnarsjóðs skulu fylgja sveitarsjóðsreikningunum og endurskoð- 
ast og úrskurðast ásamt þeim. 

3. gr. 

Daglegar framkvæmdir og eftirlit annast hafnarnefnd eða umboðsmaður 
hennar. Til aðstoðar hafnarnefnd skulu vera svo margir starfsmenn sem þurfa 

þykir. Hreppsnefnd skipar fasta starfsmenn eftir tillögu hafnarnefndar og setur 
þeim starfsreglur. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 

Hafnarnefnd sér um, að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum 
skylt að hlýða boði hennar og banni og enn fremur þeirra starfsmanna, er hafn- 
arnefnd setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum 
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82 hafnarinnar, getur hann kært pad fyrir hafnarnefnd, en skipun starfsmannsins 
10. april ber að hlýða þegar í stað. 

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi sínu, 

5. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

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

6. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa á höfninni. Í skipum, 
sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skipsins og á 

lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, 
sem unnið er að fermingu eða affermingu. 

Álíti hafnarnefnd, eða starfsmaður hennar, að hætta geti stafað af fermingu 

eða affermingu eldfimrar vöru, er heimilt að stöðva verkið, unz gerðar hafa verið 
nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu eða annað slíkt, sem eldshætta getur 

stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með leyfi hafnar- 
nefndar. 

7. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip né þétta eldri skip eða gera við 

þau á annan hátt, nema með leyfi hafnarnefndar og með þeim skilmálum, sem hún 
ákveður. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna nema með leyfi hafnar- 
nefndar eða umsjónarmanns. 

8. gr. 
Ekki má kasta útbyrðis seglfestu, ösku, kolum eða neinu öðru, er valdið getur 

skemmdum á höfninni, frá skipum er þar liggja, né flytja það úr landi út í höfn- 
ina. Hafnarnefnd getur einnig bannað að kastað sé í höfnina hvers konar fiskúr- 
gangi og öllu öðru, er óþrifum kann að valda. 

Innan hafnartakmarkanna má ekki heldur gera nein hafnarmannvirki, né breyta 
þeim mannvirkjum, sem nú eru, og ekki heldur fylla upp, né dýpka út frá landi, 

nema leyfi hafnarnefndar og hreppsnefndar komi til. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og meðferð þeirra í höfninni. 

9. gr. 
Fiskiskip og önnur skip, er ekki ferma eða afferma, mega aldrei leggjast svo 

í höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa og skulu þau í hvert 
skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndarinnar eða umboðsmanns hennar um það, 
hvar þau skuli leggjast. Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggju að eigi sé 
nægilegt rúm fyrir önnur skip að komast að og frá. Skip eða bátar mega aldrei 

leggja svo frá sér strengi eða aðrar festar, að tálmi umferð. Festar skipa má aldrei 
leggja yfir alfaraleið. 

10. gr. 
Skipum þeim og bátum, er liggja við sérstök legutæki á höfninni, má ekki 

leggja svo, að hindri eða tefji umferð um höfnina. Hafnarnefnd getur ákveðið, 
hvar og hvernig legutækjum skipa og báta skuli lagt. 

Nú tregðast eigandi eða skipstjóri við að hlýða boðum hafnarnefndar eða 
starfsmanna hafnarinnar um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni og 

getur þá hafnarnefnd látið gera það á ábyrgð og kostnað eiganda.
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11. gr. 82 
Í sérhverju skipi (að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar 10. april 

til að liggja mannlaus í lægi á höfninni) skal jafnan vera einn maður að minnsta 
kosti, er tekið getur á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt 
þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð 

þessari. 

12. gr. 
Zigi má festa skipum við hafnarbakka eða bryggju, nema við festarhringa 

eða festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst um- 
ferð á bryggjunni eða hafnarbakkanum. Þyki þess eigi nægilega gætt, má krefjast, 
að bætt sé úr tafarlaust. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bakka eða 

bryggju ef krafizt er. 

13. gr. 

Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að 
öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af því. 

Ekki má hleypa vatni á bryggjur eða hafnarmannvirki að óþörfu. 

14. gr. 

Ef skip lendir á grynningu eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarnefndar, 
tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt, sem auðið er. 

Verði dráttur á því, má hafnarnefnd láta færa skipið burt á kostnað eiganda og 
er henni heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Um notkun hafnarbryggjunnar. 

15. gr. 

Meðan hafnarnefnd ákveður ekki annað, er skipum heimilt að leggjast við 
bryggju hafnarinnar í þeirri röð, sem þau koma. Þó skulu þau skip, sem sigla eftir 
fyrir fram ákveðnum ferðaáætlunum og flytja póst, hafa rétt til að fá afgreiðslu 

við bryggju, þótt önnur séu þar fyrir, og verða þau að víkja meðan hin eru af- 
greidd. Sé fermingu eða affermingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða, 
að áliti hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar, ber því að víkja fyrir öðrum 
skipum, sé þess krafizt. Enn fremur er hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar 
heimilt að vísa skipum frá bryggjunni, sé það álitið nauðsynlegt vegna veðurs. 

16. gr. 
Ef nauðsyn ber til, að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða hafnar- 

bakka, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem 
utar liggja, yfir þilför hinna á Þbjálkabrúm. Svo er farþegum þeirra skipanna, er 
utar liggja, heimil umferð um þilför þeirra skipanna, er nær liggja. 

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

nægilega sterka hlífidúka milli skips og hafnarbakkans, bryggjunnar eða bátanna, 
svo ekkert falli fyrir borð. Sé þess ekki gætt, getur hafnarnefnd eða starfsmenn 
hafnarinnar stöðvað verkið unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt er. 

Kjölfestu má eigi láta annars staðar á lóðir eða mannvirki hafnarinnar en þar, 

sem hafnarnefnd eða umsjónarmaður vísar til.
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18. gr. 
Þegar lokið er fermingu og affermingu, skal skipstjóri eða afgreiðslumaður, 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist 
það fyrir, skal hafnarnefnd sjá um, að það sé gert, en afgreiðslumaður eða skip- 
stjóri greiðir allan kostnað, sem af því leiðir. 

19. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja á 

bryggju eða hafnarbakka og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöð- 

um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarnefndar. Skal flytja 
burt vörur og muni jafnskjótt og hún krefst þess. 

VI. KAFLI 

Um geymsluskip og skip, sem lagt er í lægi. 

20. gr. 

Sérstakt leyfi hafnarnefndar þarf í hvert sinn til þess að leggja megi á höfnina 
skipum, sem ætluð eru til geymslu eða lagt er í lægi, og skal leyfið bundið því 

skilyrði, að eigandi láti taka það upp, ef það sekkur, eða láti sprengja það sundur, 

svo að það skemmi eigi höfnina, og sé því eigi fullnægt innan hæfilegs frests, getur 
hafnarnefnd látið gera það á kostnað eiganda. Hafnarnefnd ákveður í hvert sinn, 
hvar slíku skipi Skuli lagt, hve traust legufærin skuli vera og hvernig beim skuli 
vera fyrir komið. Nú sannar eigandi geymsluskips með vottorði tveggja óvilhallra 
manna, er útnefndir séu af hafnarnefnd, að skip hans sé svo þétt, að eigi stafi nein 
hætta af, hvað leka snertir, þó það sé mannlaust, og er honum þá leyfilegt að leggja 
skipinu og láta það liggja, án þess að menn sé á því, á þeim tíma árs, er ekki verður 
heimtað ljós á skipum. Skylt er eiganda að flytja skipið úr stað, ef hafnarnefnd 
krefst þess. 

Ljós skulu tendrast á skipum þessum, þegar hafnarnefnd krefst þess. 

21. gr. 
Meðan skip liggur mannlaust á höfninni skal ekki sjaldnar en einu sinni í viku 

fara út í það, til þess að líta eftir, hvort legufæri eða annað hafi haggast eða bilað, 
og ef svo reynist, skal lagfæra það svo fljótt sem auðið er. 

Eigi ber hafnarsjóður neina ábyrgð á skipum þeim, er lagt er í lægi í höfninni. 

VII. KAFLI 

Um hafnargjöld. 

22. gr. 

Öll skip 12 smálestir brúttó og þar yfir, skulu greiða hafnargjöld, er þau koma 
á Eskifjarðarhöfn og hafa eitthvert samband við land. 

Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skip, sem hafa 
skírteini sem skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, skip, 
sem leita hafnar vegna sjóskemmda, er leita hafna vegna veðurs, en hafa ekkert 

samband við land. Hafnargjöld greiðist af nettó stærð skips og reiknast í heilum 
tölum, en brotum skal sleppa. 

"23. gr. 
a. Skip, sem eru eign Þbúsettra manna við hafnarsvæðið eða skrásett þar og ekki 

eru í millilandasiglingum, skulu greiða hafnargjöld einu sinni á ári, 50 aura
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af hverri smålest, þó ekki minna en 10 krónur á ári, með gjalddaga 1. juli 82 

ár hvert. . 10. april 

b. Fiskiskip greiða 10 aura af smálest hverri, þó ekki oftar en 5 sinnum á ári. 

c. Innlend strandferðaskip greiða í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma á Eski- 

fjarðarhöfn, 35 aura af smálest hverri í hafnargjald, en ekkert, þó þau komi 

aftur á því ári. 
d. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, og hafa samband við land, greiða 

10 aura af smálest hverri í hvert skipti, er þau koma á Eskifjarðarhöfn. 

24. gr. 

Skip, sem lagt er við föst legutæki á höfninni, greiða árlega fyrir það, sem hér 

segir: 
a. Ef þau eru skrásett í Eskifjarðarkauptúni og eru að öllu leyti eign manna 

búsettra við hafnarsvæðið, greiða opnir bátar 5 krónur, vélbátar með þilfari 

10 krónur, en stærri skip 15 krónur. Gjalddagi er 1. október ár hvert. 

bh. Um aðra báta eða skip fer eftir samkomulagi við hafnarnefnd. 

VINI. KAFLI 

Um bryggjugjald. 

1. Gjöld af bryggju hafnarsjóðs: 
Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi sem við hana liggur, skal 

greiða bryggjugjald af nettóstærð skipsins talið í heilum smálestum, en brot- 

um skal sleppt. Gjaldið skal greiða fyrir hverjar 24 klukkustundir eða minna. 

Varðskip eru þó undanþegin bryggjugjaldi. Gjöldin greiðast sem hér segir: 

a. Af farþega-, póst- og flutningaskipum: 8 aurar af nettó smálest skipsins. 

b. Af togurum greiðast 25 krónur í hvert sinn, af línuveiðaskipum yfir 50 

smálesta 15 krónur og af öðrum skipum yfir 25 smálesta 5 krónur. 

c. Af öllum öðrum aðkomuskipum greiðast 10 aurar af nettó smálest skipsins, 

þó eigi minna en 4 krónur í hvert sinn, sé skipið 5 brúttó smálestir eða 

stærra, en 2 krónur í hvert sinn af minni skipum. 

d. Þátar, heimilisfastir á Eskifirði, greiða: Bátar 5 smálesta, brúttó eða stærri, 

greiða 40 krónur á ári, bátar, sem eru minni en 5 brúttó smálestir, greiða 

10 krónur á ári. Gjalddagi er 1. júlí ár hvert. 

2. Gjald af bryggjum og geymsluskipum einstakra manna og félaga: 

Bryggjueigendur greiða ekkert gjald af sínum fiskiskipum eða öðrum 

fiskiskipum, meðan þau stunda fiskveiðar frá Eskifirði og leggja upp við 

bryggjur þeirra. Flutningaskip og önnur gjaldskyld skip, sem leggjast að slík- 

um bryggjum, greiða í hafnarsjóð hálft bryggjugjald það, sem tilgreint er i 

1. tölulið þessarar greinar. Reglur þær, sem greinir í þessum tölulið, gilda einnig 

um skip þau, er liggja við geymsluskip. 

IX. KAFLI 

Um vörugjald. 

26. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og af skepnum lifandi og dauðum, 

sem fermdar eða affermdar eru á höfninni, með þeim undantekningum, sem getur 

um i næstu greinum.
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27. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin nota, sem fluttar eru úr landi. 
b. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 

28. gr. i 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrå skips eru ákveðnar til umhledslu og 

eiga því ekki að leggjast á land, nema um stundarsakir, greiðist hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

það ákveðið samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert vörugjald. 

29. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skips við útreikning vöru- 
gjalds og er skipstjóri skyldur að láta hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar í té 
eftirrit af farmskrá skips hans. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður 
báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. 
Þyki hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar ástæða til, getur hún hvenær sem er 
látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hentast þykir. Reynist vörumagnið meira 
en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar vörutegundir eru Í send- 
ingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af 
samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá. 

30. gr. i ' 
Vörugjaldskrá. 

Vörugjald skal greiða svo sem hér segir: 
1. Kol, salt, sement, 25 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
2. Steinolía og aðrar olíur, 40 aura fyrir hver 150 kg. 
3. Tómar tunnur, uppsettar og óuppsettar, 10 aura fyrir hverja. 
4. Timbur, 6 aura fyrir hvert teningsfet. 
5. Þurr bein, 15 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
6. Þurr fiskur, 30 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
7. Saltfiskur, 25 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
8. Frystur fiskur, 40 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
9. Nýr fiskur, 25 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 

10. Blaut bein, 4 aura fyrir hver 100 kg eða minna. 
11. Kjöt, 75 aura fyrir hverja tunnu. 

12. Sild, 25 aura fyrir hverja tunnu. 
13. Ul, 50 aura fyrir hver 50 kg eða minna. 
14. Gærur, 7 aura fyrir hvert bindi (ca. 7 kg). 
15. Hestar og nautgripir, 3 kr. fyrir hvern grip. 
16. Kindur, 50 aura fyrir hverja kind. 
17. Bátar og bifreiðar, 200 aura fyrir hvern bát eða bifreið. 
18. Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd, 50 aura fyrir hver 100 kg eða minna, 

þó 25 aura hvert einstakt stykki, nái það ekki 65 kg þunga.
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X. KAFLI 

Um ýmis gjöld hafnarinnar. 

31. gr. 
Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerðar skal 

greiða 5 aura af hverri smálest af nettóstærð skipsins fyrir hvern sólarhring eða 
hluta sólarhrings, þó aldrei minna en 2 krónur. 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip, sem eiga heima á Eskifirði. 

(3 32. gr. 
Fyrir geymsluskip, sem lögð eru í lægi á höfninni samkvæmt 20. gr., greiði 

eigandi 20 aura árgjald af hverri brúttó smálest. 

33. gr. 
Fyrir að leggja vörur á land hafnarinnar, skal greiða 2 aura fyrir hvert stykki 

allt að 100 kg, sem ekki er flutt burt innan sólarhrings. Gjaldið reiknast fyrir 
hverjar 24 stundir eða brot úr þeim. Um gjald fyrir stærri stykki fer eftir sam- 

komulagi. 

34. gr. 
Fyrir kjölfestu, tekna á landi hafnarinnar, greiðist gjald, sem hafnarnefnd 

ákveður í hvert sinn. 

XI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

35. gr. 

Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 
á skrifstofu hans. 

36. gr. 
Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu allra gjalda, sem innheimta skal 

samkvæmt reglugerð þessari. Ef enginn skipstjóri eða formaður er á skipinu, ber 
eigandi ábyrgð á greiðslu gjaldanna. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á skipinu, unz 
gjöldin eru greidd. Að svo miklu leyti, sem ekki eru í reglugerð þessari ákveðnir 

fastir gjalddagar á gjöldunum, skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni. 

37. gr. 

Gjald fyrir vörur, sem getur um í 33. gr., greiði eigandi eða umboðsmaður hans 

og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum, unz gjaldið er greitt. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður skipsins standa 

skil á greiðslum. Ef skip eða Þálur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri 
eða formaður ábyrgð á greiðslu vörugjaldanna. Vörugjald fellur í gjalddaga við 
fermingu eða affermingu vörunnar. 

38. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

1945 
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XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

39. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. Ef samningum verður ekki við komið 
um skaðabætur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, 
skulu þær ákveðnar af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila 
um sig er heimilt að krefjast vfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður 
er liðinn frá því er matsgerð var lokið. Yfirmat skal framkvæmt af fimm óvilhöll- 
um, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefur kraf- 
izt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt meira en svarar 10% af hinni ákveðnu 
endurgjaldsupphæð. 

Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

40. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 5 d å 5 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan må! hans er óútkljáð, nema hann 
setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

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

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki í skipi. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa 
einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt, sem skipstjóri 
hefði sjálfur fengið skipunina. 

42. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum frá 10 til 500 krónum, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum. 

43. gr. 
Med mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. € oOo 5 c 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 
1917 til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún, 
nr. 59 13. júní 1930. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. april 1945. 

Emil Jónsson. nn 

Páll Pálmason.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð um þá, sem fórust 83 

frá Arnarfirði með v.s. Þormóði nóttina milli 17. og 18. febrúar 1943“, útgefin á 12. apríl 

venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. apríl 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Minningarsjóð um þá, sem fórust frá Arnarfirði með v.s. Þormóði 

nóttina milli 17. og 18. febrúar 1943. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður um þá, sem fórust frá Arnarfirði með vs. 

Þormóði nóttina milli 17. og 18. febrúar 1943. 

9. gr 2. gr. 

Sjóðnum er ætlað að verða minningar-, gjafa- og áheitasjóður allra þeirra, sem 

heiðra vilja minningu þessara mætu manna og kvenna. 

3. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 13. febrúar 1944. J 

4. gr. 
Stofnfé sjóðsins 3000 — þrjú þúsund — krónur er þegar lagt fram. 

5. gr. 
Markmið sjóðsins er: Að vinna að byggingu skólahúss á Bíldudal, þar sem 

starfræktur sé unglingaskóli, er taki við af barnaskóla. 

6. gr. 
Skóla þessum er ætlað að hafa ávallt á boðstólum það fullkomnasta og bezta 

æskulýðnum til handa. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: sóknarprestur Bildudalsprestakalls, með- 

stjórnandi, sem sóknarprestur velur, og einn fulltrúi frá stjórn kvennadeildar 

Slysavarnafélags Íslands á Bildudal. 

8. gr. 
Stjórnin annast vöxt og viðgang sjóðsins. 

9. gr 9. gr. 
Þegar stjórn sjóðsins telur hann nægilega öflugan til þess að taka til starfa 

við byggingu skólans, tekur hún til þeirra nota upphæð þá, sem er umfram 10000 

— tíu þúsund — krónur. 
10. gr. 

Þessar 10000 — tíu þúsund — krónur má ekki skerða og skulu þær standa 

sem varasjóður skólastarfsins. 

11. gr. 
Engar breytingar má stjórnin gera á þessari skipulagsskrá nema hún sé ein- 

róma samþykk. 
12. gr. 

Leita skal staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari.
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Á | REGLUGERÐ 
12. april 

um viðauka við reglugerð frá 26. júní 1944, um mat og eftirlit með 

ísvörðum fiski. 

1. gr. 
Opnir bálar eða bátar, sem þurfa að hafa fisk á þilfari meðan á veiðiför stendur, 

skulu hafa ábreiður meðferðis sumarmánuðina og breiða þær yfir fiskinn til þess 
að verja hann fyrir hita. 

2. gr. 
Þegar veiðiskapur er stundaður samtímis á ýmiss konar veiðarfæri og gæða- 

munur á fiski hinna ýmsu skipa verður óhjákvæmilegur af þessari ástæðu og vegna 
misjafnlega langrar legu veiðarfæranna i sjó, svo og ef sérstaklega stendur á að 
öðru leyti, getur fiskimatsstjóri í samráði við yfirmatsmann gert sérstakar ráð- 
stafanir um mat og eftirlit með nýjum fiski. 

Fisk, sem er veiddur með veiðarfærum, er hafa legið í sjó meira en einn sólar- 
hring, má ekki taka við í skip til útflutnings eða til vinnslu í hraðfrystihúsum, 
nema veiðin hafi áður verið vandlega aðgreind og allir skemmdir fiskar verið 
teknir úr. 

3. gr. 
Fiskimatsstjóri getur í samráði við yfirmatsmann lagt svo fyrir, að nýr fiskur, 

sem flytja á burt frá lendingarstað til útflutnings eða frystingar annars staðar, skuli 
metinn þar, sem hann var lagður í land og vottorð frá matsmanni þaðan fylgja 
sendingunni til kaupandans. Þetta skal sérstaklega gert, þegar svo stendur á, er í 
2. gr. segir. Þetta mat er þó ekki fullnægjandi til úlflutnings eða fyrir hraðfrysti- 
hús, ef fiskurinn hefur skemmst í flutningi eða ef of langur tími er liðinn frá því 
matið fór fram á lendingarstaðnum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um meðferð, 
verkun og útflutning á sjávarafurðum, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til 
eftirbrevtni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. april 1945. 

ki Jakobsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

85 REGLUGERÐ 

17. april um fasteignaskatt á Akranesi. 

' 1. gr. 

Til bæjarsjóðs ÁAkraneskaupstaðar skal greiða fasteignaskatt samkv. lögum 

nr. 69 31. des. 1937, af öllum fasteignum í lögsagnarumdæmi Akraness eftir þeim 

reglum, sem hér fara á eftir. + 

2. gr. 

Árlega skal greiða fasteignaskatt: 
. af byggðum byggingarlóðum, húseignum og öðrum mannvirkjum ....,. 1% 

2. af óbyggðum byggingarlóðum ...........0.... 020... 2%
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Óbyggðar byggingarlóðir teljast þær lóðir, sem liggja að lögðum vegi og heimilt 
er að byggja á samkvæmt skipulagi bæjarins og byggingarsamþykkt. 

3. gr. 
Skattinn skal greiða af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en því, sem 

„um fram er skal sleppa, og nái fasteignamatsvirðing eignar ekki 100 kr. greiðist 

enginn skattur. 

4. gr. 
Eigandi fasteignar greiðir skattinn, nema um leigulóðir, leigujarðir og um 

önnur samningsbundin jarðarafnot sé að ræða. Þá greiðir ábúandi eða leigjandi 

skattinn. 

5. gr. 

Gjalddagi fasteignaskatts er samkvæmt reglugerð þessari 1. júní ár hvert, Í 

í fyrsta sinn 1. júní 1945, og ber að greiða skattinn til bæjargjaldkera. 

6. gr. 
Af fasteignaskatti, sem ekki er greiddur tveimur mánuðum eftir gjalddaga skal 

greiða sömu dráttarvexti og greiða ber af útsvörum samkvæmt lögum um útsvör. 

7. gr. 
Undanþegnar fasteignaskatti samkvæmt reglugerð þessari eru allar fasteignir 

bæjarsjóðs Akraness, aðrar en lóðir og lönd, sem seld eru á leigu. 
Enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem ekki 

eru leigð til skemmtana, skólahús, barnahæli, sjúkrahús, elliheimili, þinghús og 
hús annarra ríkja, að svo miklu leyti, sem þau eru notuð af sendimönnum þeirra 
í milliríkjaerindum. Sama er um lóðir, sem fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem 

eru til opinberra þarfa. Einnig jarðræktartilraunastöðvar þær, sem reknar eru með 
opinberum styrk og undir opinberu eftirliti. 

Verði ágreiningur um skattskyldu fasteignar sker ráðherra úr, en heimilt er 

að skjóta málinu til dómstólanna. 

8. gr. 
Fasteignaskattinum fylgir lögveð í fasteigninni, sem hann er lagður á og skal, 

ásamt dráttarvöxtum í tvö ár frá gjalddaga, ganga fyrir öllum öðrum veðkröfum, 
sem á eigninni hvíla. Ef hús brennur eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er 

, 
sami forgangsréttur fyrir honum í brunabótafjárhæð hússins. 

9. gr. 

Fasteignaskatt og dráttarvexti má taka lögtaki. 

Reglugerð þessi, sem bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 31. desember 1937, til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

rélagsmálaráðuneytið, 17. apríl 1945. 

Finnur Jónsson.   
Páll Pálmason. 
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86 AUGLYSING 
18. april 

um afnám reglna nr. 9 9. febrúar 1929, fyrir nemendur hins almenna 

menntaskóla í Reykjavík. 

Reglur nr. 9 9. febrúar 1929, fyrir nemendur hins almenna menntaskóla í 

Reykjavík, eru hér með úr gildi felldar. 

Í menntamálaráðuneytinu, 18. apríl 1945. 

Brynjólfur Bjarnason.   
Birgir Thorlacius. 

87 REGLUGERÐ 
25. apríl 

rf um breyting á reglugerð nr. 155 24. nóvember 1944, um lífeyrissjóð 

starfsmanna ríkisins. 

6. gr. orðist svo: 
Reynist fullur elli- og örorkulifeyrir lægri en 60%, eða fullur lífeyrir maka 

lægri en 40% af meðalgrunnlaunum síðustu 10 ára áður en sjóðfélaginn lét af 
starfi, að viðbættri verðlagsuppbót svo sem greitt er á laun opinberra starfsmanna 
samkvæmt lögum nr. 60 frá 12. marz 1945. skal hann hækkaður í þá fjárhæð á 
meðan greidd er aukauppbót á eftirlaun starfsmanna ríkisins hliðstæð þeirri, sem 
ákveðin var í þingsályktun frá 28. ágúst 1942, og notuð er heimild laga nr. 48 1942 
um verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins. Ríkis- 
sjóður endurgreiðir lífeyrissjóðnum mismuninn á því, er greitt verður samkvæmt 
þessari grein, og því, sem lífeyrissjóðnum bæri að greiða samkvæmt lögum nr. 101 
frá 30. desember 1943. 

Grunnlaunin fram til 1. apríl 1945 skulu öll reiknuð með sams konar auka- 

uppbót sem þeirri, er ákveðin var með þingsályktun frá 28. ágúst 1942. 
Tilsvarandi reglur gilda um þá, sem ekki hafa öðlazt hámarksréttindi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. apríl 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Einar Bjarnason. 

88 REGLUGERÐ 
25. apríl , er 

apr um lífeyrissjóð barnakennara. 

1. gr. 

Samband íslenzkra barnakennara skal kjósa einn mann í stjórn lifeyrissjóðsins 
í stað sjóðfélaga eða félagsskaps þeirra, sbr. 4. gr. laga nr. 102 1943. 

2. gr. 
Starfstími sjóðfélaga telst sá tími, sem hann hefur greitt iðgjöld til sjóðsins. 

Starfstíminn þarf ekki að vera samfelldur.
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3. gr. 88 
Sjodfélagi, sem öðlast hefur réttindi til håmarkslifeyris og orðinn er fullra 25. april 

65 ára að aldri, eða samanlagður aldur hans og starfstími er 95 ár, þarf ekki að 
greiða iðgjöld í sjóðinn. 

4. gr. 
Reynist fullur elli- eða örorkulifeyrir lægri en 60%, eða fullur lífeyrir maka 

lægri en 40%, af meðalgrunnlaunum síðustu 10 ára áður en sjóðfélaginn lét af 
starfi, að viðbættri verðlagsuppbót, svo sem greitt er á laun opinberra starfsmanna 
samkvæmt lögum nr. 60 frá 12. marz 1945, skal hann hækkaður í þá fjárhæð á 
meðan greidd er aukauppbót á eftirlaun starfsmanna ríkisins hliðstæð þeirri, sem 
ákveðin var í þingsályktun frá 28. ágúst 1942, og notuð er heimild laga nr. 48 1942 
um verðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins. Ríkis- 
sjóður endurgreiðir lifeyrissjóðnum mismuninn á því, er greitt verður samkvæmt 
þessari grein, og því, sem lífeyrissjóðnum bæri að greiða samkvæmt lögum nr. 102 
frá 30. desember 1943. 

Grunnlaunin fram til 1. apríl 1945 skulu öll reiknuð með sams konar auka- 
uppbót sem þeirri, er ákveðin var með þingsályktun 28. ágúst 1942. 

Tilsvarandi reglur gilda um þá, sem ekki hafa öðlast hámarksréttindi. 

5. gr. 
Gjöld sjóðfélaga skulu innheimt mánaðarlega að 42 hluta. Meðan mánaðar- 

laun eru breytileg vegna breytinga á framfærsluvísitölu má innheimta mánaðar- 
lega áætlaðan %42 hluta af ársiðgjaldi, en jöfnuður skal þá gerður í desembermánuði 
ár hvert. 

Þeir aðilar, sem innheimta iðgjöld í umboði Tryggingastofnunarinnar skulu 
senda henni skilagrein yfir innheimt iðgjöld fyrir 15. næsta mánaðar eftir gjald- 
daga þeirra, en full skil fyrir öllum iðgjöldum skulu þeir hafa gert fyrir 31. jan. 
ár hvert. Um greiðslu iðgjaldafjárhæðarinnar fer að öðru leyti eftir samningi 
Tryggingastofnunarinnar við hvern einstakan innheimtuaðila. 

6. gr. 

Tryggingastofnun ríkisins annast greiðslu lífeyris. Heimilt er henni þó að 
semja við einstaka launaafgreiðsluaðilja um greiðslu lífeyris í umboði hennar. 
Árslífeyri skal greiða með 42 mánaðarlega fyrir fram, nema þeir, sem lífeyris 
njóta, óski færri gjalddaga. ' 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 102 30. des. 1943 og lögum 

nr. 48 30. júní 1942, öðlast þegar gildi. Ákvæði hennar gilda frá þeim tíma, er 
lög nr. 102 1943 öðluðust gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 25. apríl 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Einar Bjarnason.
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89 REGLUGERD 
27. april 

fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Sarnkvæmt lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, eru 
hér með sett eftirfarandi ákvæði. 

| I. KAFLI 
i Um markmið skólans og skipulag. 

1. gr. 

Markmið stýrimannaskólans er að veita þá kunnáttu, er þarf til þess að standast 
fiskimannapróf, farmannapróf og skipstjórapróf á varðskipum ríkisins. 

2. gr. 
Skólinn starfar í þessum deildum: 

1. Tveggja ára deild undir fiskimannaprót. 
2. Þriggja ára deild undir farmannapróf. 
3. Sérstök deild undir skipstjórapróf á varðskipum ríkisins, og gangi nemendur 

í hana á. m. k. fjóra mánuði, eftir að þeir hafa lokið farmannaprófi. 

3. gr. 

Hverri kennsludeild skal skipta, ef þörf krefur, i kennslubekki. Í hverjum 
kennslubekk mega að jafnaði ekki vera fleiri en 20 nemendur. 

Þetta ákvæði gildir þó eigi, þegar fyrirlestrar eru fluttir. 
Engin kennslustund starfar með færri en 4 nemendum, nema leyfi ráðuneytis-, 

ins komi til. 

II. KAFLI 

Um kennsluna. 

4. gr. 
Í skólanum skal kenna: Stærðfræði, siglingafræði, íslenzku, dönsku, ensku, 

þýzku, eðlisfræði, vélfræði, sjórétt, veðurfræði, hjúkrunarfræði, bókhald, viðskipta- 

fræði, sjómennsku og líkamsæfingar, auk þeirra fræðigreina, sem krafizt er sér- 
staklega fyrir skipstjóra á varðskipum ríkisins. 

ð. gr. 

Reglur um það, hverju takmarki kennslunni er ætlað að ná í hverri grein, setur 

ráðuneytið með prófreglugerð. 

IN. KAFLI 

Um inntöku nemenda og burtför úr skóla. 

6. gr. 

Inntökubeiðni nýsveina í skólann skal vera skrifleg og komin til skólastjórans 
eigi síðar en 1. ágúst. Beiðninni skulu fylgja vottorð um þau atriði, er um 
getur i 7. gr., og vottorð um siglingatíma samkv. 8. gr.
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7. gr. 89 
Þessi eru almenn inntökuskilyrði: 27. apríl 

1. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yfirmannsstaða heimtar. 
2. Að kunna sund. 
3. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi éða líkamskvilla, er orðið 

geli öðrum nemendum skaðvænn. 
4. Að hafa óflekkað mannorð. 

8. gr. 
Til þess að verða tekinn í skólann, ber umsækjanda að leggja fram vottorð 

um % hluta þess siglingatíma, sem krafizt er í lögum um atvinnu við siglingar til 
þess að geta fengið það stýrimannsskírteini, sem prófið veitir. Við inntöku nemenda 
í undirbúningsdeild fiskimannaprófs, skal miðað við þann siglingatíma, sem krafizt 
er til þess að fá hið meira styrimannsskirteini á fiskiskipi. 

Allan siglingatíma skal sanna með sjóferðabók eða vottorði skráningarstjóra. 
Til þess að verða tekinn í deild þá, er býr menn undir skipstjórapróf á varð- 

skipum ríkisins skal umsækjandi hafa lokið farmannaprófi með ekki lægri meðal- 
einkunn en 6. 

9. gr. 
Adgang að skólanum geta nvir nemendur ekki fengið, eftir að kennsla er byrjuð. 

Þó má skólastjóri, þegar sérstaklega stendur á, veita undanþágu frá þessu ákvæði. 

Nú sannar umsækjandi með prófi, að hann hafi þá kunnáttu, sem fyrsti bekkur 
fiskimanna- eða farmannadeildar veitir, og má þá setja hann í síðari bekk fiski- 
mannaprófs, eða í annan bekk farmannadeildar, eftir því sem við á. 

Í janúarlok ár hvert, skulu nemendur í fyrstu bekkjum farmanna- og fiski- 
mannadeilda ganga undir próf í íslenzku og stærðfræði. Próf þetta skal haldið af 
kennurum skólans, og þeir einir, sem það standast, verða fluttir í eldri deild að 
hausti. Þegar sérstaklega stendur á, og kennurum ber saman um, að nemandi hafi 
næga kunnáttu í þessum námsgreinum, getur skólastjóri þó veitt honum undan- 
þágu frá þessu prófi. 

Til að standast prófið þarf einkunnina 4 í skriflegri stærðfræði og í íslenzkri 
ritæfingu, enda sé miðað við sama einkunnastiga og við burtfararprót. 

Prót þetta má einnig halda áður en skólinn tekur til starfa að haustinu, og er 
kennurum skólans auk þess heimilt, að halda áður tveggja vikna námskeið við 
skólann í áðurnefndum námsgreinum og öðrum, sem krafizt er til inntöku í eldri 
deildir. 

IV. KAFLI 

Um kennara skólans. 

10. gr. 
Kennarar skólans eru: 

-1. Fastir kennarar: skólastjóri, tveir kennarar í siglingafræði og tungumála- 
kennari. 

2. Stundakennarar, eftir þörfum, og setur ráðuneytið þá samkvæmt tillögum 
skólastjóra. 

11. gr. 

Ráðuneytið ákveður kennslustundafjölda skólastjóra og kennaranna. 

12. gr. 
Eftir atvikum má i samráði við vélskólann skipta tungumálakennslu þess 

skóla og stýrimannaskólans milli tungumálakennara skólanna þannig, að hvor 

24
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89 tungumålakennarinn kenni það eða þau tungumál í báðum skólunum, sem hann 
27. april er færari i. i 

13. gr. 
Allir kennarar skólans eiga af fremstu megni að styðja að góðri reglu vid 

skólann og láta sér annt um, að kennslan nái tilgangi sinum. Kennurum ber jafnan 
að vera komnir í skólann, áður en kennslustund þeirra byrjar, og fara tafarlaust 
inn Í sína kennslustofu, þegar inn er hringt. 

V. KAFLI 

Um stjórn skólans. 

14. gr. 

Skólastjórinn hefur á hendi stjórn skólans undir yfirumsjón ráðuneytisins. 
Hann skal sjá um, að góðri reglu sé haldið í skólanum og hafa á hendi reiknings- 
hald skólans og eftirlit með viðhaldi hans, ræstingu o. s. frv. 

Við hver áramót skal skólastjóri senda ráðuneytinu aðalreikning með fylgi- 
skjölum yfir það, sem skólinn hefur notað umliðið ár. 

Að afloknum burtfararprófunum skal skólastjóri senda ráðuneytinu greinilega 
skýrslu um ásigkomulag skólans, kennsluna og prófin. 

15. gr. 
Skólastjórinn skal sjá um, að í skólanum séu eftirtaldar bækur: Prófbók, 

bréfabók, áhaldabók, athuganabók og dagbók, og að reglulega sé í þær ritað, eftir 
því sem við á. 

VI. KAFLI 

Um nemendur skólans. 

16. gr. 
Nemendur eiga í kennslustundum sem utan þeirra að sýna kennurum sínum 

virðingu og hlýðni. 

17. gr. 
Nemendur skulu jafnan vera komnir í skólann á hverjum kennsludegi, áður 

en kennsla byrjar, og geti nemandi eigi sótt skólann sakir sjúkleika eða af öðrum 

gildum ástæðum, skal hann samdægurs senda skólastjóra tilkynningu um það, en 
skólastjóra ber að grennslast eftir, á hvaða rökum afsakanir eru byggðar, sé eigi 
sent læknisvottorð. 

18. gr. 

Nemendur skulu ávallt vera siðprúðir og áslundunarsamir, ekki viðhafa áflog 
eða ryskingar í skólahúsinu eða neyta þar matar. Reykingar eru stranglega bann- 
aðar. 

19. gr. 
Valdi nemandi skemmdum á kennsluáhöldum eða öðrum munum skólans, skal 

hann bæta þær að fullu. 

20. gr. 
Skyldir eru nemendur að hlyða sérhverjum þeim reglum og fyrirskipunum, 

sem með samþykki ráðuneytisins kunna að verða settar til að styðja að reglu og 
aga i skólanum.
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21. gr. 89 
Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi eða sýni ókurteisi eða óhlýðni eða 27. april 

sé óreglusamur og skólavera hans teljist skaðleg fyrir skólann eða gagnslaus fyrir 
nemandann sjálfan, má vísa honum burt úr skólanum um stundarsakir. 

Telji kennarar skólans nauðsynlegt að vísa honum burt fyrir fullt og allt, skal 
til þess fengið leyfi ráðuneytisins. 

VII. KAFLI 

Um kennslutíma og leyfi. 

22. gr. 
Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 

23. gr. 
Á viku hverri skulu í hverjum bekk vera allt að 36 kennslustundir. Hver kennslu- 

stund sé 50 mínútur, en hlé milli kennslustunda 10 mín. Skólastjóri semur stunda- 
töflu fyrir hvert skólaár og leggur hana undir úrskurð ráðuneytisins. 

  

24. gr. 
Stundafjöldi námsgreinanna á viku skal vera sem hér segir: 

Fiskimannaprófs- Nemenda- 
nemendur Farmannaprófs- i i 

Námsgreinir Fyrri Síðari nemendur stjóraefnr á 
bekkur bekkur  1.bekkur 2.bekkur 3.bekkur varðskipum 

Stærðfræði .......... 10 3 13 4 3 ” 
Siglingafræði ....... 2 11 2 9 11 ” 

Íslenzka ............ 6 4 6 4 3 ” 
Danska ............. 4 3 4 2 2 „ 
Enska .............. å 3 3 2 3 
Þýzka .............. ” ” „ „ ” É 
Sjóréttur ........... „ 2 ” 2 1 ” 
Heilsufræði .....…. 1 1 1 1 1 ” 

Bókhald ............ „ 1 „ 1 1 „ 
Viðskiptafræði ...... „ ” ” ” 1 ” 
Eðlisfræði .......... ” 1 1 1 1 „ 

Vélfræði ............ „ 2 „ 2 2 ” 
Landafr. og vedurfr. „ 1 „ 1 1 ” 
Sjómennska ........ 7 6 7 8 9 ” 

Stórskotafræði ...... „ „ ” ” ” 5 
Ljósfræði .......…. ” ” ” ” „ 1 
Mælingafræði ....... „ „ ” ” ” 2 
Alþjóðaréttur ....... ” ” ” ” ” 2 
Alþjóðamerki ....... ” „ ” ” ” 4 
Likamsæfingar ...... 2 2 2 2 2 3 

Samtals å viku 35 40 39 40 40 23 

Enn fremur er öllum fiskimannaprófsnemendum og farmannapråfsnemendun 
skylt að hlýða á fyrirlestra í sjómennsku tvisvar á mánuði. Þessir nemendur skulu 
og njóta tilsagnar í björgun úr sjávarháska, eigi sjaldnar en einu sinni á mánuði. 

Heimilt er skólastjóra að fella niður kennslu í sjóvinnu síðari hluta vetrar, en 
þó eigi fyrr en í lok janúarmánaðar. 

Færa má til stundafjölda í námsgreinum hverrar deildar, ef þess er þörf.
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25. gr. 
Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

1. Jólaleyfi, er nær frá 23. desember til 4. janúar, að báðum þeim dögum með- 
töldum. 

2. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag til þriðja í páskum, að báðum 
þeim dögum meðtöldum. 

3. Sumardagurinn fyrsti. 
4. Mánaðarfrí, einn dag í október, nóvember, febrúar og marz. 

VIII. KAFLI 

Um skólalækni o. fl. 

26. gr. 
Heilsufræðikennari stýrimannaskólans er læknir skólans og hefur hann eftir- 

lit með, að fullnægt sé fyrirmælum um hreinlæti og allt, sem lýtur að almennum 
heilbrigðismálum við skólann. 

27. gr. 
Ráðuneytið setur reglur um það, hvernig burtfararprófunum skuli hagað, og 

hvað útheimtist til að standast þau. Það gefur og út fyrirmynd fyrir prófvott- 
orðum. 

IX. KAFLI 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykja- 
vík, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða um námskeið, er veiti þá 
fræðslu, sem þarf til þess að standast fiskiskipapróf. 

28. gr 28. gr. 
Námskeið þetta skal haldið við stýrimannaskólann í Reykjavík í næstu 5 ár, 

eftir að skólinn hefur fengið til þess nægan húsakost. Námskeiðið stendur frá 
októberbyrjun til janúarloka og endar með burtfararprófi. 

29. gr. 
ekkert námskeið verður haldið með færri þátttakendum en 5. 

30. gr. 

Þessi eru inntökuskilyrði á námskeiðið: 
1. Að hafa náð 30 ára aldri. 
2. Að hafa verið skipstjóri eða stýrimaður á skipi yfir 15 rúmlestir í 36 mánuði. 
3. Að unpfylla ákvæði 1., 3. og 4. liðs 7. gr. þessarar reglugerðar. 

Umsóknir um þátttöku í námskeiðinu og vottorð um þessi atriði, skal afhenda 
skólastjóra stýrimannaskólans eigi síðar en 1. september. 

Allan siglingatíma skal sanna með sjóferðabók eða vottorðum skráningar- 
stjóra. 

31. gr. . 
Til þessa prófs skal kenna eftirfarandi námsgreinir: Stærðfræði, siglinga- 

fræði, íslenzku, dönsku, sjórétt, heilsufræði, veðurfræði og alþjóðamerki.
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Kennslustundir å viku skulu vera bessar: 
Stærðfræði (skrifleg og munnleg) .........0..00000 0000. 
Siglingafræði (skrifleg og munnleg) .........02000 000 nn. 1 
Íslenzka (skrifleg og munnleg) „.........000. 0000. 
Danska (munnleg) ...........2..200 00. sen 

Sjóréttur (munnlegur) .......000%00 00. 

Hjúkrunarfræði (munnleg) .......000.00 000 
Veðurfræði (munnleg) ............00. 0. 0n 

Alþjóðamerki ..........0.0. 0 

stundir 
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Samtals á viku 30 stundir 

Í prófreglugerð fyrir stýrimannaskólann verður kveðið nánar á um það, hverju 
takmarki kennslunni er ætlað að ná í hverri grein. 

32. gr. 

Um þau atriði, sem ekki eru tekin til meðferðar í IX. kafla, skal farið eftir við- 

eigandi ákvæðum þessarar reglugerðar. 

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

eiga að máli. Reglugerð fyrir styrimannaskólann í Reykjavík, nr. 164 13. ágúst 1942, 
er úr gildi fallin. 

A. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. april 1945. 
2 

Emil Jónsson. 
  

Vigfús Einarsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir rafveitu Ólafsfjarðar. 

I. Raforka. 

Rafveita Ólafsfjarðar skal selja raforku við því verði, sem hér segir: 
Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar: 

Þar, sem orkan er aðallega notuð til lýsingar og suðu, skal selja hana um einn 
kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 20 aura hverja kwst. fyrstu 150 kwst. 

á mánuði hverjum. Notkun umfram þetta greiðist með 15 aurum hver kwst. Auk 
þess greiðist fast gjald, 21 eyrir á mán. af hverjum mé? gólfflatar íbúðarher- 
bergja. Til íbúðarherbergja teljast allar stofur og eldhús, en gangar, geymslur 

og baðherbergi undanskilin. Undir þennan lid falla og vinnustofur, skrifstofur 
og verzlunarbúðir. 
Vélar: 

Þar, sem orkan er seld til vélareksturs, skal hún seld um kwst.mæli á 50 

aura hver kílówattstund, allt að 150 kólíwattst. á hvert kilówatt í málraun 
vélanna, en á 15 aura hver kílówattstund, sem notuð er fram yfir það. Þó 

skal minnsta árgjald vera 75.00 kr. á hvert kílówatt í málraun vélanna. 

Orkusala til fyrirtækja, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu: 
Rafveitustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notend- 

um, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi 
orkusöluna til þeirra hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra. 
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D. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjórn í samráði vid rafveitustjóra selja 
raforkuna eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

E. Í útihúsum og sjóhúsum greiðist hver kwst. með 1 kr. öll notkun. 
F. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögu rafveitu- 

nefndar. 

II. Mælaleiga. 

Leiga fyrir rafmæla er kr. 1.00 á mán. Gjald fyrir raforku og mælaleigur skulu 
greiðast mánaðarlega. 

Gjöld þessi má taka lögtaki. 

III. Ýmis ákvæði. 
Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar komi 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar, kr. 10.00. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Ólafsfjarðar hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 
þegar í stað og gilda til 1. október 1945. 

Með gjaldskrá þessari er úr gildi felld bráðabirgðagjaldskrá fyrir notkun raf- 
magns í Ólafsfjarðarkauptúni, nr. 147 28. ágúst 1940. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. apríl 1945. 

Emil Jónsson. HR 
Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

um stjórn bæjarmála Ólafsfjarðarkaupstaðar. 

1. gr. 

Bæjarstjórn Ólafsfjarðar er skipuð 7 kjörnum bæjarfulltrúum. Þeir taka á- 
kvarðanir á Þbæjarstjórnarfundum um þau málefni kaupstaðarins, er til bæjar- 
stjórnar koma. Bæjarstjóra er rétt og skylt að sitja fundi bæjarstjórnar, en ekki á 
hann þar atkvæði, nema hann sé jafnframt bæjarfulltrúi. 

2. gr. 
Sérstökum málefnum kaupstaðarins stjórna og hafa með höndum fastar 

nefndir, er bæjarstjórn kýs. Þessar nefndir eru: 
Fjárhagsnefnd. 
Framfærslunefnd. 
Allsherjarnefnd. 
Fasteignanefnd. 
Rafveitunefnd. 
Veganefnd. 
Vatns- og hitaveitunefnd. 
Fjallskilanefnd. 
Bókasafnsnefnd. 
Niðurjöfnunarnefnd. a
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11. Bygginganefnd. i 91 
12. Hafnarnefnd. 30. april 
13. Kjörskrárnefnd. 

Enn fremur kýs bæjarstjórn: 
1. 4 menn í skólanefnd kaupstaðarins og 2 menn í skólanefnd farskólans til 

fjögurra ára. 
9. 4 menn i stjórn sjúkrasamlags Ólafsfjarðar. 
3. 1 mann í heilbrigðisnefnd. 
4. 1 mann í skattanefnd. 
5. 1 mann í verðlagsskrárnefnd. . 

6. Slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðsstjóra og 1 mann i brunamálanefnd. 
7. Kjörstjórnir samkvæmt fyrirmælum kosningalaganna. 
8. 2 endurskoðendur bæjarreikninganna og tvo til vara, til þriggja ára. 
9. 5 menn í barnaverndarnefnd og 2 til vara. 

10. 1 mann í fasteignamatsnefnd. 
Fastar nefndir skulu kosnar til eins árs í senn, í fyrsta sinn á kjörtímabilinu 

þegar er reglulegar bæjarstjórnarkosningar eru um garð gengnar, og síðan á fyrsta 
fundi hvers árs. Um kosningu í bygginganefnd fer þó eftir byggingarsamþykkt 

Ólafsfjarðarkaupstaðar. 
Enn fremur kýs bæjarstjórn bæjarstjóra. Skal hann kosinn eftir hverjar al- 

mennar bæjarstjórnarkosningar, og er kjörtími hans hinn sami og bæjarfulltrúa. 
Endurkjósa má bæjarstjóra, og setur bæjarstjórn með samþykkt staðfestri af ráðu- 
neytinu ákvæði um starfsvið hans, laun og skrifstofufé. Kosning bæjarstjóra skal 

vera leynileg. 
Verði sæti nefndarmanns autt, eða fái hann þau forföll, að hann geti ekki gegnt 

starfi sínu, tekur varafulltrúi sæti hans, og gilda um það sömu reglur og um setu 
arafulltrúa í bæjarstjórn í stað bæjarfulltrúa, sé um bæjarfulltrúa að ræða. Sé 
nefndarmaður utan bæjarstjórnar, kjósi bæjarstjórn mann í hans stað, ef henni 

þykir ástæða til. 
Bæjarstjórn getur með þeim undantekningum, sem leiða af ákvæðum í lögum og 

reglugerðum um starf fastra nefnda, tekið sérhvert mál til meðferðar og úrskurðar, 
þótt falið hafi verið fastri nefnd, og er það þá gengið undan þeirri nefnd. 

Bæjarstjórn getur og skipað sérstakar nefndir í einstök mál, þegar svo þykir 
henta, eða falið einhverjum fulltrúa framkvæmd þeirra. Allar nefndir skulu kjósa 
sér formann á fyrsta fundi sínum. Sérhver fastanefnd skal halda gerðabók og skrá 
þar fundargerðir. 

3. gr. 

Fjárhagsnefnd er skipuð þremur bæjarfulltrúum. Hún hefur umsjá með fjár- 
hag kaupstaðarins, undirbýr áætlanir um tekjur og gjöld kaupstaðarins, semur 
árlega skýrslu um eignir og skuldir kaupstaðarins, hefur eftirlit með því að bæjar- 

gjaldkeri viti rétt og reglulega bækur sínar, heimti tekjur kaupstaðarins á réttum 

tíma, setji handbært fé hans á vöxtu og yfirleitt að hann hegði sér samkvæmt 

erindisbréfi sínu. 
Nefndin skipar fyrir um hversu bækur gjaldkera og annarra, er kunna að hafa 

umráð yfir fé kaupstaðarins, skuli lagaðar, nema öðruvísi sé fyrir mælt. Hún leið- 
beinir þeim, er hlut eiga að máli, lítur eftir fjárbyrgðum þeim, er þeir hafa undir 
höndum og gætir þess, að reglum þeim sé hlýtt, sem um fjárhagsmálefni eru settar. 

4. gr. 
Í framfærslunefnd eru kosnir þrír menn. Nefndin hefur á hendi stjórn allra 

framfærslumála í Ólafsfjarðarkaupstað. Nefndin stjórnar og elliheimili og barna-
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heimili bæjarins, ef slik fyrirtæki verda sett å stofn. Bæjarstjórn úthlutar ellilaun- 
30. apríl um og örorkubótum samkvæmt alþýðutryggingalögunum. 

Bæjarstjóri er jafnframt framfærslustjóri, nema til þess sé ráðinn sérstakur 
maður. 

5. gr. 
Allsherjarnefnd skipa þrír bæjarfulltrúar. Hefur hún með höndum öll þau 

mál, er ekki heyra sérstaklega undir aðrar fastanefndir bæjarstjórnar. 

6. gr. 
Í fasteignanefnd eru kosnir þrír bæjarfulltrúar. Hefur nefndin á hendi umsjá 

með fasteignum bæjarins, svo sem: lóðum, húsum, jörðum, svo og veiðiafnotum, 
reka, mótaki, grjótnámi, slægjum, hagabeit o. s. frv. 

Nefndin sér um útmælingu ræktunarlóða og annarra lóða, sem ekki falla undir 
starfssvið bygginganefndar samkvæmt byggingasamþykkt kaupstaðarins, gerir til- 
lögur um leigu á fasteignum, lóðum og jarðarafnotum. 

7. gr. 
Rafveitunefnd skipa þrir menn. Hún sér um rafstöð kaupstaðarins, samkvæmt 

lögum og reglum um það efni. Rafstöðvarstjóri er ráðunautur nefndarinnar um 
öll störf hennar og mætir á öllum fundum nefndarinnar, en hefur þar ekki at- 
kvæðisrétt. Hann sér og um innheimtu á tekjum stöðvarinnar. Bæjargjaldkeri skal 
vera gjaldkeri rafstöðvar. 

8. gr. 
Veganefnd er skipuð þremur bæjarfulltrúum. Nefndin hefur á hendi alla um- 

sjón með og framkvæmdir á vegagerðum, endurbótum vega og hirðingu. Einnig gerir 
hún tillögur til bæjarstjórnar um framlag til vega. 

9. gr. 
Vatns- og hitaveitunefnd er skipuð þremur mönnum. Nefndin hefur það verk- 

svið, að sjá um framkvæmdir hitaveitu Ólafsfjarðar og hafa eftirlit með öllu, er 
henni viðkemur. Enn fremur hefur nefndin umsjón með vatnsveitu og holræsum 
kaupstaðarins samkvæmt reglugerðum. 

Hún hefur og eftirlit með innheimtu og reikningshaldi þessara fyrirtækja og 
gerir tillögur um fjárhagsleg atriði fyrirtækjanna. 

10. gr. 
Fjallskilanefnd skal skipuð þremur mönnum. Annast hún allt, er að fjallskil- 

um lýtur, þar með talin refaeyðing, fjárböðun og fjárkláðaeftirlit. 

11. gr. 
Í bókasafnsnefnd eru kosnir þrír menn. Hún annast bókasafn bæjarins, sam- 

kvæmt samþykktum þar að lútandi. 

12. gr. 

Í niðurjöfnunarnefnd eru kosnir fjórir menn í nóvembermánuði, til eins árs 

i senn, en formaður hennar er formaður skattanefndar. Un störf niðurjöfnunar- 

nefndar fer eftir lögum um útsvör. 

13. gr. 

Bygginganefnd er skipuð fjórum mönnum, auk bæjarstjóra. Þar af tveimur 
úr flokki bæjarfulltrúa. Nefndin annast byggingamál bæjarins samkvæmt þvi sem 

fyrir er mælt í byggingalögum og byggingasamþykkt kaupstaðarins.
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14. gr. 

Hafnarnefnd skipa þrir menn og þrír til vara, Nefndin hefur á hendi fram- 
kvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni. samkvæmt hafnarlögum Ólafsfjarðar- 
kaupstaðar. Hún hefur auk þess eftirlit með innheimtu hafnargjalda. 

15. gr. 

Í kjörskrárnefnd eru kosnir 3 menn. Nefndin semur með aðstoð bæjarstjór: 

kjörskrá í tæka tíð fyrir allar almennar kosningar. 

16. gr. 
Samkvæmt viðkomandi lögum og reglugerðum eru kosnar og starfa: Skóla- 

nefndir, stjórn sjúkrasamlags Ólafsfjarðar, heilbrigðisnefnd, skattanefnd, slökkvi- 
liðsstjóri og brunamálanefnd, kjörstjórnir, endurskoðendur bæjarreikninganna, 
barnaverndarnefnd og fasteignamatsnefnd. 

17. gr. 
Allar fastanefndir bæjarstjórnar og nefndir, er hún setur í einstök mál, skulu 

leggja gerðir sínar fyrir bæjarstjórn til meðferðar og endanlegrar samþykktar eða 

synjunar. 

18. gr. 

Alla reikninga til bæjarsjóðs og fyrirtækja bæjarins, skal senda bæjarstjóra. 
Rannsakar hann þá, sér um að þeir séu nægilega vottaðir að þeir séu réttir, hafi 
áætlunarheimild eða samþykkt bæjarstjórnar við að styðjast og ávísar þeim síðan 
til greiðslu. 

Ekkert fé, nema laun fastra starfsmanna, má greiða úr bæjarsjóði nema eftir 
löglegri ávísun. Lögleg ávísun telst áritun formanns hlutaðeigandi nefndar. 

19. gr. 
Endurskoðaðir reikningar kaupstaðarins skulu liggja frammi 15 daga almenn- 

ingi til sýnis, og séu þeir lagðir fram fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. 

20. gr 20. gr. 
Þær nefndir, sem fjármál hafa með höndum, skulu innan þess tíma er bæjar- 

stjóri tiltekur, senda fjárhagsnefnd frumvarp að áætlun um tekjur og gjöld mála 
þeirra, er undir þær heyra, svo og tillögur um hvernig fjárveiting skuli varið. 

21. gr. 
Bæjarstjóri annast framkvæmdir á málum þeim og ráðstöfunum, sem eigi eru 

öðrum falin, og allar bréfaskriftir bæjarstjórnar. 

22. gr. 

Til þess að gera breyting á samþykkt þessari þarf umræður á tveim fundum 

i bæjarstjórn, samþykki meiri hluta atkvæða og staðfestingu stjórnarráðs. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Ólafsfjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 60 31. okt. 1944, um bæjarstjórn i 
Ólafsfirði, til þess að öðlast þegar gildi, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. april 1945. 

Finnur Jónsson.   
Páll Pálmason. 
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REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjald fyrir Flateyrarkauptún. 

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 húsi sínu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsi og lóð skal einnig, að svo miklu leyti, sem unnt er, leitt 
húsræsið. 

Vanræki einhver húseigandi að gera ræsi, með hæfilegum fresti, sem hrepps- 
nefnd setur, skal hreppsnefndinni heimilt að láta vinna verkið á hans kostnað. 

Bannað er að leiða frárennsli úr gripahúsum í holræsi hreppsins. 

9. 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 
få samþykki þar til. Skal allt, sem holræsum tilheyrir, utan húss og innan, ákveðið 
i samráði við umsjónarmann. Hann skal og hafa umsjón með verkinu, og er hús- 

eiganda 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 holræsalögn þorpsins, 
nema hreppsnefnd hafi viðurkonnt þá hæfa til þess starfs. 

3. gr 3. gr. 

Til þess að standast kostnað við holræsagerð hreppsins, skal árlega greiða hol- 

ræsagjald af öllum húsum og vinnustöðvum, sem standa við götu, veg eða opið 
svæði. sem holræsi hefur verið lagt í, og fer gjaldið eftir gjaldskrá, sem hér segir: 

a. Fast gjald á hvert hús ................... 00. kr. 30.00 
h. Fast gjald á hverja íbúð fram yfir eina i húsa .................. — 10.00 

  

Af hverju húsi, sem kemst í samband við holræsakerfið eða á kost á því, skal 
greiða sérstakt stofngjald, kr. 30.00. 

Gjöld þessi getur hreppsnefndin hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt 
að 50%. 

4. gr. 

Holræsagjaldið greiðist af húseiganda, og ber hann ábyrgð á greiðslu þess. 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er það tryggt með lögveðrétti í húsi og öðrum 
mannvirkjum húseiganda, svo og lóð, er húsið stendur á, ef hún er eignarlóð hans. 
næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjalds er 1. júlí ár hvert. 

ð. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að 500 krónum. 
Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn lögreglu- 

mál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 frá 20. júní 1923 
til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. EN BE . , 
' ' Félagsmálaráðuneytið, 3. mai 1945. 2 

h. r. 

Vigfús Einarsson.   
Páll Pálmason.
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Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt i 24. tbl. Lögbirtingablaðsins 3 

1945, um afnám bannsvæðis í Faxaflóa. 7. mai 

Fyrirmæli um bann við fiskveiðum og siglingum í og ulan við Faxaflóa frá 
23. nóvember 1944, sem birt eru í 66. tölublaði Lögbirtingablaðsins 1944, eru 
úr gildi felld. 

REGLUGERÐ 94 
9. maí 

fyrir veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar Hestamannafélagsins 

„Léttis“, Akureyri. 

1. gr. 
Veðfjárupphæðir greinast i: 2 kr., 5 kr., 10 kr. og 25 kr., sem greiðast veð- 

málastofunni gegn afhendingu veðmiða. 

92. ør 2. gr. 
Veðjað er um, hver hestur verði hlutskarpastur í hverjum flokki, svo og Í 

úrslitahlaupum. 

3. gr. 
Veðfjárupphæðum hvers hlaups skal skipt þannig: 

a. 80% skal skipt hlutfallslega á þá upphæð, sem veðjað hefur verið um á 
þann hest, er vinnur. 

b. Afganginum (20%) skal varið til reksturs kappreiðanna, viðhalds og um- 
bóta á skeiðvelli félagsins og til reiðvega Akureyrarbúa. Tillagið til reið- 
vegarins má aldrei vera minna en 10% af hagnaði félagsins af veðmála- 
starfseminni. 

4. gr . gr. 
Að loknu hverju hlaupi skulu veðmálin reiknuð út, útkoman auglýst, og 

vinningar útborgaðir þegar í stað gegn framvísun veðmiða. 

5. gr. 
Engin upphæð verður endurgreidd af veðfé, lögðu á hest, sem hleypur upp 

eða fer "ekki af stað eða kemur af öðrum ástæðum ekki til greina samkv. kapp- 
reiðareglum félagsins. 

6. gr. 
Ef hlaup verður ógilt í heild, endurgreiðist veðfé að frádregnum 20%. 

7. gr. 
Vinningar útborgast aðeins í heilum krónum, og er ekki ábyrgzt, að innskot 

fáist að fullu aftur. 

28. dag júnimánaðar 1945. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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94 

9. mai 

8. gr. 
Þeir, sem veðja, eru í einu sem öllu háðir kappreidareglum félagsins og úr- 

skurðum dómnefndar, t. d. missir hestur rétt til verðlauna, er knapi er dæmdur 
úr leik o. s. frv. 

9. gr. 
Veðmiðar verða ekki innleystir síðar en 1 klst. eftir síðasta hlaup og þvi 

aðeins, að þeir séu með læsilegum tölum. 

10. gr. 
Ungmenni innan 18 ára fá ekki að veðja. 

11. gr . gr. 
Reglugerð þessi gengur í gildi 14. maí 1945 og gildir til 5 ára. 

Reglugerð þessi er sett samkv. lögum nr. 23 1945 og birtist hér með til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 9. maí 1945. 

Finnur Jónsson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

95 AUGLÝSING 

  

12. april . . R … 
um viðauka við uppbodslaun samkvæmt V. kafla laga nr. 27 27. júní 1921, 

um aukatekjur ríkissjóðs. 

Með tilvísun til auglýsingar ráðuneytisins 26. janúar 1945, sbr. lög nr. 18 
24. janúar 1945, er hér með auglýst, að uppboðslaun skv. V. kafla laga nr. 27 
27. júní 1921 skal innheimta með einungis 40% viðauka. 

Fjármálaráðuneytið, 12. april 1945. 

Pétur Magnússon. 

Magnús Gíslason. 

96 REGLUGERÐ 
24. apríl 

um laun stundakennara. 

1. gr. 
Laun stundakennara í skólum ríkisins og 

ríkissjóði, skulu vera sem hér segir: 
Í menntaskólum 

öðrum skólum, er styrks njóta úr 

FIRRA kr. 8.00 fyrir hverja kennslustund. 
—- kennaraskólum, vélskólanum, stýrimanna- 

skólanum, gagnfræðaskólum, iðnskólum og 
verzlunarskólum  ........0...0.00 0 — 160 — — — 

— héraðsskólum og húsmæðraskólum ........ — 620 — — — 

- barna- og unglingaskólum ................ — 550 — — 

Laun stundakennara í öðrum skólum en hér eru greindir og styrktir eru úr 
ríkissjóði, skulu ákveðin í samráði við fræðslumálastjórnina.
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2. gr. 96 
Verði breyting á kennslustundafjölda fastra kennara frá því sem nú er, breytast 24. april 

stundakennaralaunin í sama hlutfalli. 

3. gr. 
Heimilt er að gjalda kennurum aukaþóknun fyrir stílaleiðréttingar, er nemi allt 

að 30 aurum fyrir hvern stíl. 

4. gr. 
Á laun þau, er um ræðir í 1. og 3. gr. skal greiða verðlagsuppbót. 

5. gr. 
Prófdómarar njóta sömu launa og stundakennarar skólanna, er þeir starfa við. 

6. gr. 
Stundakennsla greiðist af rekstrarfé skólanna hvers um sig. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 32. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun 

starfsmanna ríkisins, skal gilda frá 1. apríl 1945. 

Menntamálaráðuneytið, 24. apríl 1945. 

Brynjólfur Bjarnason.   
Birgir Thorlacius. 

REGLUGERÐ 
Ld 

um viðauka við og breyting á reglugerð nr. 49 3. marz 1945, 

um skömmtun á smjöri. 

97 

12. maí 

1. gr. 
Auk þeirrar skömmtunar á 2 enskum pundum af smjöri, sem heimilað var að 

afhenda í 2. gr. reglugerðar nr. 49 3. marz 1945, um skömmtun á smjöri, skal af- 
henda hverjum manni innkaupaheimild fyrir einu ensku pundi (453 g). Gildir sú 
innkaupaheimild til 1. sept. 1945 og eiga við um hana allar sömu reglur og inn- 

kaupaheimild, sem veitt var samkvæmt framannefndri grein. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins setur nánari reglur um úthlutunina. 

2. gr. 
Innkaupaheimild sú, sem gefin var samkvæmt 2. gr. reglugerðar nr. 49/1945, 

sbr. auglýsingu ráðuneytisins sama dag, gildir aðeins til 1. júní en ekki til 1. júlí. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Wo
 3 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, sbr. 
lög nr. 59 7. maí 1940. 

Viðskiptamálaráðuneytið 12. maí 1945. 

Pétur Magnússon. nn nn 

Torfi Jóhannsson.
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98 AUGLYSING 
14. maí 

um lækkun aðflutningsgjalda af lituðu svkurvatni með kjörnum. 

Samkvæmt heimild í f-lið 3. gr. laga nr. 62 30. desember 1939, sbr. 3. gr. laga 
nr. 6 12. janúar 1945, hefur ráðuneytið ákveðið, að meðan ákvæði auglýsingar nr. 
74 6. nóvember 1943 eru í gildi, skuli fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður 
ákveðið, tolla litað sykurvatn með kjörnum, nr. 9 í 21. kafla tollskrárinnar, með 

7 aura vörumagnstolli hvert kg og 10% verðtolli. 

Fjármálaráðuneytið, 14. maí 1945. 

F hr. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason. 

99 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Þorgeirs Ljósvetn- 
18. maí ingagoða“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 18. 

maí 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Þorgeirs Ljósvetningagoða. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Þorgeirs Ljósvetningagoða. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður að tilhlutun Aðalheiðar Jónsdóttur, Hrísum, og með 

forgöngu kvenfélagsins Freyja í Víðidal um alþingishátíðina 1930. Upphæð sjóðs- 
ins er nú kr. 500.00. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að leitast við að efla hjá unglingum í Þorkelshóls- 

hreppi sannan drengskap, fórnfýsi og heilbrigt mat á fegurð íslenzkrar náttúru. Sé 
þetta gert til minningar um höfðingjann Þorgeir Ljósvetningagoða, sem vegna 
skarpskygni sinnar og mannkosta bar giftu til að semja til sátta og friðar á ör- 
lagaríkri stund í íslenzku þjóðlífi. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins hafi á hendi tvær konur úr stjórn kvenfélagsins Freyja í 

Víðidal ásamt hreppstjóra Þorkelshólshrepps. Hætti kvenfélagið Freyja störf- 
um þá sé auk hreppstjóra í stjórn sjóðsins sýslunefndarmaður hreppsins og þriðji 
maður, sem skipaður sé af sýslumanni í Húnavatnssýslu. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins veitir móttöku öllu því er sjóðnum kann að áskotnast og 

ávaxtar hann í Sparisjóði Vestur-Húnavatnssýslu eða á annan tryggilegan hátt.
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6. gr. 
Vextir af sjóðnum leggjast allir við höfuðstól og eins gjafir, er honum kunna 

að berast, unz hann er orðinn það stór, að stjórn sjóðsins sér fært að hann taki til 
starfa. Úr því leggjast jafnan % vaxtanna við höfuðstól, en % af þeim má verja til 
þess að fá hæfan mann til lað halda námskeið fyrir unglinga í Þorkelshólshreppi, 
er leiðbeini þeim, hiðstætt því sem skátar kenna um drengilega hegðun í hvívetna. 
Jafnframt sé reynt að vekja áhuga þeirra á almennri náttúrufegurð og að prýða 
kring um heimili sín svo sem með trjá- og blómarækt. 

Takist að stofna og starfrækja almennan félagsskap meðal ungliga sveitarinnar 
á þessum grundvelli nýtur hann hinna útborguðu vaxta sjóðsins, en að öðrum kosti 
hefur stjórn sjóðsins heimild að verja vöxtum hans til eflingar trjáræktar, til gagns 
og heimilisprýði. Sé að mati stjórnarinnar um stund ekki aðstaða til þess að nota 
sjóðinn samkvæmt framangreindum tilgangi, þá er allt að 5 ára vöxtum heimilt til 
ráðstöfunar, að þeim tíma liðnum falla þeir allir til höfuðstólsins, sem aldrei má 

= 
skerða. Fer þá eins um næsta 5 ára tímabil o. s. frv. 

7. gr. 
Oddviti hreppsnefndarinnar í Þorkelshólshreppi varðveiti reikninga sjóðsins 

og séu þeir endurskoðaðir með reikningum hreppsins. 

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

stjórnartíðindanna. 

Lækjamóti, 20. okt. 1943. 

Jónína Sigurðardóttir Líndal, Margrét Jóhannesdóttir, Kristín Gunnardóttir, 
formaður. ritari. gjaldkeri. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða í Akureyrarkaupstað, 

nr. 73 15. júlí 1937. 

4. mgr. 2. gr. samþykktarinnar orðist svo: 
Á tímabilinu frá 1. júlí til 1. september skal á laugardögum loka sölubúðum 

eigi síðar en kl. 1 síðdegis. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar samkvæmt 
lögum nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. maí 1945. 

Finnur Jónsson. 

Páll Pálmason. 

1945 
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101 Staðfesting forsetans á skiulagsskrå fyrir „Minningarsjóð Þórönnu Jónsdóttur“, 
30. maí útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. mai 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Þórönnu Jónsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um frú Þórönnu Jónsdóttur frá Blöndu- 

holti, er andaðist 12. júní 1944, af eftirlifandi manni hennar, Hermanni Guð- 
mundssyni og börnum þeirra, með upphæð 2000 — tvö þúsund — krónur. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Þórönnu Jónsdóttur. 

2. gr. 
Sjóður þessi skal vera til styrktar fátækum konum í Kjósarhreppi, er þurfa 

að dvelja í sjúkrahúsi. 

3. gr. 
Af árlegum vöxtum sjóðsins skal einn þriðji hluti lagður við höfuðstólinn 

honum til aukningar, en tveim þriðju hlutum skal varið eins og segir í 2. gr. Ef 
tveim þriðju hlutum ársvaxtanna er eigi varið öllum eitthvert ár konum til styrkt- 
ar, skal leggja afganginn þegar við höfuðstólinn, svo og annað fé, er sjóðnum kann 
að áskotnast. 

4. gr. 
Sjóður þessi skal ávaxtast í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Hann skal vera 

undir stjórn þeirra, er skipa stjórn Kvenfélags Kjósarhrepps á hverjum tíma. 
Hætti áður nefnt félag störfum, skal hreppsnefnd Kjósarhrepps tilnefna fimm 
konur í hreppnum til þess að hafa á hendi alla stjórn sjóðsins. 

Í stjórn Kvenfélags Kjósarhrepps. 

Hálsi, 28. maí 1945. 

Valgerður Guðmundsdóttir, Kristín Jónsdóttir, Ólafía Þorvaldsdóttir, 

formaður. gjaldkeri, ritari. 

102 AUGLÝSING 

31. maí um brottfall auglýsingar frá 10. febrúar 1945, um fyrirkomulag fiskflutninga 

o. fl. og auglýsingar frá 10. marz 1945, um viðauka við þá auglýsingu. 

Auglýsing frá 10. febrúar 1945 um fyrirkomulag fiskflutninga o. fl. og auglýs- 
ing um viðauka við þá auglýsingu frá 10. marz 1945, eru úr gildi felldar frá 

1. júní 1945. 
Atvinnumálaráðuneytið, 31. maí 1945. 

Áki Jakobsson. nn = 
Gunnl. E. Briem.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Hjálmars Stefåns- 
sonar frá Vagnbrekku við Mývatn“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 
málaráðherra 4. júní 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Hjálmars Stefánssonar frá Vagnbrekku við Mývatn. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Hjálmars Stefánssonar. 

Við undirritaðir tónlistarmenn, Björn Ólafsson og Árni Kristjánsson, höfum 
stofnað þennan sjóð og þegar lagt í Söfnunarsjóð Íslands kr. 857.00. Stóð upphæð 
þessi í Söfnunarsjóði á s. 1. áramótum og skal standa þar um aldur og ævi. 

Þykir okkur vel fara á því, að sjóðurinn aukist af gjöfum, ágóða af söng- og 
öðrum skemmtisamkomum, eða hvers konar öðrum gjöfum, sem unnendur tón- 
listar vilja láta til sjóðsins falla. Auk slíkra gjafa skulu ársvextir sjóðsins leggjast 
við höfuðstólinn, þar til hann hefur náð 25000 — tuttugu og fimm þúsund — krón- 
um að upphæð. En þegar sjóðurinn hefur náð þeim vexti, skulu % hlutar ársvaxta 
greiðast stjórn sjóðsins til ráðstöfunar samkvæmt því, er síðar segir. 

2. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum. Þrír þeirra skulu heima eiga í 

Suður-Þingeyjarsýslu, en tveir í Norður-Þingeyjarsýslu. Til næstu fimma ára skal 
stjórnin skipuð söngstjórum söngkóranna í Mývatnssveit, Reykjadal og í Húsavík, 
en þeir kjósi tvo menn úr Norður-Þingeyjarsýslu til samstarfs í stjórn sjóðsins. 
Þegar fimm ár eru liðin, skulu söngstjórar kóra, sem starfandi eru í Þingeyjarsýsl- 
um, ásamt kirkjuorganleikurum þar og söngkennaranum við Laugaskóla, kjósa 
mann eða menn úr sínum hópi í sjóðsstjórnina, þegar skipa þarf í sæti. 

3. gr. 
Þegar sjóðurinn hefur náð þeirri upphæð, sem tilskilid er í 1. gr. skal skila 

% hlutum ársvaxta sjóðsins í hendur sjóðsstjórnarinnar og verji hún því fé til 
styrktar efnilegum nemanda úr Þingeyjarsýslum til tónlistarnáms. Einn fimmti 
hluti vaxtanna skal jafnan leggjast við höfuðstól. Þegar úthlutun til styrktar hefst 
úr sjóðnum og séu þá báðir eða annar stofnandi sjóðsins á lífi, skal leita atkvæðis 
þeirra, eða þess sem á lífi er og samþykkis, til styrkveitingar. Séu stofnendur báðir 
látnir, skal stjórn sjóðsins veita styrk úr sjóðnum í samráði við skólastjóra tón- 
listarskólans í Reykjavík, eða forstjóra þeirrar stofnunar, sem þá hefur með hönd- 
um starf þessa skóla. 

Rétt telja stofnendur, að sami nemandi njóti styrks fleiri ár, ef ástæður mæla 
með. Ef um engan efnilegan nemenda tónlistar er að ræða, skulu ársvextir leggjast 
við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins semur árlega reikning hans og fær hann birtan í Lögbirtinga- 

blaðinu. 
Staðfestingar skal leitað á skipulagsskrá þessari og breytingum þeim, er síðar 

kunna á henni að verða. 

Reykjavík, í janúarmánuði 1945. 

Árni Kristjánsson. Björn Ólafsson. 
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5. júní 
um viðauka við gjaldskrá landssímans. 

1. gr. 
Heimili póst- og simamálastjórnin að 1. fl. B-stöð sé opin lengur en hinn venju- 

lega rekstrartíma, greiði notendur eða hreppsfélagið helming aukinnar starfs- 
mannaþóknunar fram til kl. 22 og % kostnaðar eftir þann tíma. 

2. gr. 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti. 

Samgöngumálaráðherrann, 5. júní 1945. 

Emil Jónsson. = i 
Guðmundur Hliddal. 

105 PROFREGLUGERP 
6. júní 

fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 69 12. april 1945, og reglugerð 27. april s. á. um stýri- 
mannaskólann í Reykjavík, eru hér með settar eftirfarandi reglur um tilhögun á 
prófunum og hvað til þeirra útheimtist. 

I. KAFLI 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

1. gr. 
Burfararpróf skulu haldin í april--maímánuði ár hvert. 

2. gr. 
Vilji maður ganga undir burtfararpróf skólans, án þess að hafa stundað þar 

nám, skal hann senda ráðuneytinu beiðni um það minnst 2 mánuðum áður, og 

skulu beiðinni fylgja vottorð um, að umsækjandi fullnægi þessum kröfum: 
1. Að hann fullnægi kröfum reglugerðar um siglingatíma. 
2. Að hann hafi þá sjón, heyrn og málfæri, sem staðan heimtar. 
3. Að hann kunni sund. 
4. Að hann sé eigi haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er orðið 

geti öðrum skaðvænn. 
5. Að hann hafi óflekkað mannorð. 
6. Skirnarvottorð. 

Svo skal hann og senda vottorð um þann undirbúning, er hann hefur fengið. 

3. gr. 
Á tilteknum degi og stundu skulu prófsveinar mæta í stýrimannaskólanum og 

hafa með sér sjókort, pappír og öll þau hjálpartæki, sem þarf til úrlausnar skrif- 
legra verkefna. Orðabækur mega prófsveinar ekki hafa við úrlausnir stíla, og ein- 
ungis töflubækur við úrlausnir í skriflegri stærðfræði.
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4. gr. 105 
Við burtfararprófin skulu, auk kennarans, sem prófar, vera tveir prófdómendur 6. júní 

í hverri grein, og skipar ráðuneytið til þess sérfræðinga eftir þörfum. Það skipar 
einn þeirra formann prófnefndar. 

Munnleg próf skulu haldin í heyranda hljóði. 

5. gr. 
Hinir skipuðu prófdómendur tiltaka prófverkefnin, hvorir í sinni grein, og skal 

hvert af skrifllegu verkefnunum vera í svo mörgum eintökum að minnsta kosti að 
hver prófsveinn fái eitt. 

6. gr. 
Við skriflegt próf fá allir prófsveinar, sem ganga undir sams konar próf, sömu 

verkefni. Eigi má rita fleiri en eitt verkefni á sama blaðið, en vera má verkefnið í 
fleiri liðum. 

Tekið skal fram, hve margar einkunnir séu gefnar fyrir verkefnið, svo og hve 
langur tími veitist til úrlausnar. Lengri úrlausnartíma má enginn hafa. 

7. gr. 
Nú þykir prófsveini eitthvað ógreinilegt í verkefninu, og getur hann þá snúið 

sér til eftirlitsmanns. 

8. gr. 
Meðan á skriflega prófinu stendur, mega engir aðrir en prófsveinar og eftirlits- 

menn vera i prófstofunni. Kennarar skólans mega ekki ver: eftirlitsmenn, að 
minnsta kosti ekki við þær greinir, sem þeir hafa kennt. Eftirlitsmenn bera ábyrgð 
á, að engum brögðum sé beitt við prófið. Þeir skulu vera tveir í hverri prófstofu. 
Hinir skipuðu prófdómendur eru eftirlitsmenn. Ef prófdómendur eru eigi eins 
margir og eftirlitsmenn þurfa að vera, þá skipar ráðuneytið eftirlitsmenn eftir 
þörfum. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sér, eða hjálpi öðr- 
um, skal honum þegar vikið frá prófi, og skal svo álitið, að hann hafi eigi staðizt 
prófið. 

9. gr. 
Nú gengur prófsveinn frá prófi og kennir sjúkleik um, en sannar síðar með 

læknisvottorði, að hann hafi verið veikur, og má þá prófa hann í því, sem hann 
átti ótekið próf í, jafnskjótt og því verður viðkomið á sama próftíma. 

10. gr. 
Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sér ósæmilega við prófið, getur for- 

maður prófnefndar vikið honum frá prófinu. 

11. gr. 
Áður en prófið byrjar, skal prófnefndin semja próftöflu, er skal undirrituð 

af formanni prófnefndarinnar og fest upp í stýrimannaskólanum, minnst degi áður 
en prólið byrjar. Skulu prófdómendur og prófsveinar mæta stundvíslega eftir þess- 
ari töflu. 

12. gr. 
Munnlegar spurningar skulu vera tveimur fleiri en prófsveinar. Við prófið 

dregur hver prófsveinn sínar spurningar. Prófsveinar skulu prófaðir eftir staf- 
rófsröð. Ef tveir eða fleiri hafa sömu nöfn og feðraheiti, skal aldur ráða, og skal 
sá eldri prófaður fyrr.
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13. gr. 

Fyrir svör við hverri spurningu eða verkefni, skulu prómdómendur gefa ein- 
hverja af einkunnum þeim, er hér segir: 8, 7%, 7%, 7, 6%, 6%, 6, 5%, 5%, 5, 

428 415, 4, 3%, 3%, 3, 2%, 2%, 2, 1%, 1%, 1, 0. 

3. 
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II. KAFLI 

Prófkröfur. 

14. gr. 

Til fiskimannaprófs útheimtist: 
Stærðfræði (skrifleg): 

Reikningur: Kunnátta í fræðinni um heilar tölur, almenn brot, tugabrot, hlut- 
föll talna, veldi og rót og notkun logaritma. Tugakerfið, samlagning, frá- 
dráttur, margföldun og deiling með heilum tölum, almennum brotum og tuga- 
brotum. Að finna eina óþekkta stærð í jöfnum. Þekking á veldi talna og tvi- 
veldisrótarútdrætti. Einfaldur prósentureikningur. Reikningur með logaritmum. 
Flatarmálsfræði: Beinar línur. Horn. Hringurinn. Marghyrningur. Sporbaugur. 
Reglur um hliðar og horn í þríhyrningum og samhliðungum. Rétthyrndur pri- 
hyrningur. Einslaga og samfalla þríhyrningar. Flatarmál hrings og marghyrn- 
inga. Uppdráttur og útreikningur flatarmáls einföldustu flata. Þekking á flöt- 
um þríhyrningum, ferhyrningum, sporbaugum, kúlum og sparbaugskúlum. 
Kunnátta í að skipta beinum línum, að draga upp og fella línu beint niður á 
aðra, að draga línu samhliða annari beinni línu, að afmarka horn, er sé jafn- 
stórt öðru tilteknu horni, að skipta horni í tvo jafnstóra hluta, að skipta hring 
i 2, 4, 6 eða 8 jafnstóra hluta. 

Þrihyrningafræði: Þekking á grundvallaratriðum þríhyrningafræðinnar og á 
útreikningi flatra, rétthyrndra þríhyrninga samkvæmt henni. Þekking á horna- 
föllum og notkun þeirra við útreikning á flötum, rétthyrndum þríhyrningum. 
Rúmfræði: Útreikningur rúmtaks ferstrendings og sívalnings. 

Siglingafræði (munnleg og skrifleg): 
Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd og 
breidd; kompáslínur og kompásstrik. 

Skyn á miðjarðarbaug, jarðarás, jarðskautum, lengdarbaugum, breiddar- 
baugum, lengd, breidd, breiddarmun, lengdarmun, afviki, kompáslinum og 
kornpásstrikum. 
Þekking á kompásnum og notkun hans, á misvisun og halla (inklination), 
segnlskekkju og hvernig hún verður fundin með jarðlægum athugunum; þekk- 
ing á hallasegulskekkju; kunna að finna misvísun eða segulskekkju viks- 
íamplitude-)athugun sólar og með azimutathugun sólar eða stjarna og staðar- 
ákvarðanir með radíómiðunum. 

Grein á segulmagni, segulnál, hinum ýmsu hlutum kompássins og mis- 
munandi kompástegundum, misvísun og misvísunarlínum, halla og hallalín- 
um, segulskekkju og helztu orsökum hennar, hvernig hún verði fundin af stefn- 
um og miðunum á sjókortum, enn fremur grein á segulskekkjutöflum og stýris- 
töflum, notkun þeirra og tilbúningi. Misvísun og segulskekkju skal finna með 
því að miða sólina, þegar hún rís eða rennur, eða með því að mæla hæð sólar- 
innar eða fastastjörnu og miða hana samtímis. Misvísun og segulskekkju skal 
og finna með því að miða pólstjörnuna og finna azimut hennar úr veiðeigandi 
töflum. Þekking á orsökum hallasegulskekkju, og hvernig hún verði fundin og 
notuð. Þekking á miðunarspjaldi, misvísun og breytingum á henni, á halla, 
breytingum á honum og áhrifum hans á kompásinn. Skyn á hinum ýmsu teg-
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undum segulskekkju, orsökum hennar og breytingum á henni. Upp á radiómið- 
anir skal heimfæra viðeigandi leiðréttingar og finna með þeim staðarlínur 

fyrir skipið. 
Þekking á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun; að búa til vaxandi kort. 

Grein á aðalreglum um gerð sjókorta eftir Mercatorsaðferð, mælikvörðum 
þeirra og línum, hvað standa eigi á sjåkortum, og hvernig þau eru notuð. 
Þekking á helztu aðferðum við tilbúning vaxandi sjókorta eftir Mercators aðferð 
og á mismunandi mælikvörðum þeirra. 
Þekking á skriðmæli, vegmæli, grunn- og djúplóði; þekking á leiðarreikningi, 
straumi; að setja stefnu skipsins og að finna stað skipsins í kortinu. 

Þekking á gerð skriðmæla og vegmæla, á grunnlóði og djúplóði, ýmiss 
konar djúpmælitækjum, að finna stefnu og hraða straumsins með athugun- 
um jarðlægra hluta; að geta fundið þann stað, er halda á til, þegar sá staður, 
sem siglt er frá, er kunnur, og stefnur þær og vegalengdir, er farnar hafa verið: 
að marka stað skipsins á kortið með miðum, miðunum og hornmælingum; að 
finna þá stefnu á kortinu, sem halda á, og leiðrétta þá stefnu fyrir straumi og 
öðrum áhrifum á hana, svo að fundin verði sú stefna, sem stýra á eftir 
áttavitanum, að finna þá vegalengd, er halda skal, og hve langt um líði, þangað 

til komizt verður til ákveðins staðar. 
Þekking á dagbókarhaldi: Kunna að finna hvenær flóð verður og fjara. Þekking 
á tilgangi skipsdagbókar og leiðarbókar, meðferð þeirra og hvað og hversu í 
þær skuli ritað. Að kunna að finna flóð- og fjörutíma með sjávarfallatöflum. 
Þekking á sextanti og notkun hans. 

Grein á helztu hlutum sextantsins, skiptingu mælibogans og brotmælisins, 
á stöðu speglanna og hvernig hún er athuguð og lagfærð, á markréttingu og 
hvernig hún finnst, og á mælingu horna milli jarðlægra punkta og á hæðar- 
mælingum himinhnatta yfir hafsbrún. Notkun hættuhorna, bæði láréttra og 
lóðréttra. 
Þekking á himinhvolfinu og daglegri hreyfingu þess, á bauganeti þess, á því 
að ákveða afstöðu himinhnatta, á sólinni og hreyfingu hennar. Þekking á mæl- 
ingu tímans og skiptingu hans. Kunna að finna ristíma, hágöngutíma og hvarf- 
tíma himinhnatta. Þekking á heimsásnum, miðhiminbaug, rektascensions- 

baugum, deklinationsbaugum, tímabaugum, sjónbaug, azimutbaugum, hæða- 
baugum, rektacension, deklination, tímahornum, hvirfilhornum (arimuti), hæð, 
viki (amplitude), afstöðu heimsássins við sjónbauginn, dag- og náttbogum him- 

inhnatta, æsæjum og ósæjum stjörnum, hinni daglegu hreyfingu, áhrifum 
breiddar og deklinationar á hæð himinhnatta. Þekking á sólbrautinni og hreyf- 
ingu sólarinnar eftir henni. Grein á stjörnudegi, stjörnutíma, sóldegi, sóltima, 
meðaldegi, meðaltíma, meðalsól, tímajöfnuði, hjálparstærðunum „R“ og „E“, 
trópisku sólári, almanaksári. Ristími, hágöngutími og hvarftími himinhnatta 
skal fundinn með viðeigandi töflum. 
Þekking á hæðarleiðréttingum himinhnatta, og að kunna að finna breiddina 
með athugun sólar eða fastastjörnu í hádegisbaug. Þekking á lækkun hafsbrún- 
ar, geislabroti, sjónarmun (parallaxis) og á hálfum þvermæli. Finna skal og 
nota hæðarleiðréttingarnar, annaðhvort hverja fyrir sig eða allar í einu. 
Breiddina skal finna af hæðarathugun sólar eða fastastjörnu í háboga og 
lásboga. 

Sjómennska (munnleg og verkleg): 

Þekking á alþjóðlegum siglingareglum og neyðarbendingum og á bjargtækij- 

um og notkun þeirra. 
Þekking á reglum þeim, sem fylgja ber til að forðast ásiglingu, og á ljósum 
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þeim, sem skipum ber að hafa undir ýmsum kringumstæðum, svo og að kunna 
að nota almenn bjargtæki við björgun úr sjávarháska. 

2. Þekking á notkun alþjóða-merkjabókar og að geta lesið og gefið ljós- oð hljóð- 
merki eftir Morse-stafrófi. 

Þekking á að gefa og taka á móti merkjum með alþjóðlegum merkjaveif- 
um og fjarlægðarbendingum, svo og með ljós- og hljóðmerkjum eftir Morse- 
stafrófi. 

3. Þekking á hirðingu og meðferð á skipum, siglum, reiða, seglum, köðlum og 
vírum og samsetningu þeirra og öðru, sem þar að lýtur, enn fremur meðferð 
og hirðingu veiðarfæra. 

Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjó- 
mennsku. 

Þekking á, hve þýðingarmikil er góð hirðing og meðferð á skipum og öllu, 
sem þar að lýtur, og hvernig hún er framkvæmd; samsetning kaðla og víra, 
vafning kaðla og vira, skyn á ýmiss konar talíum, og hve margfaldan kraft þær 
gefa, á Ýmiss konar nauðsynlegum hnútum, vafningum og brögðum; notkun 
rekakkera, olíu og öryggislína, neyðarstýris, skyn á bráðabirgðaviðserð á leka 
úti á sjó, á umbúnaði lestaropa, á legufærum og hvernig leggja beri skipi fyrir 
2 akkerum og í vetrarlægi (mooring), á notkun bjargbelta og bjarghringa, út- 
setning og inntöku báta, á björgun manns, er dettur útbyrðis; helztu grund- 
vallaratriði í seglasaum og að geta annazt smáviðgerðir á seglum. 

Þekking á, hvernig fara eigi yfirleitt með ýmiss konar veiðarfæri, bæði í 
notkun og þegar þau eru ekki í notkun, og hvaða býðingu litun, börkun eða 
tjörgun hefur á endingu þeirra. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 
Að hafa lesið að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. broti, í lausu máli og ljóðum og 

geta skýrt þær nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem 
flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúta. 

Nemendur skulu kunna nokkurn veginn lögskipaða réttritun og geta samið 
stutta ritgerð um einfalt efni, þannig að orðfæri sé sæmilegt og lesmerki rétt sett. 

Nemendur skulu þekkja orðflokkana, hljóðvörp, klofningu, hljóðskipti í 
sterkum sögnum, beygingu málsins og allar helztu réltritunarreglur, frumlag og 
umsögn i setningu og helztu reglur um lesmerki. Þeir skulu gela samið sæmilega 
stílaða og stafsetta ritgerð um efni, er snertir sjómennsku, og sýna, að þeir kunni 
að setja lesmerki nokkurn veginn rétt. 

ka 

Danska (munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bis. í 8 bl. br., í lausu máli 
og ljóðum, sérstaklga um líf og störf sjómanna, og að geta talað dönsku nokkuð, 
einkum um það, er snertir sjómennsku. Prófsveinninn verður að kunna nokkur 
helztu atriði danskrar málfræði. 

Enska (munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 100 bls. í 8 bl. br., einkum um 
sjómennsku, og geta talað ensku nokkuð, einkum um það, er gerist á sjó. Próf- 
sveinninn verður að kunna nokkur helztu atriði enskrar málfræði. 

Sjóréttur (munnlegur): . 

Að þekkja helztu lagaákvæði, er snerta rétt og skyldur skipstjóra. Þekking á 
helztu íslenzkum lagaákvæðum um skip, um hafið og á skilyrðunum til að vera 
skipstjóri, réttindum og skyldum hans á skipinu, um vald skipstjóra og ábyrgð á 
eigin gerðum og gerðum skipverja; skilyrðum til að vera stýrimaður og vélstjóri,
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réttindum og skyldum þeirra á skipinu, og réttindum annarra skipverja; um ráðn- 
ingu skipverja. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 
Að hafa fengið yfirlit yfir það helzta, er stendur í lækningabókum sjómanna, 

og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði: 
1. Hjálp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma. 
2. Samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim. 
3. Næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða. 
4. Almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, hirðingu þeirra og um- 

gengni, matvæli og fæði skipverja. 

Bókhald: 
Að kunna það bókhald, er staðan útheimtir. Helztu atriði Lvöfaldrar bók- 

færslu. 

Vélfræði (munnleg): 
Einföldustu atriði mótorfræðinnur ásamt yfirliti yfir algengustu vélar, notk- 

un þeirra, umhirðu og eldsneyti. 

OS 

Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í veðurfræði. 

15. gr. 
Til farmannaprófsins útheimtist: 

Stærðfræði (skrifleg og munnleg): 
Hið sama og til fiskimannprófs og enn fremur: 
Í reikningi: Fyllri þekking á veldi og rót og á logaritmum. Reikningur með við- 
lægum og frádrægum stærðum með tölum og bókstöfum. Einfaldur vaætareikn- 
ingur. Einfaldar jöfnur. Þekking á, hvað átt er við með veldi og rót og með 
logaritmum. Grundvallaratriði bókstafareiknings og að leysa einfaldar jöfnur 

með einni og tveim óþekktum stærðum. 
Í flatarmálsfræði: Skyn á rétthyrndu Kkoordinatkerfi. Þekking á breytingu 
hornafallanna í þríhyrningafræðinni í rétthyrndu koordinatkerfi. 
Í rúmfræði: Afstaða beinnar línu til flatar og afstaða flata innbyrgðis. Þekking 
prisma, strýtu, keilu, kúlu, sívalnings og á línum, sem myndast á yfirborði 
þessara hluta við beinan gegnumskurð. Skyn á bogahornum og bogaþríhyrn- 
ingum. Rúmtak prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalnings. Þekking á jafnskipt- 
um mælikvarða; að draga hring gegnum 3 gefna punkta; að draga sneiðboga 
yfir tilnefnt horn; að finna óþekkta parta í þríhyrningi með uppdrætti. Þekk- 
ing á flatarmáli þríhyrninga, ferhyrninga, marghyrninga og hringflata. Þekk- 
ing á rúmmáli og þyngd tenings, prisma, strýtu, keilu, kúlu og sívalnings. 

Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 
Hið sama og til fiskimannaprófs, og enn fremur: 
Kompásleiðréttingar. Reglurnar um leiðréttingu kompássins með segulstöng- 
um og hlutum úr deigu járni. 
Þekking á stefnumagnsmæli (deflector) og notkun hans við segulskekkju- 

rannsóknir. 
Djúpmælar. Þekking á helztu djúpmælitækjum ásamt bergmálsdýptarmælum. 
Að kunna að finna breiddina af athugun sólar, fastastjörnu og reikistjörnu í 
og fyrir utan hádegisbaug, og að kunna að finna breiddina af athugun tungls- 
ins í hágöngu (háboga). Tímahorn himinhnattarins skal finna með því að nota 

sjóúrið og lengdina; við athugun himinhnattar fyrir utan hádegisbauginn skal 
finna breiddina annaðhvort með því að reikna kúluþríhyrninginn milli hvirfil- 
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depils, himinskautsins og himnhnattarins, eða með því að reikna út hædarauk- 
ann, sem leggja á við tvímiðjuhæðina til þess að fá hæðina í hágöngu. Tunglið 
skal aðeins mælt í háboga. 
Að kunna að fara með sjóúr og finna stöðu þess og daglegan gang. Þekking á 
því, hvar sjóúrið á að vera í skipinu, hversu með það skuli fara, þegar það er 
í skipinu eða flutt í skipið eða úr því. Stöðu sjóúrsins skal finna með tíma- 
athugun við himinhnetti, bæði yfir hafsbrún og gerfiláflöt, við samanburð á 
öðru úri og við tímamerki. . 
Áð kunna að finna lengdina með sjóúrinu og hæð sólar, fasltastjörnu eða reiki- 
stjörnu. Hér skal nota tímahornsútreikninginn og meðaltímann í Greenwich. 
Áð kunna að finna stað skipsins með staðarlínum, byggðum á athugun sólar, 
tungls, fastastjörnu eða reikistjörnu. Þekking á jafnhæðarbaugum og stefnu 
staðarlínu í sambandi við jafnhæðarbauga; finna skal stað skipsins með því 
að mæla samtímis hæð tveggja himinhnatta, eða mæla hæð himinbnatta á mis- 
munandi tíma og taka tillit til þess, er siglt hefur verið milli athugananna; 
staðarlínan á kortinu sé fundin með útreikningi tveggja punkta í jafnhæðar- 
baug eða með einum punkti og azimuti (annaðhvort hæðar- eða tímaazimuti) : 
enn fremur með hæðaraðferðinni. Misvísun og segulskekkju skal einnig finna 
með hæðar- eða tímaazimuti, með töflum eða reikningi. 
Fyllri þekking á himintunglum. Almennt yfirlit yfir sólkerfið, og að þekkja 
helztu reiki- og fastastjörnur. 
Í dagbókarhaldi: Einkum Þau artiði, er snerta skipseigendur, /átryggjendur 
og eigendur farms. 
Þekking á notkun helztu raf- og radíótækja, sem notuð eru við siglingar. 
Þekking á stórbaugskortum og siglingu eftir stórbaug. Skyn á Gyro-komp- 
ásum, radíómiðunartækjum, rafmagnsvegmælum og öðrum rafvélum, sem not- 
aðar eru við siglingar. Sigling eftir stórbaug og stórbaugskort. 

Vélfræði (munnleg): 
Þekking algengra eimvéla ásamt Kötlum og hjálparvélum. Hestöfl, eldsneytis- 

eyðsla og gæzla vélarinnar. Þekking á algengustu mótorvélum, einkum Dieselvel- 
um og gæzlu þeirra, ásamt hjálparvélum og eldsneytiseyðslu. 

Eðlisfræði (munnleg): 

Þekking á eðlisfræðilegum eiginleikum hluta. Jafnvægi og hreyfing fastra, 
fljótandi og loftkenndra hluta; þyngdarlögmál. Samstilling og sundurliðun afla. 
Einfaldar vélar. Eðlisþyngd. Dælur. Loftþyngdarmælar. Aðaldrættir hitafræðinnar. 
Einfaldar reglur um hljóðið, ljósið, rafmagn og rafsegulmagn. 

Sjómennska (skrifleg, munnleg og verkleg): 
Hið sama og til fiskimannaprófs og enn fremur: 
Stutt lýsing á byggingu skipa, rúmlestir, djúprista, afturhlæðni og stöðugleiki. 
Viðhald skipa á sjó og landi. Áhrif skrúfu og stýris. Vatnsþéttar skiljur og tæm- 
ingartæki. Helztu lagaákvæði um flokkun og skoðun skipa. Aðalhlutar skips- 
ins: Kjölur, bönd, langbönd, stefni, súðir, þilför, skiljur, skipting skipsins í 
vatnsþétt rúm: Helztu smíðaefni og samskeyting þeirra. Helztu útreikningar, 
er snerta djúpristu, afturhlæðni og stöðugleika, fermingu og affermingu skipa. 
Viðhald járn- og tréskipa. Hleðsluborð og hleðslumerki, og yfirlit yfir lög og 
reglur um þau efni. Stjórn og beiting skipa á höfnum inni, þröngum siglinga- 
leiðum og í rúmsjó. 
Bátar og notkun þeirra. Tæki til fermingar og affermingar skipa. Meðferð farms 
og kjölfestu. Öryggisráðstafanir við skipströnd, árekstur, eldsvoða, sjóskaða 
0. fl. Linubyssur og önnur bjargtæki. Notkun leiðalýsinga 0. fl. þ. h. Ein.
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faldur jafnvægisreikningur með tilliti til fermingar. og affermingar skipa. 
Notkun taflna um styrldleika, aðallega þeirra hluta, sem notaðir eru við fermingu 
og affermingu skipa. Skyldur stýrimanns á verði. Stjórn og meðferð báta 
undir ýmsum kringumstæðum, bæði við land og í rúmsjó; notkun báta við 
björgun úr sjávarháska; brimlending, og hvernig flutt eru út akkeri með bát- 
um. Útreikningur á þeirri áreynslu, sem losunartæki verða fyrir. Helztu ráð- 
stafanir og hvers ber að gæta við flutning ymiss konar farms. Hirðing og 
loftræsting farm- og kolarúma. Vatn sem kjölfesta. Björgunarráðstafanir á 
skipi og mönnum við skipströnd, í rúmsjó og við árekstur. Íkveikjuhætta af 
farmi, eldvoði, eldsvarnir og slökkvitæki. Skemmdir á skipi og farmi. Rek- 
akkeri. Neyðarstýri. Að lægja sjó með olíu eða lýsi. Meðferð og notkun línu- 
byssu, bjargstóls og annarra bjargtækja. Að draga skip og að leggja skipi í rétl. 
Staða stýrimannsins á skipinu og skyldur þær, sem á honum hvíla, bæði á ferð- 
inni og við land. 

Landafræði og veðurfræði (munnleg): 
Stutt yfirlit yfir landslag hinna helztu meginlanda. Helztu skipgengar ár og 

fljót. Heimshöfin og helztu siglingaleiðir. Helztu verzlunarborgir. Skyn á helztu lofi- 
og sjávarmælitækjum. Skipting hitans á yfirborði jarðar. Vatnsgufa loftsins, ský og 
úrkoma. Veðurfregnir og veðurkort. Rafmagn í gufuhvolfinu. Loftþrýstingur. Vind- 
ar og lögmál þeirra. Þekking helstu rafstrauma. Orsakir hitabeltisstorma, og 
hvernig beri að sigla til að forðast þá eða komast úr þeim. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu máli og ljóðum og 
geta skúrt það vel. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem flest orðtök, er 
að sjómennsku lúta. Jafnframt skulu þeir hafa lært það af íslenzkri málfræði, er 
barf til þess að fara vel með íslenzkt mál í ræðu og riti, og geta skrifað á allgóðn 
máli og með góðri stafsetningu ritgerð um efni, er snertir sjóferðir, og samið lag- 
lega skjöl þau og skilríki, er staða þeirra heimtar. 

Nemandinn skal kunna hið sama og: krafizt er til fiskimannaprófs, en auk 
þess, sem þar segir, skal hann þekkja deili á brottfalli, samlögun, hljóðbreikkun, 
hljóðgreiningu og kunna öll helztu atriði setningarfræðinnar. 

Danska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti í lausu máli 
og ljóðum, einkum um líf og störf sjómanna, og geta talað dönsku sæmilega, eink- 
um um það, er sjómennsku snertir, og að geta gert léttan danskan stil. 

Nemandinn verður að kunna helztu atriði danskrar málfræði og geta talað 
málið, einkum um þau efni, er varða stöðu hans. 

Enska (skrifleg og munnleg): 

Að hafa lesið að minnsta kosti 200 bls. í 8 bl. broti, einkum um líf og störf sjó- 
manna, skilja, „Nautical Abnanac“ og geta talað ensku nokkurn veginn, einkum um 
það, er sjómennsku tilheyrir. Prófsveinn verður að kunna helztu atriði enskrar mál- 
fræði og geta talað málið nokkurn veginn, einkum um þau efni, er snerta stöðu 
hans. 

Sjóréttur (munnlegur): 
Nokkru fyllri þekking en til fiskimannaprófs, einkum um farmbréf og farm- 

skírteini, Farmsamningar. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 

Nokkru fyllri þekking en til fiskimannaprófs, einkum um hitabeltissjúkdóma 
og varnir gegn þeim, 
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Bókhald og viðskiptafræði (skrifleg og munnleg): 
Þau atriði, er farmenn skipta mestu og staða þeirra heimtar. Að kunna svo tvö- 

falda bókfærslu, að hann geti fært sjálfstætt bókhald fyrir skipið og gert upp rekst- 
ursreikning þess. Helætu atriði almennrar viðskiptafræði. 

16. gr. 
Til skipstjóraprófs á varðskipum ríkisins útheimtist: 

Stórskotafræði (munnleg og verkleg): 
Þekking á byssum varðskipa ríkisins, notkun þeirra og hirðingu. 
Þekking á fjarlægðamælum og notkun þeirra. 

Ljósfræði (munnleg): 
Þekking á frumatriðum ljósfræðinnar, prismaglerjum og öðrum sjónglerjum. 

Mælingafræði og stærðfræði (skrifleg og munnleg): 
Mælistaðir og lega þeirra til staðarákvarðana. 
Þekking á leiðréttingum horna, merkja og miðana á jörðunni til útsendingar í 
vaxandi kort. 
Þekking á leiðréttingu sextanthorna vegna hæðarmismunar mælistaðanna. 
Flokkun og nákvæmni mælistaða, og hvers ber að gæta við val þeirra til stað- 
arákvarðana. Að kunna að leiðrétta horn, sem mæld eru með sextanti milli 
mishárra mælistaða, þegar kunn eru hæðarhorn af mælistöðunum. Fyllri kunn- 
átta i stærðfræði en til farmannaprófs, einkum í bókstafareikningi, líking- 
um og hornafræði. 

Alþjóðamerki (verklegt) : 

Leikni í notkun ljós- og hljóðmerkja og merkjaflagga. Leikni í að nota hand- 
flögg til merkjagjafa eftir alþjóðareglum. Áherzla skal lögð á merkjagjafir eftir 
Morse-stafrófi og með tveim handflöggum eftir alþjóðareglum. 

Alþjóðaréttur (munnlegur): 
Helztu ákvæði milliríkjasamninga um gæzlu landhelginnar og um fiskveiðar á 

hafinu. Þýðing og gæzla landhelginnar á ófriðartímum. 

Enska (skrifleg og munnleg): 

Fyllri kunnátta í að tala og rita málið, en krafizt er til farmannaprófs. 

Þýzka (skrifleg og munnleg): 

Sama kunnátta og í ensku. 

Líkamsæfingar: 

Kurnátta í algengri leikfimi og æfing í að sjórna leikfímisflokki. Róðraræf- 
ingar og kunnátta í að stjórna bátum. Krafizt er þeirrar kunnáttu, sem nauðsynleg 
er til þess að geta stjórnað þeim æfingum í leikfimi, sem hægt er að viðhafa á skipi. 
Enn fremur róðraræfingar eftir settum reglum og kunnátta í að stjórna bæði róðrar- 
og vélbátum. Prófsveinn sé æfður í að gefa fyrirskipanir í því, er að þessu lýtur, 
kveðjum og viðeigandi framkomu sem yfirmaður.
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III. KAFLI 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófin. 

Fyrirmynd fyrir prófvottorðum. 

17. gr. 
Við fískimannapróf skal gefa 22 einkunnir, sem sé: 
Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn ...................... 
Í siglingafræði: 4 einkunnir fyrir skriflegar úrlausnir, 2 einkunnir fyrir 2 

munnlegar úrlausnir ............2.00.. 0. FI 
Í notkun seætants 22... 
Í sjómennsku: 1 einkunn fyrir munnlegar úrlausnir í alþjóða siglingaregl- 

um og neyðarbendingum, 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn í almennri sjó- 
mennsku og viðhaldi skipa og veiðarfæra, 1 einkunn fyrir kunnáttu í verklegri 
sjóvinnufræði og 1 einkunn fyrir kunnáttu í merkjagjöfum eftir Morse-stafrófi 
og í notkun alþjóða merkjabókar ........00.0.00 0. 

Í íslenzku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og 1 skriflega úrlausn ........ 
Í dönsku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ....................... . 
I ensku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ......00.0000 0 . 
Í sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ................... SIR 
Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn ....... FIRIR 
Í heilsufræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn 20.00.0000. 
Í vélfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn .......0....0..0. 0... . 
Í ritleikni og frágangi skriflegra verkefna: 1 einkunn .............. 4 
Í íþróttum #0... RA . 
Við farmannaprófið skulu gefnar 33 einkunnir, sem sé: 
Í stærðfræði: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn ...... 
Í siglingafræði: 6 einkunnir fyrir skriflegar úrlausnir, 3 einkunnir fyrir 3 

munnlegar úrlausnir ............0.0...00. 000 FR 
Í notkun sextans 2... IR . AR 

og neyðarbendingum, 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn i al- 

og i notkun alþjóða merkjabókar „..........0.. 0. 
Í landafræði og veðurfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ...... … 
Í islenzku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og 1 skriflega úrlausn ...... 
Í dönsku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn ........ … 
Í ensku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og Í skriflega úrlausn .......... 
Í sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn .......0..0..000 0. . 
Í heilsufrædi: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ................. BR 
Í bókhaldi: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn ...................... - 
Í viðskiptafræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn .................. 
Í vélfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ......0...00.00 00. 
Í eðlisfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ...........0 0. 
Í ritleikni og frágangi skriflegra verkefna: 1 einkunn .................. 
Í íþróttum „0... RAI 
Við skipstjórapróf á varðskipum ríkisins skulu gefnar 12 einkunnir, sem sé: 
Í stórskotafræði: 1 einkunn fyrir munnlega og verklega úrlausn ........ 
Í mælingafræði og stærðfræði: 2 einkunnir fyrir munnlegar og skriflegar 

úrlausnir ..........20..002 00 AIR 
Í alþjóðamerkjum: 1 einkunn fyrir verklegar úrlausnir .............. 
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105 Í alþjóðarétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn .................. … 1 
6, júni Í ensku: 2 einkunnir fyrir Í munnlega og 1 skriflega úrlausn .......... 2 

Í þýzku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn .......... 2 
Í líkamsæfingum: 2 einkunnir fyrir hæfni í þessum greinum .......... 2 
Í rilleikni og frágangi skriflegra verkefna: 1 einkunn sr BR l 

18. gr. 

Til þess að standast próf útheimtist: 
Í siglingareglum ekki lægra en einkunnin 5. 
Í íslenzku og siglingafræði ekki lægra en meðaleinkunnin 4 í hvoru. 
Meðaleinkunn minnst 4. 
Hæstu og lægstu aðaleinkunnir við prófin verða því sem hér segir: 
Við fískimannapróf: Hæsta einkunn 176 stig, lægsta einkunn 88 stig. 
Við farmannapróf: Flæsta einkunn 264 stig, læg gsta einkunn 132 stig. 
Við skipstjórapróf á varðskipum ríkisins: Hæsta einkunn 96 stig, lægsta 

einkunn 48 stig. 

Ágætiseinkunn telst meðaleinkunnin .........00. 7.15—8 
1. einkunn telst meðaleinkunnin ...........0...00 000... 6—7.15 
2. einkunn telst meðaleinkunnin ...........0...0. 000... 5—6 
3. einkunn telst medaleinkunnin ..........0....0000. 0... BR 4—-5 

19. gr. 
Hver prófsveinn, er próf hefur staðizt, fær prófskírteini, er sýnir séreinkunnir 

hans og aðaleinkunn. Skirteinið skal gefið út á íslenzku og ensku eftir þeim fyrir- 
myndum, sem hér fara á eftir: 

1. fyrirmynd. STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

NN. (fullt nafn) 2......000 00 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og ÁÐ) rer. FIRIR 

hefur staðizt 

fiskimannapróf 

samkvæmt lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 
og hlotið þessar einkunnir: 

  

Í stærðfræði „00.02.0000... 1 eink. ...... .. stig 
— siglingafræði ..... AÐ A VI — 
— notkun sextants ................... 1 — 
— siglingareglum ................. 1 — 
— merkjagjöfum ........0.......... 1 — 
— sjómennsku ........0.00.. 0. 2 sererree — 
— Íslenzku „3......0002.00 0 2 
— dönsku .......00 0 1 or seere — 
— ensku ........0.000 0000 1 sueeeeee — 
— sjorétti 2... 1 a 
— bókhaldi ........202.00 0 1 — seere. — 
— heilsufræði ...........00 00. I ..... . — 
— vélfrædi ......... 50 1 om seere — 
— ritleikni ...............… II 1. — 
— íþróttum „0... 1 — seer: — 

Aðaleinkunn stig
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sem verður medaleinkunnin ...., og hefur hann því staðizt prófið 105 
með ........ einkunn. 6. júní 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, ....000000.00 árið 19.... 

skólastjóri. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 176 stig. 
Til þess að standast prófið þarf: 

Í siglingareglum ekki lægra en .. 5 stig 
— íslenzku minnst .............. 8 — 

— siglingafræði minnst .......... 24 — 
  — meðaleinkunn minnst 4 = aðaleinkunn minnst 88 stig. 

2. fyri . . Bi + 
yrirmynd STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 
NN. (fullt nafn) 2......02000 00 
fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 

hefur staðizt 

farmannapróf 

samkvæmt lögum nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 
og hlotið þessar einkunnir: 

  

Í stærðfræði ............ 2 eink. ........ stig 
- siglingafræði .................... ÍR — 

— notkun sextants .........0...00... 1 — 
— siglingareglum ..................... 1 — sr — 
— merkjagjöfum ......0000.0 0. 1 — …......…… — 
— sjómennsku .......200 0 ð sereeeee — 
— landafræði og veðurfræði ........... 1 — 
— íslenzkt ...........0 000 2 or senere — 
— dånsku 20.00.0200... 2 — a 
— ensku 2... 2 orm eueeeres — 
— sjorétti Ll... 1 ere. — 
— heilsufræði .................... 1 — seer. — 
— bókhaldi ........0..0..0. 0 1 — — 
— viðskiptafræði „.................... 1 — seere. — 
— eðlisfræði .............0... 0... 1 — 
— Vélfræði 22... 1 — 
— ritleikni 22... 1 o— seer. — 
— íþróttum 0... 2 seere — 

Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefur hann því staðizt prófið 
með ........ einkunn. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, ......0..0.00....... árið 19 

skólastjóri. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 264 stig. 
Til þess að standast prófið þarf:
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f siglingareglum ekki lægra en .. 5 stig 
— íslenzku minnst .............. 8 — 
— siglingafræði minnst .......... 36 — 
— meðaleinkunn minnst 4 — aðaleinkunn minnst 132 stig. 

3. fyrirmynd. STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 
N. N. (fullt nafn) „......00..00 00 
fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og -ár) 

hefur staðizt 

skipstjórapróf á varðskipum ríkisins 

samkvæmt lögum nr. 69 12. april 1945, um stýrimannaskólann í Reykjavík, 
og hlotið þessar einkunnir: 

Í stórskotafræði ...................... 1 eink. ........ stig 
— mælingafræði ...................... 2 or sererese — 
— alþjóðamerkjum .................... 1 os. — 
— alþjóðarétti ........................ 1 — seeeer.… — 
— ensku 2... 2 — 
— byzku 22.00.0000. 2 — eres — 
— likamsæfingum ..................... 2 — eeeeese — 
— ritleikni .............. 1 — 

Aðaleinkunn ........ stig 

sem verður meðaleinkunnin ...., og hefur hann því staðizt prófið 
með „....... einkunn. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 96 stig. 
Til þess að standast prófið þarf 48 stig. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, .......0.0.00000...... árið 19.... 

skólastjóri. 

20. gr. 
Nöfn þeirra, er ganga undir próf, skal rita í bók, sem atvinnumálaráðuneytið 

löggildir, og sem geymist í stýrimannaskólanum. Skal í henni skýrt frá fullu nafni 
hvers prófsveins, fæðingarstað, fæðingardegi og fæðingarári, og frá einkunnum 
þeim, sem gefnar voru við prófið. Inn í hana skal færa öll skrifleg prófverkefni 
og yfir höfuð ítarlega skýrslu um prófið. Forstöðumaður skólans sér um, að próf- 
bókin sé færð. Hún skal undirrituð af öllum, sem einkunnir gáfu í prófinu. 

Prófvottorðin undirritar forstöðumaður einn. 

IV. KAFLI 

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólanns í Reykja- 
vík, eru hér með sett ákvæði til bráðabirgða um fiskiskipapróf. 

91 ør 21. gr. 
Prót þetta skal haldið i lok janúarmánaðar í næstu 5 år, i fyrsta skipti árið 

1946 og síðast árið 1950.
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22. gr. 105 
Ákvæði 2.—13. gr. og 21. gr. þessarar reglugerðar eiga einnig við um fiski- 6. júní 

skipapróf. 
23. gr. 

Prófkröfur. 
Til fiskiskipaprófs útheimtist: 

Stærðfræði (skrifleg): 

1. Reikningur: Þekking á heilum tölum, almennum brotum, tugabrotum, þrí- 
liðu, einföldum prósentureikningi og notkun logaritma. 

2. Flatarmálsfræði: Beinar linur, horn, hringurinn, flatir þríhyrningar og ferhyrn- 
ingar. Þríhyrningauppdrættir. 

3. Þríhyrningafræði: Notkun taflna yfir rétthyrnda þríhyrninga og kunnátta í 
að nota logaritma yfir hornaföllin. 

4. Rúmfræði: Útreikningur rúmtaks ferstrendings og sívalnings. 

Siglingafræði (munnleg og skrifleg): 
1. Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, lengd og 

breidd, breiddarmun, lengdarmun og afviki. Kompáslinur og kompásstrik, 
kompásinn og notkun hans. Misvísun og segulskekkja og hvernig þær stærðir 
verða fundnar með jarðlægum athugunum og með viks- og azimutathugun 
sólarinnar. Segulskekkjutöflur og stýristöflur og notkun þeirra. 

2. Þekking á sjókortum, innihaldi þeirra og notkun. Þekking á vegmæli og ýmiss 
konar djúpmælitækjum. Þekking á leiðarreikningi, straumi og drift, að setja 
stefnu skipsins og að finna stað skipsins í kortinu. Að ákveða stað skipsins með 
tveimur staðarlinum, fundnum samtímis og á mismunandi tímum. Staðar- 
ákvarðanir með radió-miðunum. 

3. Þekking á sextanti og notkun hans og að mæla lárétt og lóðrétt horn með hon- 
um. Kunna að rita skipsdagsbók og leiðarbók. Kunna að finna hvenær flóð 
verður og fjara. 

4. Þekking á himinhvolfinu og bauganeti þess, daglegu hreyfingunni og gangi 
jarðarinnar kringum sólina. Belti jarðarinnar og árstíðir. Hlutfallið milli 
tíma og lengdar. Stjörnufræðiárbækur og notkun þeirra. Ristími og hvarftími 
sólar. Azimutspeglar. Notkun taflna yfir hæðarleiðréttingar. Að finna breiddina 
eftir hæð sólar í hádegisbaug. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 
Að hafa lesið að minnsta kosti 40 bls. í 8 bl. broti og geta skýrt það nokkurn 

veginn. Þeir skulu geta farið sæmilega með íslenzkt mál í ræðu og riti, sérstaklega í 
þeim efnum, er til stöðu þeirra heyra. Aðalatriði málfræðinnar og allar helztu staf- 
setningarreglur. 

Danska (munnleg): 

Að hafa lesið og geta lagt út að minnsta kosti 50 bls. í 8 bl. broti í lausu máli, 
sérstaklega um líf og störf sjómanna, ásamt helztu málfræðiatriðum. 

Sjóréttur (munnlegur): 

AX þekkja helztu lagaákvæði, er snerta rétt og skyldur skipstjóra og skipverja. 
Þekking á helztu íslenzkum lagaákvæðum um skip, um hafið og á skilyrðunum ti! 
að vera skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri, og á réttindum og skyldum þeirra á 
skipinu. Þekking á valdi og ábyrgð skipstjóra á eigin gerðum og á gerðum skip- 
verja, réttindum og skyldum þeirra á skipinu og á ráðningu skipverja. 

Hjúkrunarfræði (munnleg): 
Að hafa fengið yfirlit yfir það helzta, er stendur í lækningabókum sjómanna, 

og sé einkum lögð áherzla á þessi atriði:
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1. Hjålp í viðlögum við slysfarir og algengustu sjúkdóma. 
2. Samræðissjúkdóma og varnir gegn þeim. 
3. Næma sjúkdóma og sóttvarnarreglur, sem skipum er skylt að hlýða. 
4. Almennar heilbrigðis- og þrifnaðarreglur í skipum, hirðingu þeirra og 

sengni, matvæli og fæði skipverja. 

Alþjóðamerki: 
Þekking á notkun alþjóða-merkjabókar. 
Auk þess er nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í veðurfræði. 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófið. 

Fyrirmynd prófvottorða o. fl. 

24. gr. 
Við fiskiskipapróf skulu gefnar 14 einkunnir, sem sé: 
Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir skriflega úrlausn .............. A 
— siglingafræði: 3 einkunnir fyrir skriflegar úrlausnir og 2 einkunnir 

fyrir munnlegar úrlausnir ............20.0000 00 IR 
notkun seætants: 1 einkunn ........2.0200 000. 

— íslenzku: 2 einkunnir fyrir eina munnlega og eina skriflega úrlausn 
— dönsku: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ............ HIÐ 
— sjórétti: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ......%%0200 00 
— hjúkrunarfræði: 1 einkunn fyrir munnlega úrlausn ............... . 
— alþjóðamerkjum: 1 einkunn ...... SR AR 
— ritleikni og frágangi skriflegra verkefna 1 einkunn ........... AR 

25. gr. 
Til þess að standast prófið þarf: 
Í siglingafræði og íslenzku ekki lægra en meðaleinkunnina 4 í hvoru. 
Meðaleinkunn minnst 4. 

um- 
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Hæsta aðaleinkunn verður þannig 112 stig, en til þess að standast prófið þarf 
56 stig. 

Einkunnir eru hinar sömu og við önnur próf skólans. 

26. gr. 
Hver prófsveinn, er próf hefur staðizt, fær prófskirteini, er sýnir séreinkunnir 

hans og aðaleinkunn. Skal það gefið út eftir þessari fyrirmynd: 

STÝRIMANNASKÓLINN Í REYKJAVÍK 

PRÓFSKÍRTEINI 

N. N. (fullt nafn) .......... . RNA 
fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur Og ÁR) serverer. HI 

hefur staðizt 

fiskiskipapróf 

og hlotið þessar einkunnir: 

Í stærðfræði ......................... I eink........ . stig 
— siglingafræði .............. IF 5 orm — 

— notkun sextans .............…… res IA — 

— íslenzku ............ sr 2 — 

— dönsku ......... ER FERÐ 1 — seere — 

i Reykjavik,
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Í sjórétti Ll... 1 eink. ........ stig 
— hjúkrunarfræði .................... 1 — seere — 
— alþjóðamerkjum ................. 1 — 
— ritleikni ............. 0. 1 sererere — 

Aðaleinkunn ........ stig 
sem verður meðaleinkunnin ...., og hefur hann því staðizt prófið 

með ........ einkunn. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, .......0..00000.00.. árið 19.... 

skólastjóri. 

Hæsta einkunn við prófið er 8 stig og hæsta aðaleinkunn því 112 stig. 
Til þess að standast prófið þarf: 

Í siglingafræði minnst .......... 20 stig 
— Íslenzku minnst .............. 8 — 
— meðaleinkunn minnst 4 = aðaleinkunn minnst 56 stig. 

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

eiga að máli. 

Með henni er felld úr gildi prófreglugerð fyrir sýrimannaskólann í Reykjavík, 
nr. 56 29. apríl 1938. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. júní 1945. 

Emil Jónsson. a 
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um námskeið og próf í siglingafræði utan Reykjavíkur. 

Samkvæmt 18. gr. laga nr. 69 12. apríl 1945, um stýrimannaskólann í Reykja- 
vík, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði um námskeið, er veita þá fræðslu, sem 
þarf til þess að öðlast skipsjórnarréttindi samkvæmt 4. gr. laga nr. 68 12. apríl 
1945, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum, og þá fræðslu, sem þarf til 
þess að setjast í síðari bekk fiskimannadeildar stýrimannaskólans í Reykjavík. 

I. KAFLI 

Ákvæði ýmislegs efnis. 

1. gr. 
Námskeiðin skulu haldin annaðhvort ár, samtímis á tveim stöðum utan 

Reykjavíkur, þegar næg þátttaka er fyrir hendi. Þessir staðir eru: Ísafjörður, Ak- 
ureyri, Neskaupstaður og Vestmannaeyjar. 

Það árið, þegar ártalið er jöfn tala, skal halda námskeið á Akureyri og í Vest- 
mannaeyjum, en hitt árið, oddatöluárið, á Ísafirði og í Neskaupstað. 

Námskeiðin skulu standa frá októberbyrjun til janúarloka. 

2. gr 2. gr. 
Ekkert námskeið verður haldið, séu nemendur til fiskimannaprófs færri en 5. 

28 
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3. gr. 
Skólastjóri stýrimannaskólans i Reykjavík ræður siglingafræðikennara nåm- 

skeiðsins, sem jafnframt er forstöðumaður þess. Skal heimilt að ráða hann til 4 
ára i senn. Skólastjórinn auglýsir starf þetta eigi síðar en í maímánuði, og skal 
umsókn um það vera komin honum í hendur eigi síðar en í júlílok. Forstöðumaður 
námskeiðsins ræður sérstakan kennara í sjóvinnu, sé þess þörf. Aðra kennara við 
námskeiðið ræður bæjarstjórn hlutaðeigandi kaupstaðar í samráði við forstöðu- 
mann námskeiðsins. Hún skal og útvega hæfilegt og gott húsnæði fyrir námskeiðið. 

4. gr . gr. 
Fari fjöldi fiskimannaprófsnemenda fram úr 20, má í samráði við skólastjóra 

stýrimannaskólans í Reykjavík skipta þeim í 2 deildir. 

# 5. gr. 
Á námskeiðstímanum er eftir ástæðum. heimilt að hafa 2 námsflokka fyrir 

6—30 rúmlesta prófið, enda séu nemendur í hvorum flokki ekki færri en 3. Er þá 
gert ráð fyrir, að kennslutími eins flokks fari ekki fram úr 6 vikum. 

6. gr. 
Þessi eru inntökuskilyrði á námskeiðin: 

a. Fyrir fiskimannapróf: 

1. Að hafa verið háseti á skipi eftir 16 ára aldur í 24 mánuði og þar af verið 
að minnsta kosti 6 mánuði háseti á skipi yfir 60 rúmlestir, eða að hafa 
verið 6 mánuði skipstjóri eða 12 mánuði stýrimaður á skipi yfir 15 
rúmlestir. 

2. Að hafa þá sjón, heyrn og málfæri, sem yfirmannsstaða heimtar. 
3. Að kunna sund. 

4. Að vera ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða líkamskvilla, er 
orðið geti öðrum nemendum skaðvænn. 

5. AX hafa óflekkað mannorð. 
b. Fyrir 6—30 rúmlesta próf: 

1. Að hafa verið háseti eftir 15 ára aldur á skipi yfir 6 rúmlestir í 18 mánuði. 
2. Að hafa þá sjón og heyrn, sem nauðsynleg er fyrir skipstjórnarmenn. 
3. Að hafa óflekkað mannorð. 

Vottorð um þau atriði, er um getur í þessari grein, skal afhenda forstöðumanni 
námskeiðsins eigi síðar en 15. september. 

Allan siglingatíma skal sanna með sjóferðabók eða vottorðum skráningar- 
stjóra. 

IL KAFLI 

Kennsla og próf. 

7. gr. 
Kennslustundir í fiskimannaprófsdeild skulu vera þessar á viku: 
Stærðfræði (skrifleg og munnleg) ...........0000 0... 10 stundir 
Siglingafræði (munnleg) ..........0000000 00. 2 — 

Íslenzka (skrifleg og munnleg) .......220...0 0 6 — 
Danska (munnleg) .......000020000 0 AIR 4 — 
Enska (munnleg) ................0200 00 3 — 
Heilsufræði (munnleg) ........%%.00 0000 1 — 

Siglingareglur ........0.0020. 000. 1 — 
Morse-merki .„..........0 00 3 —
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Sjóvinna ...... HR .……….…. 8 stundir 
Líkamsæfingar ..........%..0.. 000 2 — 

Samtals á viku 35 stundir 

Forstöðumaður námskeiðsins semur stundatöflu, er farið skal eftir. 

8. gr. 
Að aflokinni kennslu hvers námsflokks fyrir 6—-30 rúmlesta próf, afhendir for- 

stöðumaður námskeiðsins þeim nemendum, sem að hans dómi eru til þess hæfir, 
vottorð um, að þeir uppfylli skilyrði 4. gr. laga nr. 68 19. apríl 1945, um atvinnu 
við siglingar á íslenzkum skipum, stafl. a—h. 

9. gr. 
Í lok janúarmánaðar ganga nemendur fiskimannaprólsdeildar undir próf í 

íslenzku og stærðfræði, og þeir, sem það standast, fá aðgang að síðari bekk fiski- 
mannadeildar við stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Einkunnir og skilyrði fyrir að standast prófið, eru hin sömu og við samsvar- 
anda próf í stýrimannaskólanum. 

Til þess að standast prófið er krafizt: 
Í íslenzku: Nemendur skulu hafa lesið að minnsta kosti 20 bls. í 8 bl. broti í 

óbundnu máli og kunna nokkurn veginn að greina orð, þekkja föll, kyn, tölur, 
stig og aðaltíðir. Megináherzlu ber að leggja á stafsetningu og merkjasetningu, og 
skulu nemendur kunna það af íslenzkri málfræði, sem nauðsynlegt er til að geta 
skilið stafsetningarreglur og fært sér þær í nyt. Þeir skulu og læra helztu atriði 
merkjasetningar, einkum í sambandi við samsélningar. Þeir skulu við prófið fá 
stafsetningarverkefni, er eigi sé styttra en 250 orð og eigi lengra en 300 og hafi inni 
að halda dæmi, er gefi nemanda tækifæri til að sýna kunnáttu sína í öllum helztu 
stafsetningarreglum. Þeir skulu og leysa úr lesmerkjaverkefni, er sýni kunnáttu 
þeirra í merkjasetningu samkvæmt því, er að ofan segir, og sé það nokkru lengra 
en stafsetningarverkefnið. 

Við próf í íslenzku mega nemendur ekki nota stafsetningarorðabækur, rit- 
reglur eða aðrar kennslubækur eða önnur hjálpartæki. 

Í stærðfræði: Samlagning, frádráttur, margföldun og deiling með jákvæðum 
og neikvæðum tölum, nefndum og ónefndum. Stærsti sammælir og minnsti sam- 
nefnari. Reikningur með almennum brotum, brotabrotum og tugabrotum. 1.-stigs 
jöfnur með einni óþekktri stærð. Veldi talna og rót. Hlufallsjöfnur, bein og öfug 
hlutföll, þríliða og samsett þríliða. Einfaldur prósentureikningur. Reikningur með 
logarritmum. 

Við próf í stærðfræði mega nemendur ekki hafa nein minnisblöð eða kennslu- 
bækur, aðrar en logarritmatöflur. 

10. gr. 
Prófið er aðeins skriflegt, og skal skólastjóri styrimannaskólans í Reykjavík 

senda bæjarfógeta hlutaðeigandi kaupstaðar verkefnin í innsigluðum umslögum 
það snemma, að þau verði komin honum í hendur fyrir janúarlok. Á tilsettum 
tíma skal trúnaðarmaður bæjarfógetans koma með verkefnin á prófstaðinn og 
opna hvort um sig þegar próf byrjar í þeirri námsgrein, sem við á og prófsveinar 
eru komnir í sæti sín. 

Tekið skal fram á verkefnunum hve langur tími veitist til úrlausnar. Lengri 
úrlausnartíma má enginn hafa. Úrlausnartíminn reiknast frá því að byrjað er að 
lesa verkefnið upp eða skrifa það á töflu. 
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11. gr. 
Gæzlumenn skulu vera tveir í hverri skólastofu, skipaðir af bæjarfógeta, og 

bera þeir ábyrgð á að engum brögðum sé beitt við prófið. Kennarar námskeiðsins 
mega ekki vera gæzlumenn, að minnsta kosti ekki við þær greinir, sem þeir hafa 
kennt. 

12. gr. 
Þegar úrlausnum er skilað, skulu gæzlumenn athuga að þær séu greinilega 

merktar fullu nafni prófsveins, fæðingardegi hans og heimilisfangi, og rita á 
þær tímann, sem prófsveinninn hefur notað til úrlausnarinnar. Úrlausnum í ís- 
lenzku skal skila bæði í hreinskrift og uppkasti og allur útreikningur stærðfræði- 
verkefna skal sýndur greinilega ásamt útkomum. Öll verkefni í íslenzku skal end- 
ursenda stýrimannaskólanum ásamt úrlausnum. 

Strax að loknu prófi í hvorri grein, skulu gæzlumenn fara með úrlausnirnar 
til bæjarfógeta, sem gengur frá þeim í innsigluðum umbúðum og sendir þær styri- 
mannaskólanum í Reykjavík svo fljótt, sem því verður við komið. 

Meðan prófið stendur yfir, mega ekki aðrir vera í prófstofunni en trúnaðar- 
maður bæjarfógeta, prófsveinar og gæzlumenn, og auk þeirra kennari námsgrein- 
arinnar meðan verkefni er lesið upp eða ritað á töflu. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sér eða hjálpi öðrum, 
skulu gæzlumenn þegar víkja honum frá prófi og skal svo álitið, að hann hafi eigi 

staðizt prófið. 
Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sér ósæmilega við prófið, geta gæzlu- 

menn vikið honum frá prófinu. 

13. gr. 

Nú gengur nemandi frá prófi, stenzt eigi próf eða hættir við það af öðrum sök- 
um, og getur hann þá gengið undir þetta próf við stýrimannaskólann í Reykjavik 
að hausti. 

14. gr. 

Að námskeiði loknu, skulu forstöðumenn senda stýrimannaskólanum greini- 
lega skýrslu um námskeiðin, kennslu í hvorri grein, nemendafjölda og annað, er 
máli skiptir. 

15. gr. 

Öll nauðsynleg áhöld til kennslu í siglingafræði greiðir ríkissjóður, svo og 
allan kostnað við námskeiðin, þar með talið efni til kennslu í sjóvinnu. 

Skemmi nemendur eða ónýti eitthvað af tækjum námskeiðanna, húsgögn eða 
annað þeim tilheyrandi, skal þeim skylt að bæta skaðann að fullu. 

16. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. Reglugerð frá 23. sept. 1936, um námskeið og próf i siglingafræði 
utan Reykjavíkur, er úr gildi fallin. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. júní 1945. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Hallbjarnar Berg- 107 
manns Andréssonar, Ásholti, Skagaströnd“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatun, 8. júni 

af dómsmálaráðherra 8. júní 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Hallbjarnar Bergmanns Andréssonar, Ásholti, Skagaströnd. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Hallbjarnar Bergmanns Andréssonar. Nafni 

sjóðsins má eldrei breyta. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Hallbjörn Bergmann Andrésson, 

organleikara og forsöngvara við Skagastrandarkirkju, fæddan 15. nóv. 1917, 

dáinn 2. jan. 1943. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 1000.00 — eitt þúsund krónur — sem foreldrar hins 

látna, Sigurborg Hallbjarnardóttir og Andrés Guðjónsson, leggja fram. 

3. gr. 
Sjóðinn skal alltaf ávaxta i Adaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, eða annarri pen- 

ingastofnun með ríkisábyrgð á innstæðum. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styðja að því, að sem fullkomnastur söngflokkur verði 

starfandi við Skagastrandarkirkju, og verði vöxtum af sjóðnum varið söngnum til 
eflingar samkvæmt fyrirmælum 6. og 7. gr. 

5. gr. 
Sjóðinn má auka með framlagi af fé kirkjunnar, gjöfum, áheitum eða á hvern 

annan hátt, er æskilegt þætti. 

  

6. gr. 
Allir vextir leggjast árlega við höfuðstólinn unz hans hefur náð 10 þúsund 

króna upphæð, en þá má fyrst verja % — helming árlegra vaxtatekna sjóðs- 

ins í greiðslur til söngflokks kirkjunnar. Hinn helmingur vaxtanna leggst við höf- 

uðstólinn árlega þar til hann er orðinn 20 þúsund krónur. Upp frá því falla % 
hlutar árlegra vaxta til styrktar kirkjusöngnum, en % hluti leggst við höfuðstólinn 
þar til henn hefur náð 50 þúsund krónum. Þaðan frá skal kirkjusöngurinn styrkt- 
ur með %o árlegra vaxta, en %o hluti vaxtanna leggst við höfuðstólinn, þar til hann 
hefur náð þeirri upphæð, að dómi sjóðsstjórnarinnar, að árlegir vextir séu nægj- 
anlegir til að bera allan kostnað af störfum söngflokksins í þarfir kirkjunnar, 
með þeim takmörkunum, er 7. gr. ákveður. Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

7. gr. 
Greiðslu úr sjóðnum skal hver sá njóta, karl eða kona, sem starfar í söngflokk 

Skagastrandarkirkju og fórnar til þess verulegu af tíma sínum. Þó skal organleik- 
ara aldrei greitt kaup sitt af fé sjóðsins, með því að gera verður ráð fyrir að hon- 
um verði jafnan séð fyrir viðunandi launum af fé kirkjunnar,
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107 8. gr. 
8. júní Stjórn sjóðsins hafa á hendi: Sóknarnefnd Skagastrandarkirkju og prestur 

sóknarinnar. Þeir hafa umsjón með öllum fjárreiðum hans og annast greiðslur 
eftir fyrirmælum skipulagsskrárinnar. 

Þeir halda þessar bækur: 
Í. Reikningsbók, og sé í hana færðir árlegir reikningar yfir eignir, tekjur og 

gjöld, og ársreikningur sjóðsins. 
2. Gerðabók, þar sem skráðar séu allar fundargerðir sjóðssljórnarinnar og ákvæði 

áhrærandi það fé, sem úr honum er greitt. Í gerðabókina skal skipulagsskráin 
jafnan innfærð. 

9. gr. 
Endurskoðun ársreikninga sjóðsins skal framkvæmd af prófasti Austur-Húna- 

vatnsprófastsdæmis, og sér hann um að reikningar sjóðsins séu birtir í Lögbirt-. 
ingablaðinu. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

108 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Námsjóð hjónanna Erlends Björns- 
8. júní sonar og Maríu Sveinsdóttur á Breiðabólsstöðum, Álftanesi“, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 8. júní 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir námsjóð hjónanna Erlends Björnssonar og Maríu Sveinsdóttur 

á Breiðabólsstöðum, Álftanesi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir námsjóður hjónanna Erlends Björnssonar os Maríu Sveins- J J J J 5 

dóttur á Breiðabólsstöðum, Álftanesi. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 4380 — fjögur þúsund þrjú hundruð og áttatíu krón- 

ur —, og er hann stofnaður í tilefni af áttræðisafmæli Erlends Björnssonar hrepp- 
stjóra 3. nóv. 1944 af eftirtöldum 18 bændum í Bessastaðahreppi. 

Arngrími Bergmann, Landakoti, Árna Gunnlaugssyni, Brekku, Bertel Andrés- 
syni, Sveinskoti, Eyþór Stefánssyni, Akurgerði, Gunnari Stefánssyni, Norður- 
Eyvindarstöðum, Jóni Diðrikssyni, Bjarnastöðum, Jóni Inga Eyjólfssyni, Sviðholti, 
Karítas Skarphéðinsdóttir, Tröð, Klemenzi Jónssyni, Vestri-Skógtjörn, Markúsi Ein- 
arssyni, Bessastöðum, Ólafi Árnasyni, Deild, Ólafi Bjarnasyni, Gesthúsum, Ólafi 
Jónssyni, Akrakoti, Sigurði Ásmundssyni, Kirkjubrú, Skarphéðni Elíassyni, Tröð, 
Sófusi Ólafssyni, Landakoti, Stefáni Jónssyni, Eyvindarstöðum, Sæmundi Arngríms- 
syni, Landakoti. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega unglinga í Bessastaðahreppi til ein- 

hvers konar framhaldsnáms, enda hafi þeir lokið fullnaðarprófi við barnaskólann 
í hreppnum og hafi þá verið á framfærslu einhvers hreppsbúa. Verði breytingar
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gerðar á hreppsmårkunum, skal engu að síður í þessu sambandi miðað við núver- 108 
andi hreppsmörk. 8. júní 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

a. Vextir lagðir við höfuðstól. 
b. Gjafir og áheit, sem honum kunna að hlotnast. 

ot
 . gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrir menn: Oddviti hreppsnefndar, sem er formaður 
stjórnarinnar, formaður skólanefndar og sóknarprestur. Ef sami maður gegnir 
tveim af þeim störfum, er greind voru, tilnefnir skólanefnd mann í hið auða sæti. 

6. gr. 
Stjórnarnefnd annast styrkveitingar úr sjóðnum og annað honum viðvíkjandi. 

Hún heldur gerðabók, er hún ritar í styrkveitingar og aðrar framkvæmdir sínar 
í þágu sjóðsins. Formaður stjórnarnefndar annast reikningshald sjóðsins og sendir 
reikninga hans, ásamt hreppsreikningum, sýslunefnd Gullbringusýslu til athugunar 
og samþykktar. 

7. gr. 

Ekki kemur til úthlutunar úr sjóðnum, fyrr en stjórnarnefndin ákveður. 
Aldrei má úthluta meira í einu en 3% hlutum ársvaxtanna, en afgangurinn leggist 
við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

8. gr. 
Höfuðstól sjóðsins, eins og hann er á hverjum tíma, skal ávaxta í aðaldeild 

Söfnunarsjóðs Íslands eða annarri jafntryggri lánsstofnun. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari. 

AUGLÝSING 109 

frá fjármálaráðuneytinu, er varðar innheimtu á veitingaskatti. %. Júni 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 124 30. desember 1943, um breyting á lögum 
nr. 99 19. júní 1933, um veitingaskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að undanþágu- 
hámarksverð það, sem um getur í 2. gr. laga nr. 99 1933 skuli, þar til öðru vísi 

verður ákveðið, vera kr. 6.00 frá og með 1. juli þ. á. að telja. 

Fjármálaráðuneytið, 9. júní 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason.
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110 AUGLYSING 
11. júní 

um breyting á framlagningarfresti skattaskrár og kærufresti 

til skattstjóra í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 71 12. apríl 1945, um breyting á lög- 
um nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið. 
að á þessu ári skuli skattskráin í Reykjavík liggja frammi á lögákveðnum stað 
12. til 25. júní, að báðum dögum meðtöldum. 

Enn fremur er ákveðið, að kærufrestur til skattstjóra skuli vera til 25. júní 
þ. á., að þeim degi meðtöldum. 

Fjármálaráðuneytið, 11. júní 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 0 
Einar Bjarnason. 

111 REGLUGERÐ 

um fasteignaskatt til Ólafsfjarðarkaupstaðar. 

1. Fasteignaskatt skal greiða í bæjarsjóð af öllum fasteignum innan lögsagnar- 
umdæmis Ólafsfjarðarkaupstaðar eftir þeim reglum er hér fara á eftir: 

2. a. Af byggingalóðum og óbyggðum ..............00.0. 0. 9.8 %o 
b. Af húseignum og öðrum mannvirkjum ........000.00 00... 4.9 —- 
c. Af túnum, görðum, reitum, erfðafestulöndum og öðrum lóðum og 

lendum seen ennen eneret 2.4 — 
3. Undanpegnar fasteignaskatti eru þær fasteignir, sem um ræðir í 4. gr. laga nr. 

69 31. des. 1937. 
4. Skatt þennan skal reikna af heilum hundruðum fasteignamatsverðs, en brotum 

úr hundruðum skal sleppt. 
Skattur þessi fellur í gjalddaga 1. sept. ár hvert og falla dráttarvextir á sam- 
kvæmt lögum nr. 69 1937. Skatt þennan má taka lögtaki. 

Gt
 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69 1937 og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1945. 

Finnur Jónsson. 
  

Páll Pálmason.



225 

REGLUGERÐ 

um holræsi og holræsagjöld í Ólafsfjarðarkaupstað. 

1. gr. 
Bæjarstjórn hefur ein heimild til þess að leggja holræsi um Ólafsfjarðar- 

kaupstað. Holræsagerð bæjarins er sjálfstætt fyrirtæki með sérstöku reiknings- 
haldi. 

2. gr. 
Þar, sem bæjarstjórn hefur látið leggja holræsi í götu, veg eða opið svæði, 

er hverjum húseiganda, sem lóð á þar að, skylt að hlíta því, að lagt sé ræsi frá 
húsinu, sem flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Innanhússleiðslur leggi hús- 
eigandi á sinn kostnað, en skylt er honum að tilkynna umsjónarmanni holræsa- 
gerðarinnar áður en hann láti leggja slíkar leiðslur og skal allt, er við kemur 
slíkum leiðslum, ákveðið í samráði við umsjónarmann. 

Nú telur bæjarstjórn, eða nefnd sú, sem fer með þessi mál fyrir hönd bæjar- 
stjórnar, að regnvatn frá húsi spilli götu eða gangstétt og setur hún þá skyldað 
húseiganda til að leiða regnvatnið í húsræsið. Ef húseigandi vanrækir að leggja 
slíkar leiðslur innan hæfilegs frests, sem bæjarstjórn, eða nefnd sú, er hún felur 
framkvæmd þessara mála, til tekur, skal verkið unnið á hans kostnað. Sama gildir 
ef húseigandi leggur ekki innanhússveitur innan tiltekins frests. 

3. gr. 
Bæjarstjórn löggildir menn, sem teljast skulu hæfir að leggja og ganga frá 

holræsum, bæði innan húss og utan. Þeir einir, sem bæjarstjórn löggildir til hol- 
ræsalagninga, skulu hafa rétt til að leggja og ganga frá skólpræsum, sem standa i 
sambandi við holræsakerfi bæjarins. 

4. gr. 
Kostnaður við holræsagerð bæjarins, þar með talin ræsi úr aðalleiðslu að hús- 

veggjum, greiðist af holræsagerðinni. Til þess að standast 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 í, að greiða árlega til hol- 
ræsagerðarinnar 12 af þúsundi af fasteignamati húss og lóðar, þó aldrei minna en 
60 krónur af húsi eða hluta af húsi, sem talinn er sér i fasteignamati. Auk þess 

ber húseiganda að greiða, í eitt skipti fyrir öll, stofngjald, að upphæð kr. 300.00, 
þegar holræsagerðin hefur lagt skólpræsi úr aðalleiðslu að húsvegg hjá honum. 

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 taka í sína umsjá núverandi holræsakerfi einstakra 

manna samkvæmt samkomulagi við hlutaðeigendur eða samkvæmt mati, ef ágrein- 
ingur verður. 

6. gr. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds. (árs gjalds og stofngjalds). 

Gjaldið hefur lögtaksrétt og er Það tryggt með lögveðrétti í lóð og mannvirkjuin 
lóðareiganda á henni næstu 2 ár eftir“ gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers 
konar samningsveði og aðfararveði. Árlegur gjalddagi holræsagjalds er 1. júlí ár 
hvert en stofngjald ber að greiða þegar leiðsla hefur verið lögð úr aðalæð að 
húsvegg.
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7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 200 krónum, sem renna i 

ríkissjóð. Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal fara með sem almenn 
lögreglumál. 

8.gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð nr. 44 10. júní 1938, um 

holræsi og holræsagjald fyrir Ólafsfjarðarkauptún. i 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 
1923 til þess að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1945. 

Finnur Jónsson. 
  

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ On 

um rekstur radíóstöðva. 

1. gr. 
Engir aðrir en þeir, sem leyfisbréf hafa til þess frá póst- og símamálastjórn- 

inni, mega stofna eða reka neins konar loftskeytatæki, talstöðvatæki, radiómið- 

unarstöðvar 0. þ. 1., á Íslandi eða í íslenzkri landhelgi eða lofthelgi, eða flytja til 
landsins, selja, leigja, smíða, gera við, breyta eða setja upp slík tæki eða hluta 
Þeirra. 

Enn fremur er bannað að flytja senditæki úr þeim stað, sem leyfisbréfið til- 
greinir, án skriflegrar heimildar frá póst- og símamálastjórninni, nema um sé að 
ræði flutning tækja beint og án tafar til næstu landssímastöðvar til athugunar 
þar eða afhendingar. 

2. gr. 
Þótt leyfisbréf fyrir rekstri senditækja sé fengið, má ekki starfrækja þau 

nema af manni, sem fengið hefur til þess starfræksluskirteini loftskeytamanna 
eða talstöðvarvarða, útgefið af póst- og símamálastjórninni. Eigandi skips og 
skipstjóri bera ábyrgð á því, að senditæki í skipinu séu ekki starfrækt af öðrum 
en þeim, er hafa fullgild skírteini til starfrækslu þeirra, enda séu skírteini og 
leyfisbréf ávallt geymd um borð í skipinu hjá dagbók skipsins eða hjá dagbók 
radíóstöðvarinnar. 

Nú verða eigendaskipti að radiótækjum eða að skipi eða flugvél, sem slík 
tæki eru í, og ber þá bæði hinum fyrri og hinum nýja eiganda tafarlaust að til- 
kynna það póst- og símamálastjórninni með símskeyti, en, auk þess ber þeim, 
er heldur tækjunum, að afla nýs leyfisbréfs fyrir þeim, svo og fullgilds skirteinis 
Þeim til handa, sem á að stunda þau, hafi hann það ekki áður. 

Hvorki má innrita né þinglesa eigendaskiptum að skipi eða bát, nema vott- 
orð símaafgreiðslumanns um að slíku skeyti, sem í fyrri málsgrein segir, hafi 
verið veitt móttaka til sendingar á símastöðinni. 

4. gr. 
Öll skeyta- og talviðskipti við menn í landi fari fram um strandstöðvar lands- 

símans. Allar aðrar skeytasendingar og allt radíótal frá senditækjum í skipum
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og flugvélum til manna í landi, beint eða óbeint, er stranglega bannað. Ekki må 113 
senda út „blint“ skeyti, tal eða önnur merki eða hljóð, heldur aðeins afgreiða til 20. júní 
ákveðinnar stöðvar, sem hefur svarað kalli. Skeytaviðskipti og samtal milli skipa 
eða milli flugvéla, skulu vera sem stytzt og mega aðeins fjalla um nauðsynlegar 
upplýsingar og mega vara í mesta lagi 10 mínútur í senn. 

5. gr. 
Dulmál í loftskeytum, talskeytum eða radíósamtölum, hvort heldur er beint 

eða óbeint, er stranglega bannað, svo og samtöl á öðrum tungumálum en íslenzku 
og hinum Norðurlandamálunum og ensku og frönsku, nema skrifleg heimild til 
þess sé fengin frá póst- og símamálastjórninni. 

6. gr. 
Senditæki í skipum má ekki nota í höfnum inni, þar sem símasamband er í 

landi, hvort heldur er í innri eða ytri höfnum eða á hafnarlegum, nema að fengnu 
leyfi næstu strandarstöðvar. 

7. gr. 
Í hvert skipti, sem sendistöð kallar á aðra stöð, skal hún nefna greinilega kall- 

merki eða nafn skips eða flugvélar, sem hún er í, svo og umdæmisbókstafi, ef 
nafnið eitt er ófullnægjandi. Áður en kallað er, skal starfrækjandi fullvissa sig 
um með því að hlusta, að bylgjulengdin sé ekki í notkun af öðrum. 

8. gr. 
Í radíóviðskiptum má aðeins nota þessar bylgjulengdir: 
Loftskeytastöðvar í skipum skulu nota 500 krið/s (600 m) til að kalla á aðra 

loftskeytastöð og til neyðarþjónustu. Til annarra viðskipta skulu þær nota bylgju- 
lengdir, sem ákveðnar eru í leyfisbréfi stöðvarinnar. 

Talstöðvar í skipum skulu nota 1650 krið/s (181.8 m) til að kalla á strandar- 
stöð og til mjög áríðandi kallana á aðrar talstöðvar, svo og til neyðarþjónustu. 
Til annarra viðskipta skal nota þær bylgjulengdir, sem ákveðnar eru í leyfisbréfi 
stöðvarinnar. 

Loftskeyta- og talstöðvar annars staðar en í skipum skulu nota þær bylgju- 
lengdir, sem ákveðnar eru í leyfisbréfi stöðvarinnar, og ekki aðrar. 

9. gr. 
Bátar og skip, sem hafa radíóstöðvar, skulu stuðla að því, að stöðvarnar komi 

að sem mestu gagni til aukins öryggis lífi manna á sjónum almennt, meðal ann- 
ars með því að hlusta sem tíðast á hugsanlegt kall annarra skipa og báta, þegar 
svo stendur á, að líkur eru til, að hjálpar geti þurft, og taka þátt í skipulagsbund- 
inni hlustvörzlu, ef slíku fyrirkomulagi yrði komið á. 

Loftskeytamenn og talstöðvarverðir skulu að jafnaði hlusta á strandstöðv- 
arnar á hinum auglýstu tímum, er þær senda út tilkynningar um skeyti til skipa. 

10. gr. 
Leyfishafi er skyldur að láta skoðunarmenn landssímans skoða radíóstöðina 

a. m. k. einu sinni á ári og greiða fyrir það skoðunargjald, sem póst- og síma- 

málastjórnin ákveður. 
Skoðunarmönnum landssímans skal ávallt vera frjáls aðgangur að radió- 

stöðinni, og gelur skoðunarmaður krafizt þess, að raforka sé fyrir hendi, er skoðun 
fer fram, enn fremur, að loftskeylamaður eða talstöðvarvörður sé viðstaddur til 

Endurprentað blað. 
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113 aðstoðar og til þess að taka á móti þeim fyrirmælum, sem skoðunarmaður kann 

20. júní að gefa viðvíkjandi stöðinni. 
Leyfishafi er skyldur að sjá um, að fyrirmælum skoðunarmanns sé hlýtt. 

11. gr. 
Öll skip yfir 12 tonn eru samkvæmt siglingalögunum skyld að hafa dagbók, 

sem lögreglustjórar afgreiða, og skal, auk annars, skrá í hana allt skráningar- 
skylt varðandi talstöð skipsins, svo sem hver á skipinu hafi talstöðvarskirteini 
á hverjum tíma og rétt til að afgreiða símtöl og símskeyti um talstöðina. Smærri 
skip, sem hafa talstöðvar, skulu einnig hafa bók, sem lögreglustjóri afhendir, og 
Skrá í hana framangreind atriði og annað markvert, er varðar talstöðina. Skip, sem 
hafa loftskeytastöðvar, skulu skrá radíóviðskiptin í sérstaka dagbók, sem póst- og 
símamálastjórnin lætur í té. 

12. gr. 
Hlustverðir, sem eftirlit hafa með því, hvort fyrirmæli um notkun talstöðva 

og loftskeytastöðva eru haldin, eru opinberir sýslunarmenn, enda séu þeir í þjón- 
ustu póst- og símamálastjórnarinnar eða viðurkenndir af henni og eiðsvarnir. 

13. gr. 
Póst- og símamálastjórnin getur sett nánari reglur um notkun radíóstöðva, 

eftirlit með þeim og annað, er þar að lýtur. 

14. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari, svo og reglum, sem póst- og símamálastjórnin 

setur samkvæmt 13. gr., varða sektum ailt að 10000 krónum nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt lögum. Nú leikur rökstuddur grunur á um það, að brot hafi 
verið framið, og er þá heimilt að loka stöðinni tafarlaust, þar til er málinu er lokið, 
afturkalla leyfisbréf og starfsskirteini. 

15. gr. 
Póst- og símamálastjórnin ákveður sektir og aðrar aðgerðir samkvæmt 14. 

gr, nema hún æski þess, að dómur gangi um málið án úrskurðar af hennar hálfu. 
Ef maður vill ekki una sekt, er póst- og simamálastjórnin hefur úrskurðað 

honum að greiða, getur hann krafizt innan hálfs mánaðar, frá því er honum var 
birtur úrskurðurinn, að málið gangi til dómstólanna, og skal þá farið með það 

að hætti opinberra mála. 

16. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti, 

og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð frá 4. maí 1943, um notkun 

talstöðva og loftskeytastöðva, reglugerð frá 31. júlí 1943, um breyting á reglugerð 

4. maí 1943, um notkun loftskeytastöðva og talstöðva, reglur frá 1. júní 1943, um 
viðskipti talstöðva í íslenzkum skipum, sérreglur frá 20. marz 1941, um notkun 
talstöðva í skipum, sem sigla milli Íslands og Stóra-Bretlands og reglur frá 11. 
nóvember 1940, um viðskipti talstöðva í landi (og i eyjum). 

Samgöngumálaráðherrann, 20. júní 1945. 

  Emil Jónsson- nu 

Guðmundur Hlíðdal.
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REGLUGERÐ 114 
21. júní 

um breyting á og viðauka við reglugerð nr. 140 5. ágúst 1941, um breyting á en 

reglugerð um notkun båtabryggjunnar í Ólafsfirði, nr. 138 25. júlí 1939. 

1. gr. 
Öll bryggjugjöld og gjöld til hafnarsjóðs samkvæmt reglugerð nr. 140 5. ágúst 

1941, skulu hækka um 100%. 

2. gr. 
Við reglugerðina bætist: 
Samkvæmt heimild í f-lið 10. gr. hafnarlaga fyrir Ólafsfjörð nr. 68 28. des. 

1944, skal innheimta 2% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heimili eiga í 
Ólafsfirði og leggja afla sinn á land innan hafnarsvæðisins, — eða í skip á höfn- 
inni, —, eða hafa þar uppsátur. Gjöld þessi renna í hafnarsjóð. 

Um innheimtu á gjöldum þessum gilda sömu reglur sem um innheimtu 
bryggjugjalda. 

3. gr. 
Auglýsing nr. 87 16. júní 1942 er úr gildi numin. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt hafnarlögum fyrir Ólafsfjörð, 
nr. 68 28. desember 1944, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. júní 1945. 

Emil Jónsson. nn —— 
Vigfús Einarsson. 

AUGLÝSING 115 
21. júní 

um það, hvernig hestöfl vélar skuli ákveðin. 

Samkvæmt 1. lið 2. gr. 1. nr. 68 12. april 1945, um atvinnu við siglingar á íslenzk- 
um skipum, eru sett eftirfarandi ákvæði. 

1. gr. 
Með hestafli skipsvélar er átt við orku þá, sem aðalvél skipsins gefur, til þess 

að knýja skipið áfram, miðað við fjögurra klst. siglingu á því fullfermdu. 

2. gr. 
Gufuvélar. 

Hestöfl skulu reiknuð eftir neðanskráðri reglu: 

HO = Vp (þ?. V San. + b. H)   
(9 

P = ketilþrýstingurinn i kg á hvern fercm. 
þ = þvermál lágþrýstistrokks í cm. 

S == bulluslagið í cm.
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n == tala jafnstórra lágþrýstistrokka. 
H = hitaflötur ketilsins í fermetrum. 
Sn == snúningshraðinn á mínútu. 

Þegar - SS or minna en 2,5 er a 1.00 
i 3300 ” Í 

— — - 3,0 — — 1.10 

— — — 3,5 -— — 1.25 
— — — 4,0 — — 1.40 
— — — 4,5 — — 1.55 

Studlarnir b og c fara eftir bulluslaginu. 
Þegar S er minna en 20 cm er b 265 c 

— -— — — 40 — — — 270 - 
— -— — — 0. -- — 275 — 
— -— — — 80 — — — 280 — 
— —— — 100 — — — 285 — 
— -— —- — 120 —- -—- — 290 - 
— - — —- — 140 — — — 295 — 

Þegar S liggur á milli ofangreindra 
polation. 

Sé vélsúgur notaður, skal hækka stuðulinn b um 10%. 
Til hitaflatarins H telst: 

Allt yfirborð ketilpípnanna, milli pípuplatanna. 
Allt yfirborð eldholanna, niður að miðri rist, milli saumfara til beggja enda. 
Yfirplata og hliðarplötur bálholsins niður að línu, sem er 76 mm undir mið- 

línu eldholsins (en sé hlífðarplata yfir botni bhálholsins, skal mæla að henni). 
Innri pípuplatan, að frádregnu flatarmáli pípnanna. 
Bakplata bálholsins, að línu sem er 76 mm undir miðlínu eldholsins. 
Ofangreind regla gildir fyrir vélar, sem hafa lægri eimþrýsting en 16 kg á hvern 

ferem og meðalþrýsting meiri en 1,6 kg á hvern fercm. 

Meðalþrýstingurinn pm 
n.F.S.Sn. 

F er flatarmál lágþrýstibullu í ferem. 

3. gr. 

N 

Mótorar. 

a. Mótorar allt að 800 hestöfl: 

38 K T.D? -S 
HÖ = ða 

HÖ = tala hestafla. 
T = tala jafnstórra strokka. 
D = þvermál strokks í em. 
S == slaglengd bullu í cm. 
N = snúningur mótorsins á mínútu. 
K = margfeldi, sem er: 

4,5 

vélar; 

fyrir miðþrýstimótora; 

ö fyrir háþrýstimótora með tvískiptu brunaholi og 2-gengis diesel- 
mótora, sem nota sveifarhúsið fyrir skolloftsdælu, og rafkveikju- 

340 

345 

365 
375 
385 
395 

centimetratalna, skal finna h og c med inter- 

5 fyrir 2-gengis dieselmótora, sem hafa sérstaka skolloftsdælu; 
fyrir 4-gengis dieselmótora.
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Sé bulluhraðinn yfir 6 metra á sekúndu, dragast 5% frá hestöflum þeim, 115 
sem reiknuð eru eftir þessum reglum, sé um 4-gengis mótora að ræða, en 10% 21. júní 

ef um 2-gengis mótora er að ræða. 
bh. Mótorar 800 hestafla og þar yfir: 

TE pm SN   
HO = G - 225000 
T == tala jafnstórra strokka. 
F = flatarmál bullu í ferem. 

pm = meðalþrýstingur í kg/cm?. 
S — slaglengd bullu í cm. 
N = snúningur mótorsins á mínútu. 

| 4 fyrir 4-gengismåtora. 
G =) 2 fyrir 2-gengismåtora. 
Pm reiknast 6,2—-8 kg/cm? eftir gerð måtorsins. 

4. gr. 
Komi það fyrir, að aðalvél skips sé mjög frábrugðin áðurgreindum vélarteg- 

undum, felur atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið tveimur þar til hæfum mönnum 
að ákveða hestaflafjölda þessara véla. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað og fellur jafnframt úr gildi auglýsing nr. 
122 30. október 1936 um sama efni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. júní 1945. 

Emil Jónsson. 0 

Páll Pálmason. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð hjónanna Kristínar 116 
Jóhannsdóttur og Hjalta Jóhannssonar og fyrri konu hans, Gróu Þorkelsdóttur“, 22. júní 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. júní 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð hjónanna Kristínar Jóhannsdóttur (f. 27. júlí 1892, d. 2. 
febrúar 1942) og Hjalta Jóhannssonar (f. 11. marz 1875, d. 13. júní 1944), 
áður bónda á Gilsstöðum, Vatnshorni og víðar, en síðar verkamanns á Hólmavík, 
og fyrri konu hans, Gróu Þorkelsdóttur (f. 6. júní 1865, d. 10. des. 1925). 

1. gr . gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Kristínar Jóhannsdóttur og 

Hjalta Jóhannssonar og fyrri konu hans, Gróu Þorkelsdóttur. 

2. gr 2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður samkvæmt fyrirmælum í erfðaskrá Hjalta Jóhanns- 

sonar, verkamanns á Hólmavík, dagsettri 7. júní 1944, og staðfestri sama dag af 
notario publico.
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. 3. gr. 

Stofnfé sjóðsins að frádregnum erfðafjárskatti er kr. 9000.00. 

4. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörzlum stjórnarnefndar ríkisspitalanna og ávaxtast í 

Söfnunarsjóði Íslands. Alla vexti skal leggja við höfuðstólinn, unz sjóðurinn 
hefur náð þeirri fjárhæð, að telja megi, að hann sé fær um að svara nokkurn 
veginn rausnarlega tilgangi sínum. Eftir það má verja allt að % ársvaxta sam- 
kvæmt ákvæðum 5. gr. Hinn hluta vaxtanna skal enn leggja við höfuðstólinn 
honum til aukningar. Höfuðstólinn, eins og hann er á hverjum tíma, má aldrei 
skerða. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja krabbameinssjúklinga þeim til lækningar og 
aðhlynningar. En verði slíkra styrkveitinga ekki þörf, vegna almennra trygginga 
eða fjárframlaga hins opinbera, skal í þess stað verja úthlutuðum vöxtum til að 
styrkja vísindalegar krabbameinsrannsóknir. 

6. gr. 
Styrkveitingum úr sjóðnum ráða yfirlæknar Landsspítalans og forstöðu- 

maður Rannsóknastofu Háskólans. Verði stofnanir þessar að einhverju eða öllu 
leyti lagðar niður, taka við úthlutuninni þeir opinberir starfsmenn, er samsvar- 

andi störfum gegna, eftir því sem nánar verður fyrir mælt af stofnun þeirri, er 
fer með yfirstjórn heilbrigðismála ríkisins. Á samsvarandi hátt fer um bad, ef 
stjórnarnefnd ríkisspitalanna (sbr. 4. gr.) verður lögð niður. 

7. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar hans skulu birtir árlega 

í Lögbirtingablaði. 

8. gr. 

Skipulagsskrá þessi er að fyrirlagi stofnandans samin af landlækni. Leita 
skal henni staðfestingar forseta. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða í Þingeyrarkauptúni í Þingeyrarhreppi. 

1. gr . gr. 
Sölubúðum í Pingeyrarkauptuni skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. 

og 4. gr. samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 6 síðdegis 

nema föstudaga kl. 7 síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 9 árdegis 
næsta virkan dag. Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú skal 
greina: 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal búðum lokað eigi síðar en kl. 5 
siðdegis. 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka sölu- 
búðum eigi síðar en kl. 1 e. h.
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Annan tíma års — vetrarmánuðina — skal lokunartimi á laugardögum 
vera kl. 5. 

Meðan slátrun stendur yfir að haustinu skal búðum lokað kl. 7 síðdegis. 

3. gr. 
Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í kauptúninu, eða útlit fyrir að skortur 

geti orðið 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. 

4. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní, 1. mánudag i 

ágústmánuði og 1. desember skulu allar sölubúðir lokaðar, ef þessa daga ber 
upp á virkan dag. 

5. gr. 
Brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum á almennum helgidög- 

um og öðrum þeim, sem nefndir eru í 4. grein, 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 samkvæmt verzlunarleyfi. 

6. gr . gr. 
bå, sem komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartima, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 

7. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á götum eða torgum, eða 

annars staðar utan sölubúða kaupmanna, nokkurn þann varning, sem ekki má 
selja án verzlunarleyfis. Heimilt er þó að selja bátum eða skipum, eftir lokunar- 
tíma, veiðarfæri, salt, kol, olíu og matvæli, svo og bifreiðum benzin og olíu. 

8. gr . gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, eftir tillögum hreppsnefndar, þegar sérstaklega 

stendur á, að veita undanþágu frá samþykkt þessari einstaka tilgreinda daga, og 
til þess að sala geti farið fram í góðgerðaskyni, eða til ágóða fyrir félög, stofn- 
anir og fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til almenningsheilla. 

9. gr . gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum frá 20 til 500 krónum og renna sekt- 

irnar í sveitarsjóð Þingevrarhrepps. 
Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af hreppsnefnd Þingeyrarhrepps, staðfestist 
hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 til að öðlast gildi þegar í stað 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. júní 1945. 

Finnur Jónsson. 

Páll Pálmason. 
30 
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Norðurár í Borgarfirði. 

1. gr . gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Norðurár í Borgarfirði. Heimili þess og varnarþing 5 5 Ð Ð i 
er að Dalsmynni, Norðurárdal, Mýrasýslu. 

2. gr. 
Félagið er stofnað í því augnamiði, að gera sem arðbærasta laxveiði og sil- 

ungsveiði í Norðurá. Tilgangi sinum hyggst félagið að ná með því, að selja ána á 
leigu til stangaveiði, en koma í veg fyrir allar aðrar aðferðir við veiði í henni nema 
að svo miklu leyti, sem nauðsyn þykir að nota netaveiði til þess að ná í klaklax. 

3. gr . gr. 
Félagssvædi er Norðurá frå Króksfossi að Munaðarnesi og Arnarholti. 

4. gr. 
Félagsmenn eru allir ábúendur jarða eða eigendur veiðiréttinda í Norðurá 

á félagssvæðinu, þ. e. fyrir þessum jörðum: Krókur, Háreksstaðir, Sveinatunga, 
Hvammur, Hóll, Hafþórsstaðir, Dýrastaðir, Hreimsstaðir, Klettstía, Dalsmynni, 

Skarðshamrar, Desey, Brekka, Hreðavatn, Svartagil, Glitstaðir, Uppsalir, Laxfoss, 

Veiðilækur, Einifell, Litla Skarð, Grafarkot, Stóra Gröf. 

5. gr. 
Veiði öll skal óheimil í ánni, nema með sérstöku skriflegu leyfi félags- 

stjórnarinnar. Skal fram tekið í veiðileyfi, að eigi sé heimilt að nota önnur veiði- 
tæki en stöng, og að öðru leyti til hve langs tíma leyfið sé veitt og á hverju svæði 
árinnar það heimili að veiða. 

6. gr. 
Félagsstjórnin hefur heimild til að leigja einstökum mönnum eða félögum 

alla ána eða hluta af henni, um tiltekið árabil, þó aldrei fyrir lengri tíma í eina 
en 10 ár. Í slíkum samningi skal jafnan fram tekið, með hve mörgum stöngum 

megi veiða samtímis á hinu leigða veiðisvæði, og önnur skilyrði fyrir veiðinni. 

7. gr. 
Stjórn félagsins skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Stjórnin 

skiptir sjálf með sér verkum. Stjórnin skal kosin á aðalfundi til þriggja ára i 
senn. Stofnfundur félagsins kýs hina fyrstu stjórnendur, en þeir ganga úr stjórn- 
inni eftir hlutkesti, einn á hverju ári og verður því eftirleiðis kosinn einn maður 
í stjórnina árlega, til þriggja ára. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt 
undan kosningu, nema lögleg forföll hamli eða hann hafi verið í stjórn sam- 
fleytt í 3 ár. 

8. gr. 
Stjórnin hefur á hendi umsjón með öllum framkvæmdum félagsins milli að- 

alfunda. Hún hefur og eftirlit með því, að samþykktum félagsins sé hlýtt og má 
ráða mann sér til aðstoðar til þess að hafa eftirlit med veiðinni o. fl. Formaður 

félagsstjórnarinnar kemur fram fyrir félagsins hönd út á við og hefur yfirum- 
sjón með störfum þess og öllum fjárreiðum. Á fundum slijórnarinnar ræður afl
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atkvæða. Ef atkvæðin eru jöfn, sker atkvæði formanns úr, enda er stjórnar- 
fundur lögmætur er tveir stjórnendur eru mættir. 

9. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en í febrúarmánuði ár hverl. 

Aðalfundur er lögmætur, ef hann er skriflega eða símleiðis boðaður með minnst 
þriggja daga fyrirvara og sé fundarins og efnis hans getið í fundarboðinu. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári, leggur 
fram áætlun og tillögur um starfsemi þess á næsta ári. 

Þar leggur hún fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn um þá. Auk stjórnar kýs og aðalfundur tvo endurskoðendur félagsreikn- 
inganna. Hann kveður og á um laun stjórnar og annarra starfsmanna félagsins. 
Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema um breytingar á samþykkt- 
um sé að ræða eða félagsslit. 

10. gr. 
Aukafund heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða ef Y 

manna æskir þess, og tilgreinir fundarefni. 
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11. gr. 
Reikningsår félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerdir fyrir aðal- 5: SS S 5 3 

fund og lagðir fram til úrskurðar. 

12. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arð- 

skrá, sem lögmætur fundur hefur samþykkt og undirrituð er að minnsta kosti 
af % félagsmanna. Gildir hún í þrjú ár í senn. Náist ekki samkomulag um nýja 
arðskrá að þeim tíma liðnum, gildir hin gamla áfram. enda sé eigi krafizt mats 
að lögum. Félagsmenn greiða gjöld félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

Tekjum félagsins skal skipt eins fljótt og unnt er, þá er þær hafa borgazt inn. 

13. gr . gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum frå 100—500 kr., og veiði eða and- 

virði hennar, svo og veiðitæki, skulu gerð upptæk og verða eign félagssjóðs. 

14. gr. 
Samþykkt þessari verður ekki breytt nema % mæltra félagsmanna á aðal- 

fundi samþykki breytinguna. . 

15. gr. 
Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþykkja það. Eignum félagsins eða 

skuldura, sem þá kunna að verða, skal jafnað niður samkvæmt arðskrá. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, 
um lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júní 1945. 

Pétur Magnússon. 0 

Páll Pálmason. 
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ARÐSKRÁ 

fyrir Veiðifélag Norðurár í Borgarfirði. 

Sveinatunga .......00.0 0 300.00 
Krókur .............. 330.00 
Háreksstaðir .................... 350.00 
Hvammur ............. 0. 410.00 
Hóll 22.00.0200 300.00 
Dýrastaðir ................0. 250.00 
Hafþórsstaðir ............0..0..... 300.00 
Hreimsstaðir .............. 00. 300.00 
Skarðshamrar .........0.0.0020 0 570.00 
Klettstia ............0.. 00 250.00 
Dalsmynni 2... 250.00 
Brekka ............. 000 250.00 
Glitstaðir og Uppsalir ................. 550.00 
Svartagil .........000..... 350.00 
Hreðavatn .........0.....00 0 1000.00 
Desey 20... 100.00 
Veiðilækur ............... 0 2300.00 
Laxfoss og Eimifell ................... 5600.00 
Litla Skarð .........2.. 0 1300.00 
Grafarkot ............ 0 500.00 
Stóra Gröf ........0.... 00 600.00 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, um 
lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 28. júní 1945. 

Pétur Magnússon. 

REIKNINGUR 

  
Páll Pálmason. 

Styrktarsjóðs læknishjónanna Ingibjargar Ísleifsdóttur og Ólafs Finsen 

héraðslæknis á Akranesi, árið 1944. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 
Inneign í Aðaldeild Söfnunarsjóðs nr. 589 ........... 

2. Vextir 1943 innfærðir á árinu #..................... 
3. Gjafir á árinu „...............002 000. 

AR kr. 4333.14 
ARNA — 210.28 
ARA — 700.00 
  

Kr. 5243.42
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Gjöld: 120 

1. Styrkur veittur Sigurði Ólafssyni frá Eyri í Svínadal ............ kr. 200.00 
2. Sjóður í árslok .............0. 0... — 5043.42 

Kr. 5243.42 

  

Akranesi, 24. janúar 1945. 

Ólafur Finsen. Þorsteinn Briem. Árni Árnason. Þuríður Guðnadóttir. 

VÖGGUSTOFUSJÓÐUR 121 

Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur, ljósmóður, frá Seljamýri. 

Ársreikningur 1944. 

Reikningur yfir tekjur og gjöld: 

Gjöld: 

1. Úthlutað % hlutum ársvaxta sjóðsins til vöggustofubarna ...... kr. 268.32 
2. Tekjuafgangur ..............00 0000. — 12712.10 

  

Tekjur: Kr. 12980.42 

1. Minningargjafir: 
a. Stofngjöf (frá Sigrúnu Sigurj. og Ísak Jónss.) .............. kr. 5000.00 
b. Minningargjöf um Ingibjörgu Þorsteinsdóttur forstöðukonu 

frá Sumargjöfinni (verðbréf) ........000%000 0000 —- 1000.00 
c. Minningargjöf frá ættingjum og vinum I. Þ. forstöðukonu .... —- 1090.00 
d. Minningargjöf um frú Kristínu B. Símonarson og frú Camillu 

Bjarnason frá Bandalagi kvenna ........0.200000 0000. — 3000.00 

e. Minningargjöf um Jón Þorsteinsson, bónda að Seljamýri, frá 

skóla Ísaks Jónssonar .......0.00000. 00 —- 2000.00 
f. Minningargjafir og áheit um ýmsa frá ýmsum ............ — 555.00 

2, Vextir af verðbréfum og sparisjóðsinneign „.........0.0.0.0.... -— 335.42 
  

Kr. 12980.42 
fnahagsreikningur 31. desember 1944. 

Eignir: 
1. Handbært fé: 

Í sparisjóðsbók nr. 46426 (sjá bankabók ) FI kr. 6712.10 
2. Aðrar eignir: 

Bankavaxtabréf (Veðdeildarbréf) .......00.00000 000 — 6000.00 
  

Kr. 12712.10 
Skuldir: 

1. Höfuðstóll: 
Tekjuafgangur þessa fyrsta árs sjóðsins „.......0000. 0... kr. 12712.10 

Kr. 12712.10 

  

F. h. Vöggustofusjóðs Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur. 

Ísak Jónsson.
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REIKNINGAR 

  

  

  

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1944. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá f. á.: 
a. 4 jarðræktarbréf, hvert á 1000.00 (nafnverð) kr. 4000.00 
b. Veðdeildarbréf, 1 á 1000.00, 4 á 500.00 (nafnverð) - 3000.00 

c. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. — 2350.69 kr. 9850,69 

2. Vextir: 

a. Af jarðræktarbréfum 2... kr. 220.00 
b. — veðdeildarbréfum ............. — 150.00 
c. — Sogsvirkjunarlánsbréfi .........0.0..00.... — 40.00 
d. — 1 Rafmagnsveitulánsbréfi .................... — 46.00 
e. — innlögum í Útvegsbanka Íslands .............. — 77 457.97 

Gjöld: Kr. 9808.66 

1. Leiga fyrir pósthólf nr. 54 í Landsbanka Íslands ................ kr. 30.00 
2. Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. 4 jarðræktarbréf, hvert á 1000.00 (nafnverð) .... kr. 4000.00 
hb. 5 veðdeildarbréf, 1 á 1000.00, 4 á 500.00 (nafnverð) — 3000.00 

c. 1 Sogsvirkjunarlánsbréf (nafnverð) ............. 1000.00 
d. 1 Rafmagnsveitulánsbréf (nafnverð) ............ 1000.00 
e. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. — 778.66 — 9778.66 

  

  

Reykjavik, 4. janúar 1945. 

Sigurgeir Sigurðsson. Sigurjón Jónsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar fyrir ár 

Tekjur: 

  

  

Sjóður frá fyrra ári: 
a. Bankavaxtabréf ......0.0.0000. 0 kr. 13200.00 

b. Fasteignaveðslán .............0.000.. 0. - 82780.00 

c. Ríkisskuldabréf ......0.. — 10000.00 

d. Bankainnstæða ..........000002 0000 — 2891.57 

e. Útistandandi vextir „.............. 0. — 2668.00 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ......00.00 kr 654.50 

b. — rikisskuldabréfum ...........0..0. 0. — 550.00 

c. —- bankainnstæðu ..........0000000 000. = 67.36 

Flyt kr. 1271.86 
  

r. 9808.66 

Helgi Ingvarsson. 

ið 1940. 

kr. 111539.57 

kr. 111539.57
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Flutt kr. 1271.86 kr. 111539.57 

  

d. Af fasteignavedslånum ........... kr. 5890,50 123 
+- ógr. vextir frå 1940 ............ —- 921.50 

= i 'extir frá Í. á kr. 2668.0 innb. vextir frá f. árum ...... kr. 2668.00 4144.00 
  

— >415.86 

Kr. 116955.43 

  

  

Veittur styrkur ..........00..00.00.0 0. kr.  4000.00 
. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ........0.20000. 0 kr. 13200.00 

b. Fasteignaveðslán ..........0.0000.000 000. — 81646.48 
c. Ríkisskuldabréf .........0..0.000 0000 — 10000.00 
d. Bankainnstæða ............20%000 00... 1520.36 

€. Í Sjóði .........0...0.0. 0. — 5658.09 
f. Útistandandi vextir .........0.000000. — 921.50 

kr. 112955.43 

Kr. 116955.43 

  

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. mai 1941. 

F.h.r. 

Friðg. Bjarnarson. 

REIKNINGUR 124 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar fyrir árið 1941. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra árt: 
a. Bankavaxtabréf .........00. 0000. kr. 13200.00 

b. Fasteignaveðslán „..........00.00. 000 81646.48 
c. Ríkisskuldabréf ...........000..0 0... —- 10000.00 

d. Bankainnstæða .........02.00000 000... — 1529.36 

e. Í SJÓÐI Ll — 3658.09 

f. Útistandandi vextir ...........00 2000 — 921.50 
  kr. 112955.43 

Vextir: 

  

a. Af fasteignaveðslánum ........... kr. 5069.49 

=- innb. vextir frá f. ári ........ - 921.50 = kr. 4147.99 
b. Af bÞankainnstæðu ..........000. 0000... — 147.09 

c. — ríkisskuldabréfum .........0 0. — 440.00 

d. — Þbankavaxtabréfum ........000. 00. — 654.50 
- öðrum verðbréfum ........00 00 —-- 250.00 

f. Arður af verðbréfakaupum  .................. — 262.50 rður af verðbréfakaupum 32.530 5902.08 

  

Kr. 118857.51
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. Veittur styrkur o. fl. ........... 0... 
. Eign í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ...........0.00.000 000... kr. 13200.00 

b. Fasteignaveðslán „...........0..0.000..0 00... — 78679.72 
c. Ríkusskuldabréf ........0..0. —  8000.00 
d. Bankainnstæða ..........00.0000000 00 — 9965.05 

e. Önnur verðbréf ........0... 0. — 5000.00 
  

"kr.  4012.74 

— 114844.77 
  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 6. jan. 1942. 

F.h.r. 

Friðg. Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

Kr. 118857.51 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hannesar Árnasonar fyrir árið 1942. 

Tekjur: 

. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf .......0.0.00 000 kr. 13200.00 

b. Fasteignaveðslán „............0000.00.0 000. — 78679.72 
c. Ríkisskuldabréf ........0.0.0 00 — 8000.00 

d. Bankainnstæða .........0.00000 000 —  9965.05 
e. Önnur verðbréf 0. — 5000.00 

  

. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum ..................00.... kr. 4072.75 
b. — Þbankavaxtabréfum ........00 0 — 604.50 

c. — ríkisskuldabréfum .........0.0.0... 0. — 412.50 

d. — öðrum verðbréfum ........0... 0 — 250.00 

e. — bankainnstæðu ...........000000.0 000. — 240.66 
  

kr. 114844,77 

—  5580.41 
  

. Veittur styrkur „........0...00 02... 
. Eignir til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán' ...........0..0..0.00. 0 kr. 67829.89 
hb. Bankavaxtabréf ...........0.0000 0 —- 12100.00 

c. Ríkisskuldabréf ..........0..0.20.. 00. —— 7000.00 

d. Önnur verðbréf „ll... — 5000.00 
e. Bankainnstæða ..........000%.0 000 — 24495.29 

  

Kr. 120425.18 

kr.  4000.00 

— 116425.18 
  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. jan. 1948. 

F.h.r. 

Friðg. Bjarnarson. 

Kr. 120425.18
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REGLUGERD 126 
7. ágúst 

um sölu og veitingar áfengis, er um ræðir í lögum nr. 33 9. janúar 1935 

og lögum nr. 3 4. apríl 1923. 

Samkvæmt 12. gr. laga nr. 33 frá 9. jan. 1935, eru hér með sett eftirfarandi 
ákvæði um sölu og veitingu áfengra drykkja, er um ræðir í nefndum lögum og 
lögum nr. 3 frá 1923. 

1. gr. 
Áfengisverzlun ríkisins hefur aðsetur sitt í Reykjavík og útibú í Reykjavík, 

Hafnarfirði, Vestmannaeyjum, Seyðisfirði, Akureyri, Siglufirði og Ísafirði, svo 
og i öðrum kaupstöðum og kauptúnum, eftir því sem ríkisstjórnin kann að ákveða, 
eftir að fullnægt hefur verið skilyrði því, er um ræðir í 9. gr. 2. mgr. áfengislag- 
anna nr. 33 frá 1935, sbr. lög nr. 26 18. febrúar 1943. 

2. gr. 
Áfengisverzlun ríkisins má ein flytja áfenga drykki hingað til lands. Þó er 

henni óheimilt að flytja til landsins öl, sem hefur inni að halda meira en 2%% af 
vínanda að rúmmáli. 

3. gr. 
Afengisverzlunin selur áfengi eftir því, sem nánar er ákveðið í reglugerd 

þessari og gildandi lögum. 

4. gr. 

Áfengisverzlunin selur áfengi þeim, er hér segir: 
1. Veitingastað, sem öðlazt hefur heimild til veitinga áfengra drykkja. 
2. Læknum, sem rétt hafa til lyfjasölu, og lyfsölum, þó aðeins það áfengi, sem 

talið er í lyfjaskrá, og aðeins til lyfja, og í samræmi við reglugerð, er 
sett hefur verið samkvæmt 10. gr., 1. tölul., 2. mgr. áfengislaganna. 

3. Þeim, sem rétt hafa til að fá keyptan vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna, nátt- 
úrugripasafna og annarra verklegra nota, svo og þeim, sem rétt hafa til sölu 
vínanda til eldsneytis, er gerður hefur verið óhæfur til drykkjar, hvort tveggja 

Í samræmi við það, er fyrir er mælt í reglugerð, er sett var samkvæmt 10. gr, 
3. tölulið, áfengislaganna. 
Alþingi, ríkisstjórn og bæjarstjórnum til risnu. 

Óheimilt er Áfengisverzlun ríkisins að afhend: áfengi nema gegn stað- 
greiðslu. 

5. gr. 
Ríkisstjórnin ákveður, að fengnum tillögum forstjóra Áfengisverzlunar ríkis- 

ins, útsöluverð áfengisins með hliðsjón af áfengisstyrkleika og innkaupsverði. 
Álagning á vín þau, er um ræðir í lögum nr. 3 frá 1923, verður að vera innan 
þeirra takmarka, er þau lög setja. 

6. gr. 
Allt það áfengi, sem áfengisverzlunin lætur af hendi, skal merkt innsigli 

hennar. Á hverri flösku skal tilgreint útsöluverðið. 

7. gr. 

Ráðuneytið ræður forstöðumenn útibúa og ákveður kjör þeirra, önnur en 
laun, sem ákveðin eru í launalögum. 

Forstöðumennirnir skulu fara nákvæmlega eftir ákvæðum þessarar reglu- 

24. dag ágústmánaðar 1945. 

Endurprentað blað. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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126 gerðar, gildandi lögum og þeim frekari ákvæðum, er fjármálaráðuneytið og 

7. ágúst Áfengisverzlun ríkisins kann að setja um söluna yfirleitt eða sérstaklega fyrir 

hvern stað. Forstöðumaður Áfengisverzlunar ríkisins skal í samráði við fjármála- 

ráðuneytið mæla fyrir um, hvernig bókfærslu og skilum útibúanna skuli hagað. 

8. gr. 

Útsölustöðum Áfengisverzlunar ríkisins er óheimilt að afhenda áfengi nema 

gegn staðgreiðslu. 
Útsölustaðirnir skulu vera lokaðir frá hádegi á laugardögum og aðfangadög- 

um stórhátíða til kl. 9 að morgni næsta virkan dag. 

9. gr. 

Veitingar áfengis, þ. e. sölu til neyzlu á staðnum, má aðeins hafa um hönd af 

þeim, sem fjármálaráðuneytið veitir heimild til þess, og aðeins í þeim húsakynn- 

um, er ráðuneytið samþykkir. Skyldur er veilingasali að fara í öllu eftir ákvæð- 

um reglugerðar þessarar og reglum þeim, er ráðuneytið setur honum í veitingaleyfi 

eða á annan hátt. 

10. gr. 

Veitingar áfengis mega aðeins fara fram á tímabilinu frá kl. 12 á hádegi til 

kl. 216 síðdegis, og frá kl. 7 til 11% síðdegis. Þó má veita áfengi í lokuðum sam- 

kvæmum eftir kl. 11% síðdegis, en þó aldrei lengur en til kl. 4 f. h. Ekki má vín 

vera á borðum gesta lengur en % klukkutíma, eftir að liðinn er sá tími, er áfengi 

má veita. 
11. gr. 

Heimilt er Áfengisverzlun ríkisins að selja áfengi til veitingahúss 10% hærra 

verði en áfengið er selt í áfengisútsölum. Veitingastað skal leyfð verðframfærsla, 

sem nemur allt að 35% af kaupverði hans á áfenginu, þegar neytendum er selt 

vin á hálfum og heilum flöskum. En auk þess má veitingahús hækka verðið um 

allt að 25% frá þessu verði, þegar sala fer fram í minni skömmtum. Áfengis- 

verzlun ríkisins skal semja verðskrá yfir útsöluverð vína á veitingastað, sem gestir 

eiga aðgang að. 
12. gr. 

Enginn má hafa með sér vin i veitingahús eða hafa það með sér þaðan. Veit- 

ingamanni er skylt að gæta þess, að ekki sé brotið gegn þessu. 

13. gr. 

Óheimilt er Áfengisverzlun ríkisins, útibúum hennar og veitingastöðum að 

selja vín. 
1. Þeim, sem yngri eru en 21 árs. 

9. Þeim, sem bersýnilega eru ölvaðir, þegar þeir beiðast kaupa. 

3. Þeim, sem sekur hefur gerzt um óleyfilega sölu eða bruggun áfengis. 

14. gr. 

Engum er heimilt að auglýsa áfengi né einstakar áfengistegundir. 

15. gr. 

Hver, sem notar eftirmynd af merkjum Áfengisverzlunar ríkisins eða mis- 

notar þau á nokkurn hátt, sæti refsingu að lögum. 

16. gr. 

Lögreglustjórar geta ekki neytt heimildar þeirrar til að leyfa, að áfengi sé um 

hönd haft í félagsskap, sem ræðir um í 17. gr. 2. mgr. áfengislaganna, nema i veizl-



243 

um, samsætum og öðrum slíkum samkvæmum, þar sem sýnt er, að félagsskap- 

urinn í heild eða einstakir þátttakendur í honum hafa ekki fjárhagslegan hagnað 
af. Slík leyfi má ekki veita skemmtifélögum. 

Ekki má heldur veita slík leyfi til vinnautnar í samkvæmum, sem haldin eru 

á veitingastöðum, ef ætla má að til þeirra sé stofnað í tekjuskyni fyrir veitinga- 
húsið. i fa uk Et 

Leyfi samkvæmt 17. gr., 2. mgr. åfengislaganna skulu vera skrifleg, og skal 
þess getið í þeim, hvert tilefni leyfisins sé og hvar samkvæmið verði haldið. Samrit 
af leyfinu skal hlutaðeigandi lögreglustjóri tafarlaust senda til fjármálaráðu- 
neytisins. 

17. gr. 
Lögreglustjórum skal heimilt að loka útsölu eða veitingastað áfengis um 

einn eða fleiri daga, ef óeirðir eru byrjaðar eða yfirvofandi á staðnum eða önnur 
slík tilefni gefast, er hafa það í för með sér, að sérstök hætta geti stafað af vin- 

nautn manna. Jafnan skal hlutaðeigandi lögreglustjóri tilkynna fjármálaráðuneyt- 
inu símleiðis, ef unnt er, en ella við fyrsta tækifæri, þegar slík lokun á sér stað og 
tilefni hennar. 

18. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 25 kr. nema þyngri refsing liggi 

við samkvæmt áfengislögunum nr. 33 frá 1935 eða öðrum lögum. 

19. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt er numin úr gildi reglugerð nr. 

164 2. október 1940, útgefin af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, sbr. forsetaúr- 

skurð 2. ásúst 1946 um breyting á forsetaúrskurði nr. 73 31. maí 1945 um skipun 
og skipting starfa ráðherra o. fl. 

Fjármálaráðuneytið, 7. ágúst 1945. 

Pétur Magnússon.   
Magnús Gíslason. 

31 

Endurprentud bladsida. 
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Bráðabirgðalög um eignarnám á lóðarréttindum og mannvirkjum á Siglu- 
firði, undirskrifuð af forsetanum 31. maí 1945, nr. 72. 

Forsetaúrskurður um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, undirskrit- 
aður af forsetanum sama dag, nr. 73. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka á leigu geymslu- 
hús Tunnuverksmiðju Siglufjarðar s/f, undirskrifuð af forsetanum 29. júní 1945, 
nr. 74. 

Forsetaúrskurður um breyting á forsetaúrskurði 31. maí 1945, um skipun og 
skipting starfa ráðherra o. fl, undirskrifaður af forsetanum 2. ágúst 1945, nr. 75. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að halda niðri dýr- 
tíðarvísitölu með fjárgreiðslum úr ríkissjóði og um áhrif nokkurra landbúnaðar- 
afurða á vísitöluna, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 76. 

Fyrirmæli um sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Íslands, undirskrifuð af land- 
búnaðarráðherra 7. maí 1945, nr. 77. 

Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á reglugerð fyrir verkfræðideild 
Háskóla Íslands, undirskrifuð af menntamálaráðherra 2. ágúst 1945, nr. 78. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 30. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1945, um afnám og innköllun siglingaskírteina. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni, að ekki sé lengur 
þörf fyrir siglingaskirteini þau, sem um ræðir í tilkynningu ríkisstjórnarinnar, 
dags. 7. marz 1941, sbr. auglýsingu ráðuneytisins í Lögbirtingablaðinu, dags. 19. 
febrúar s. 1. 

Skírteinum þessum ber að skila aftur eins fljótt og hægt er til brezka aðal- 
konsúlatsins í Reykjavík, brezka vice-konsúlsins á Akureyri, brezku flotastjórnar- 
innar á Seyðisfirði og brezka vice-konsúlsins í Vestmannaeyjum. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir kvikmynda- og hljómleikahúsið 
Bíóhöllina á Akranesi, útgefin á venjulegan hált ad mandatum af dómsmálaráð- 
herra 10. júlí 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíóhóllina á Akranesi. 

1. gr. 

Við undirrituð hjón höfum með bréfi, dags. 28. september 1943, gefið Akranes- 
kaupstað kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíóhöllina við Vesturgötu nr. 29 á Akra- 

nesi með gangstéttum umhverfis og tilheyrandi lóð, 770 fermetrum að stærð, ásamt 

sýningarvélum og öllum útbúnaði innan húss, eins og þetta var í byrjun október- 
mánaðar 1943, skuldlaust. 

8. dag ágústmánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Tilgangur okkar með gjöf þessari er samkvæmt gjafabréfinu að styðja mann- 
úðar- og menningarmál innan Akraneskaupstaðar, og skal öllum arði af rekstri 
Bíóhallarinnar varið í því skyni, svo sem nánar er mælt fyrir um í 6. gr. skipu- 
lagsskrár þessarar. 

2. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar skipa fimm menn: 
Við hjónin og Sturlaugur sonur okkar, meðan við erum á lífi, sóknarprestur 

Akraneskirkju, eða safnaðar, og bæjarstjóri Akraneskaupstaðar. 
Eftir andlát okkar taka þrír nánustu afkomendur okkar eða makar þeirra 

sæti í stjórninni. Þó skulu þeir afkomendur okkar, sem heima eiga á Akranesi, 
ganga fyrir um sæti í stjórninni. Á meðan annaðhvort okkar er á lífi áskiljum við 
okkur að ráða því sjálf, hver vandamanna okkar tekur sæti í stjórninni með okkur. 

Ef fleiri en þrír jafnnánir afkomendur okkar eiga heima í Akraneskaupstað, 
taka þeir þrír menn sæti í stjórn, sem tilnefndir eru af afkomendum okkar innan 
kaupstaðarins. Nú verða atkvæði jöfn við tilnefningu og ræður þá hlutkesti. 

Nú eiga færri en þrír afkomendur okkar eða makar þeirra, heima á Akranesi 
og skulu þá stjórnarnefndarmenn boða til fundar með þeim afkomendum okkar, 
sem til næst, með opinberri auglýsingu, er birt sé með hæfilegum fyrirvara, og 
tilnefna þeir þá menn, er til vantar í stjórnina af sinni hálfu. Skulu þeir afkomendur 
okkar, sem heima eiga í Borgarfjarðarsýslu, Reykjavík, Hafnarfirði eða nánasta ná- 
grenni þeirra kaupstaða ganga fyrir þeim, sem fjær búa. Verði atkvæði jöfn við 
tilnefningu þessa ræður hlutkesti. 

Nú koma eigi a. m. k. þrír afkomendur okkar á fund þenna og skal þá á sama 
hátt boða til fundar með öllum afkomendum foreldra okkar til þess að ráða stjórn- 
arkjöri til lykta. Skulu og afkomendur systkina okkar ganga fyrir öðrum til stjórn- 
arkjörs að afkomendum okkar frágengnum. 

Fari svo, að stjórn Bíóhallarinnar verði ekki fullskipuð á þann hátt, sem að 
framan greinir, felum við dómsmálaráðuneytinu að tilnefna þann eða þá stjórn- 
endur, sem á vantar fulla tölu, eins og að framan greinir. 

Enginn getur tekið eða átt sæti í stjórninni né heldur tekið þátt í stjórnar- 
kjöri, nema hann sé lögráður. 

3. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar kýs sér formann og ritara úr sínum hópi. Formaður 

kveður til stjórnarfunda þegar honum þykir ástæða til. Á fundum ræður af! atkvæða. 

4. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar hefur yfirstjórn á rekstri hennar. Hún ræður fram- 

kvæmdarstjóra og segir honum upp starfi ef því yrði að skipta. 
Stjórnin ræður ein öllum málefnum Bíóhallarinnar innan þeirra takmarka, 

sem sett eru í skipulagsskrá þessari. 
Ef hún telur brýna nauðsyn bera til er henni heimilt að selja Bíóhöllina eða 

veðselja hana, en þó aðeins að fengnu samþykki bæjarstjórnar Akraneskaup- 
staðar. Nú kann svo að fara, að Bíóhöllin verði seld og skal þá ef unnt er fá í stað- 
inn og starfrækja annað hús hagkvæmara, í sama tilgangi og Bíóhöllin var starf- 
rækt. Sé það ekki unnt, skal verja söluandvirðinu til mannúðar- og menningar- 
mála á Akranesi samkvæmt því, sem segir í 6. gr., t. d. með því að stofna sjóð í 
þessu skyni. 

5. gr. 
Reikningsår Bíóhallarinnar er almanaksárið. Skal stjórnin hafa lokið við 

reikninga hvers árs fyrir lok janúarmánaðar næsta ár og afhent þá til endur- 
skoðunar. 

1945 
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Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar kýs tvo endurskoðendur reikninga Bíóhallar- 
innar. 

Bíóhöllin greiðir ekki útsvar né sætagjald eða neina aðra skatta til bæjar- 
sjóðs, sbr. gjafabréf okkar og svarbréf bæjarstjórnarinnar á Akranesi, dags. 19. 
sept. 1943 

6. gr. 
Tekjuafgangi af rekstri Bíóhallarinnar skal, að frádregnum viðhalds- og um- 

bótakostnaði, verja til þess að styðja að byggingu gamalmennahæla, barnaheimila, 
sjúkrahúsa og drykkjumannahæla fyrir kaupstaðinn og til kaupa á hjúkrunar- og 
lækningatækjum og öðrum útbúnaði til stofnana þessara, svo og til styrktar rekstri 
þeirra, þegar þau eru komin á fót. 

7. gr. 
Sjóð þann, sem fyrir hendi er á hverjum tíma, skal stjórnin geyma og ávaxta 

á sem tryggilegastan hátt og þannig, að til hans megi grípa með litlum fyrirvara 
til styrktar þeim málefnum, sem um ræðir í 6. gr. Skal meginhluti sjóðsins að jafn- 
aði geymdur í banka eða öruggum sparisjóði, en heimilt er stjórninni að ávaxta 
þann hluta hans, sem ekki er líklegt að grípa þurfi til í náinni framtíð, með kaup- 
um á tryggum, opinberum verðbréfum. 

Hins vegar er óheimilt að veita einstaklingum eða félögum lán úr sjóðnum. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, og er skipulags- 

skrá nr. 82 24 maí 1944 þar með úr gildi fallin. 

Akranesi, 5. júní 1945. 

Ingunn Sveinsdóttir. Haraldur Böðvarsson. 

REGLUGERÐ 

um veltuskatt. 

1. gr. 
Ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á fjárhæð veltuskatts skal tilkynnt 

skattgreiðanda með ábyrgðarbréfi, sem skal póstlagt í síðasta lagi 1. n. m., eftir að 
gjaldið er ákveðið. Ef skattgreiðandi vill kæra skatt sinn fyrir skattsljóra eða 
skattanefnd, skal hann senda kæru sína fyrir 10. sama mánaðar. Úrskurður skatt- 
stjóra eða skattanefndar skal kveðinn upp og tilkvynntur í ábyrgðarbréfi fyrir 20. 

sama mánaðar. Úrskurði skattstjóra eða skattanefndar má áfrýja til yfirskatta- 

nefndar og síðan til ríkisskattanefndar, sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Kæru- 

frestur til þeirra eru 10 dagar, og úrskurðarfrestir þeirra eru jafnlangir. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 10. gr. laga nr. 62 12. marz 1945, um 

veltuskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. júlí 1945. 

Pétur Magnússon.   
Einar Bjarnason.



247 

AUGLYSING 

um afnåm reglugerdar nr. 86 24. april 1943, um samflot skipa. 

Reglugerð nr. 86 24. april 1943, um samflot skipa, er úr gildi numin. 

Samgöngumálaráðuneytið, 17. juli 1945. 

Emil Jónsson.   
Gunnl. E. Briem. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Skriðuhrepps, Eyjafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Skriðuhrepps. Heimili hans og varnarþing er í 

Skriðuhreppi. 

2. gr. 

Til tryggingar því, að seymslufé innlagsmanna glatist ekki og sjóðurinn 

standi í skilum, skal sveitarfélagið, sem stofnandi hans, ábyrgjast innstæðurnar 
með allt að kr. 10000.00, og skal hreppsnefndin fyrir hönd sveitarfélagsins skrifa 
undir skuldbindingu þar að lútandi í gerðabók hreppsins. Ábyrgðin er óuppsegjan- 
leg. 

3. gr. 

Stjórn sparisjóðsins er: hreppsnefnd Skriðuhrepps, og ræður hún starfsmenn 
og hefur umsjón með öllum framkvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnvaldaauglýsingar, hverjir séu starfs- 
menn og hverjir geti undirritað kvittanir og upplýsingar, svo að skuldbindandi sé 
fyrir sjóðinn. Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni stjórnar, 

starfsmanna eða endurskoðenda, skal hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, og 

sæti þeir auk þess hegningu, eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og aðrir starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðn- 

um né ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

5. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn: féhirðir og 

formaður. Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð nema 

tveir úr stjórn hans eða starfsmenn séu viðstaddir og rita þeir upphæðina tafar- 
laust í bækur sjóðsins. Féhirðir má veita móttöku greiðslum í sjóðinn án þess. að 
annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn i 

bækur sjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun for- 

manns, þótt aðrir starfsmenn séu ekki viðstaddir. Heimilt er hreppsnefndinni 
að hafa þessi störf með höndum. Starfsmenn skulu ráðnir til eigi skemmri tíma 
en til eins árs i senn, en heimilt er stjórn sjóðsins að segja þeim upp starfinu fyrir- 
/aralaust, ef henni virðast nægar sakir fyrir hendi. Skal formaður leggja málið 
fyrir lögboðaðan sveitarfund, sem fellir í því fullnaðarúrskurð. 
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6. 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. Dagselningar sé 
greinilega getið við hverja greiðslu. 

7. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir lok marzmánaðar ár hvert, og boðar sveitarstjórnin 

fundinn með nægum fyrirvara. Þar skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar 
sjóðsins fyrir næsta almanaksár, ásamt athugasemdum endurskoðenda og svörum 
reikningshaldara, og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar stjórnin, ef 
ástæða þykir til. Samþykktum sjóðsins má ekki breyta, nema % hlutar fundar- 
manna séu með breytingunni. 

8. gr. 
Innlög í sjóðinn skulu ekki minni en 1 króna í senn. Sem skírteini fyrir inn- 

stæðu fær hver maður viðskiptabók með sama nafni og númeri og i innstæðubók 
stendur og jafnframt samþykktir, ef þess er óskað. Telji sparisjóðsstjórnin skað- 
legt fyrir sjóðinn að taka á 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 Í sjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum samkvæmt geta 
krafizt þess. 

9. gr. 
Upphæð innlánsvaxta 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 inn- 
stæðueiganda. Vextir reiknast eftir þrítugnættum mánuðum og gjaldast minnst í 
einum eyri. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir 
í hana og þess þá nákvæmlega gætt, að henni beri saman við innstæðubókina. 
Finnist skekkjur í vaxtareikningi, eftir að fært hefur verið í innstæðubók, má eigi 
breyta hinum skráðu tölum, en leiðrétta skal skekkjuna þegar í stað. 

10. gr. 
Nú vill sá, sem fé á í sjóðnum, fá það útborgað, og skal hann þá krefjast þess 

með tveggja mánaða fyrirvara, nema það séu :100 krónur eða minna. Innstæðufé 
má aldrei greiða, nema viðskiptabókin sé sýnd, og skal þá upphæðin 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. 

11. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast í gjaldgengri mynt eða seðlum. Greiðist innstæða 
að fullu, skal skila viðskiptabók aftur án endurgjalds. Glatist viðskiptabók, verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

Ef eigandi að innstæðu eða erfingjar hans vilja eigi sjóðsins í 15 ár til þess að 
taka við vöxtum eða segja höfuðstól upp og eigi heldur innan 6 mánaða eftir áskorun
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i blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum 

orðin eign sparisjóðsins. 
12. gr. . 

Innstædufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fyrirvara. Skal 
þá gefa út auglýsingu um það í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar. Eftir 
gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem sagt var upp. 

13. 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 greiðast úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema varasjóður sé 10% 
af sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur 
stjórnarráðið samþykkt samkvæmt tillögum sparisjóðsstjórnar að verja megi fé 
úr sjóðnum til almennra þarfa í héraðinu. 

14. gr. 

Varasjóður skal vera í tryggum, auðseldum verðbréfum eða inneign í banka, 
sem er ríkistryggður. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir en 5% 
af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og það var í 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. . 

15. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur slík verðbréf; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn veði í fasteign og þó aldrei yfir 

60% af fasteignamati eða öðru mati, sem lögskipaðir matsmenn framkvæma. 

Sjálfskuldarábyrgðarlán má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau 

séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé þeim að fullu lokið innan 10 

ára frá lánveitingu; 
c. með því að kaupa víxla, sem stjórn sjóðsins telur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegt. 

16. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af lánum. Verði vanskil á vöxtum, greiði 

skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga 

fram yfir gjalddaga. 
17. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti stjórnarinnar sé því sam- 

þykkur og ákveði lánshámark. 
Sparisjóðurinn skal ætið eiga Mo hluta af innstæðufénu í ríkistryggðum banka 

eða auðseldum verðbréfum. Komi það fyrir, að stjórn sjóðsins neyðist til að grípa 

til þess fjár, skal það lagfært svo fljótt sem mögulegt er, og ætíð skal það gert 

innan tveggja mánaða. Verðbréfaforða sjóðsins má eigi skerða, nema meiri hluti 

sparisjóðsstjórnar sé því samþykkur. Ef verðbréf, sem sjóðurinn á, hljóða á hand- 

hafa, skulu þau skráð sem eign sjóðsins. 

18. gr. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema öll stjórn sparisjóðsins sé því sam- 

þykk. Ef sjóðurinn veðsetur verðbréf sín, skal það greinilega skráð í bækur sjóðs- 

ins, hverjum bréfin séu veðsett, og einnig skulu vera í vörzlum sjóðsins fullgild 

skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. 
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19. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaåvisanir á sjálfan sig. 

20. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skulu reikningar endurskoðaðir lagðir 

fyrir sveitarfund til samþykktar fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

21. gr. 
Reikningur sparisjóðsins skal gerður samkvæmt fyrirmynd, sem sparisjóðseftir- 

litið setur á hverjum tíma. 

22. gr. 
Semja skal við hver árslok skrá yfir inneign allra innstæðueigenda, ásamt 

vöxtum. Skal tala viðskiptabóka nákvæmlega sjást á skrá þessari. Einnig skal semja 
skrá yfir öll lán, sem sjóðurinn á útistandandi, hverju nafni sem nefnast, og skal 
þá sjást greinilega, hvað er fasteignaveðlán, sjálfskuldarábyrgðarlán og víxlar. 
Gjalddagi allra lána skal sjást, og fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir, einnig 
hvernig víxilréttar hefur verið gætt. Á skrám þessum skal seta nafns hvers lántak- 
anda og einkennistölu. Loks skal semja skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo 
og yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

23. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikningana í því formi, sem fyrirmyndir stjórn- 

arráðsins sýna. 

24. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla skal sýslunefnd Eyja- 

fjarðarsýslu kjósa 2 endurskoðendur með hlutfallskosningu til eins árs í senn og 
tvo varaendurskoðendur. 

Endurskoðendur má endurkjósa. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

25. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfaeign 

að minnsta kosti misserislega, og einnig hafa þeir aðgang að öllum bókum, skjöl- 
um og öðrum verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir nauðsyn til bera. 

26. gr. 
sndurskoðendum 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 að úr því verði tafarlaust bætt. 

27. gr. 
Ársreikning sjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka strax eftir að hann er 

saminn og rita síðan vottorð á hann um, að endurskoðun sé lokið. Reikningurinn 
með athugasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

28. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um reikningshald sjóðsins 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 
lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og



251 

reglugerð um sparisjóði frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sparisjóðsins bætir ekki tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

29. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra, ef reikn- 

ingar þeirra þykja ekki á rökum bvggðir. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. júlí 1945. 

Pétur Magnússon. 

Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Bolungavíkur. 

I. KAFLI 

Um nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Sparisjóður Bolungavíkur“, og er heimili hans og varnarþing 

i Bolungavík. 

2. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins eru 17 og skulu þeir allir búsettir í Hólshreppi. Þó 

gelur ábyrgðarmannafundur veitt undanþágu í þessu efni fyrir tvo ábyrgðarmenn, 

ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Nú fækkar ábyrgðarmönnum við andlát eða 
af öðrum ástæðum, og skal þá stjórnin með aðstoð annarra ábyrgðarmanna gera 
Það, sem í hennar valdi stendur til þess að ábyrgðarmenn verði aldrei færri en 17. 
Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning, missi fjárforræðis 

eða gjaldþrots, nema fundur ábyrgðarmanna samþykki. Samþykki ábyrgðarmanna- 

fundar þarf til upptöku nýrra ábyrgðarmanna í stað þeirra, sem úr falla. 

3. gr. 

Ábyrgðarmenn skuldbinda sig með undirskrift sinni undir samþykktir sjóðs- 
ins til þess að ábyrgjast, að hann fullnægi skuldbindingum sinum, og svarar hver 

um sig i því skyni, ef með þarf, allt að kr. 500.00. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu eða hlutaðeigandi 
bæjarstjórn á sama tíma, og gildir kosning þeirra til eins árs. Hlutfallskosningu 
skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnendur má endurkjósa svo oft sem vill. Þeim 
ábyrgðarmanni, sem gegnt hefur stjórnarstörfum samfleytt í fjögur ár, er ekki skylt 
að taka vid kosningu, fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs sér formann 

árlega. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnun, flytji burt úr hér- 
aðinu eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla 
saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans, sem eftir er af kjörtíma- 
bilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt 
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óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að sýslunefnd 
kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka 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 stjórnvaldaauglýsingar, hverjir eru stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn og hverjir geti undirskrifað 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. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Stjórnin ræður afgreiðslumann (eða afgreiðslumenn, ef fleiri eru) til eigi 

skemmri tíma en eins árs í senn. Stjórnendur eða ábyrgðarmenn mega hafa þau 
störf á hendi. Stjórnin getur sagt afgreiðslumanni upp eða vikið honum frá fyrir- 
/aralaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal þá kalla saman fund ábyrgðar- 
manna tafarlaust, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

Stjórn sjóðsins undirritar skuldbindingar fyrir sjóðinn. 
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- 
sladdir, 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 úr sjóðnum fé gegn ávísun formanns, þó að 
aðrir starfsmenn sjóðsins séu eigi viðstaddir. 

7. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- 

ráðið ákveður fjárhæð tryggingar að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnarinnar. 

8. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina og aðrar þær 

bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lánum skal jafn- 
framt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið hver upphæðin sé. Sé einhverri tölu breytt 
vegna skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 

hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu.
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10. gr. 132 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti mánaðarlega, og ákveður stjórnin, 27. júlí 

hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

11. gr. 

Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 
maður hann öllum ábyrgðarmönnum með tveggja daga fyrirvara. 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 og geta um fundarefni. 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 fund- 
inum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins 
nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki, enda komi breyting- 

- arnar eigi í bága við gildandi lög um sparisjóði. 

I. KAFLI 

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 króna 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 med sömu yfir- 
skrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að sam- 
þykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir, séu til athugunar á skrifstofu spari- 
sjóðsins, og geli innstæðueigendur fengið þær til afnota, 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 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 innslæðu 

en 25000 kr. 
f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum sam- 

kvæmt geta krafizt þess. 

13. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin 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 innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjaldast 

vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 
Af upphæðum, sem nema 400 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði i 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 i vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir i innstæðu-
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132 bók, må eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna, þá er 
27. júlí hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórnin sér það fært, en heimta má, að upp- 
hæðum frá kr. 300.00 til kr. 500.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 
þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tvegsja mánaða frests er eigi skylt að greiða 
meira en kr. 1000.00 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 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 eigi 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. 

16. gr. 
Innstæðufé og vextir endurgreiðast í sjaldgengri mynt eða seðlum, og tillfærist 

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 vilja eigi sjóðsins í 15 ár til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól og eigi heldur innan 6 mánaða eftir áskorun i 
blaði því, er flytur stjórnvaldaauglýsingar, er öll innslæðan ásamt vöxtum orðin eign 
sjóðsins. 

18. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með 3 mánaða fresti. Skal annað- 

hvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, er birt sé 
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 minnsla kosti 25% af sparisjóðsinnstæðufénu og öðr- 
um skuldbindingum sparisjóðsins samanlögðum. Þegar svo er komið hag varasjóðs, 
getur stjórnarráðið samþykkt eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi
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fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í Hólshreppi, en ábyrgð- 
armannafundur verður að hafa samþykkt slíkar tillögur með % atkvæða. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseldum verðbréfum eða inn- 

eign hjá Landsbankanum eða öðrum ríkistryggðum banka. Þó er eigi skylt að koma 

meiru af varasjóði svo fyrir en 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 bæta úr því. 

IN. KAFLI 

Um útlán. 

21. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf og 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 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 lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern þann hátt, er stjórn sparisjóðsins telur heppilegan. 

22. gr. 

Stjórnin 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 greiða fram yfir gjalddaga. Af föstum lánum greiðast 

z 
vextir fyrir eigi skemmri tíma en % ár í senn. 

23. 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 bað 

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 í tryggum anðseljan- 
legum verðbréfum minnst 10% 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 bæta úr 

því. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn tilkynna sparisjóðs- 
eftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær skuli í síðasta lagi búið 
að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta nafn- 

skrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, að 
meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

24. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
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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 einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver þau séu. 

25. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. KAFLI 

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 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 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) sjást ná- 
kvæmlega af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 
sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignarveðslán, 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 sætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda og 
tilfæra einkennistölur og tilvísanir í lögskyldar bækur sjóðsins. 

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 fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna.
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V. KAFLI 

Um endurskoðun. 

30. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla skal velja tvo endurskoð- 

unarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu eða hlutaðeigandi 
bæjarstjórn með hlutfallskosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunar- 
menn. 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 

einu sinni á hverjum ársfjórðungi og verðbréfaeign hans að minnsta kosti misseris- 
lega. 

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 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 

34. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzlok. Rita þeir síðan á reikn- 
inginn 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 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 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn 
sjóðsins bætir eigi lafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

36. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra, að fengn- 

um tillögum stjórnarinnar. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. júlí 1945 

Pétur Magnússon. 
  

Torfi Jóhannsson. 
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SAMÞYKKTIR 

Sparisjóðs Kaupfélags Þingeyinga. 

I. Nafn, stofnfé, stjórn og endurskoðendur. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Kaupfélags Þingeyinga. Heimili hans og varnar- 

þing er í Húsavík. 

2. gr. 

Stofnfjáreigendur sjóðsins skulu ekki vera færri en 15 og skal stjórn sjóðsins 
skylt að gera allt, sem í hennar valdi stendur, til þess að þeir verði aldrei færri. 
Tryggingarfé, eða stofnfjárframlag af þeirra hálfu, skal eigi vera minna en kr. 
3000.00 samtals, eða kr. 200.00 frá hverjum stofnfjáreiganda og takmarkast ábyrgð 
Þeirra hvers og eins við það. 

Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi nema við andlát, burtflutning af félags- 
svæði K.Þ., missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða ef maður verður 
Öreigi á annan hátt, svo og samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu tveir þeirra kosnir á aðalfundi úr flokki 

stofnfjáreigenda með hlutfallskosningu, ef óskað er, en sá þriðji skal kosinn af 
sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu á sama tíma, og gildir kosning þeirra til þriggja 

ára Í senn. 

Jafnmargir varamenn skulu kosnir á sama hátt. 
Stjórnin kýs formann úr sínum hópi og skiptir að öðru leyti með sér verkum. 

Hún ræður starfsmenn sjóðsins, hafi hún eigi sjálf með höndum hin daglegu 
störf fyrir sjóðinn. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar. 

4. gr. 
Endurskoðendur sjóðsins eru tveir og aðrir tveir til vara. Eru þeir kosnir af 

sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu til eins árs i senn með hlutfallskosningu, ef 

óskað er. 

5. gr. 
Eigi síðar en í aprilmánuði ár hvert skal aðalfundur sparisjóðsins haldinn og 

boðar formaður hann öllum stofnfjáreigendum með eigi minna en viku fyrirvara. 

Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir s. I. ár með athugasemdum endur- 

skoðenda og svörum stjórnar eða reikningshaldara. Leggur fundurinn úrskurð á 

reikningana. Aukafundi boðar formaður á sama hátt. Fundur er lögmætur þegar 
minnst helmingur stofnfjáreigenda mætir. Mæti eigi helmingur stofnfjáreigenda, 

skal fundur boðaður að nýju með sama hætti og er hann þá lögmætur, hversu fáir 

sem mæta. Á fundum ræður einfaldur meiri hluti atkvæða úrslitum. Þó er sú 
undantekning, að eigi má gera breytingar á samþykktum sjóðsins nema % hlutar 

fundarmanna samþykki breytingarnar. 

II. Innlög, innstæður, vextir af innstæðum. 

6. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í kr. í senn. 
bh. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning.
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c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmadur viðskiptabók með sömu 133 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 27. júlí 
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 í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

7. 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 2000 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. 

8. 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 þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi 
skylt að borga meira en kr. 2000.00 á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

9. 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 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 að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðnueiganda, en það skal 
gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 

33
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133 á hlutaðeigandi reikningi i innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
27. júlí 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. 

10. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast 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. 

11. 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 6 mánaða eftir 
áskorun í blaði, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan, ásamt vöxt- 
um, orðin eign sparisjóðsins. 

12. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 
er sé Þirt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

IL Útlán. 

13. 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 % 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 álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

14. 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. 

15. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

IV. Varasjóður, reikningshald, endurskoðun o. fl. 

16. 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
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því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 

1945 

133 
samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir 27. júlí 
tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrir- 
tækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

17. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðveldum verðbréfum eða 
inneign í ríkistryggðum banka. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo 
fyrir, en 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. 

18. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
Reikningsfærsla og endurskoðun skal vera í samræmi við gildandi lög um 

sparisjóði og opinbera reglugerð, er þar að lýtur. 

19. gr. 
Leggist sjóðurinn niður, skal sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu ráðstafa eign- 

um hans til almenningsheilla á félagssvæði Kaupfélags Þingeyinga, að fengnum 
tillögum fulltrúaráðs K. Þ. og síðustu stjórnar sjóðsins. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. júlí 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 

um skyldu skipa og flugfara til að koma á tilteknar hafnir eða flugstöðvar 

til þess að fá fyrstu og síðustu afgreiðslu hér á landi. 

1. gr. 

Öll skip, sem hingað koma frá útlöndum, að undanteknum þeim, sem um 
ræðir i 2. gr., skulu taka fyrstu höfn og fá fyrstu afgreiðslu í einhverri neðan- 
greindra hafna: 

Reykjavík, Seyðisfjörður, 
Patreksfjörður, Neskaupstaður, 
Ísafjörður, Fáskrúðsfjörður, 
Siglufjörður, Vestmannaeyjar, 
Akureyri, Hafnarfjörður, 

nema þau leiti annarra hafna í neyð, enda sannist í sjóprófi, að um neyðarhöfn 
hafi verið að ræða. 

134 

27. júlí
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134 2. gr. 

27. júlí Fiskveidaskip og fiskflutningaskip íslenzk og þau erlend, sem eru í leigu ís- 
lenzkra ríkisborgara, mega taka fyrstu höfn og fá fyrstu afgreiðslu í einhverri 
neðangreindra hafna, auk þeirra hafna, sem getur í 1. gr.: 

Akranes, Ólafsfjörður, 
Borgarnes, Dalvík, 
Ólafsvík, Húsavík, 
Stykkishólmur, Raufarhöfn, 

Þingeyri, Þórshöfn, 
Flateyri, Eskifjörður, 
Bolungarvík, Djúpivogur, 
Hólmavík, Hornafjörður, 

Sauðárkrókur, Keflavík. 

Ef skipin hafa með sér farþega eða tollskyldan farm, ber þeim þó að taka fyrstu 
höfn og fá fyrstu afgreiðslu á einhverri þeirra hafna, sem getur í 1. gr. 

Öll skip, sem fara héðan til útlanda, skulu láta síðast úr og fá síðustu af- 
greiðslu á einhverri neðangreindra hafna: 

Reykjavík, Ólafsfjörður, 
Akranes, Akureyri, 
Borgarnes, Húsavík, 
Stykkishólmur, Raufarhöfn, 
Patreksfjörður, Seyðisfjörður, 
Þingeyri, Neskaupstaður, 
Flateyri, Eskifjörður, 
Ísafjörður, Fáskrúðsfjörður, 
Hólmavík, Vestmannaeyjar, 
Blönduós, Keflavík, 
Sauðárkrókur, Hafnarfjörður. 
Siglufjörður, 

Auk þessa mega fiskveiðaskip og fiskflutningaskip íslenzk og þau erlend, sem 
eru í leigu íslenzkra ríkisborgara, láta síðast úr og fá síðustu afgreiðslu á þeim 
höfnum, sem taldar eru í 2. gr., auk þeirra, sem taldar eru í þessari grein, 

4. gr. 
Öll flugför, sem koma hingað frá útlöndum, skulu lenda fyrst og fá fyrstu 

afgreiðslu á flugvellinum í Reykjavík eða flugvellinum við Keflavík, nema þau 
þurfi að nauðlenda annars staðar, enda sannist í lögreglurétti, að um nauðlending 
hafi verið að ræða. Öll flugför, sem fara héðan til útlanda, skulu leggja síðast upp 
og fá síðustu afgreiðslu á öðrum hvorum ofangreindra flugvalla. 

"5. gr. 
Til sönnunar því, að skip og flugfår hafi í komu sinni til landsins fengið til- 

skilda fyrstu afgreiðslu á höfnum þeim eða flugstöðvum, sem um getur í 1.—4. gr., 
skulu tollyfirvöldin á þeim stað, sem afgreiðslan er veitt, gefa skipstjórum eða 
flugfarstjórum, skirteini um hana, sem sýna skal tollyfirvöldum þegar krafizt er. 

Þegar skip eða flugför leggja af stað héðan til útlanda, skulu tollyfirvöld fá 
þeim skírteini um síðustu afgreiðslu (tollvegabréf), og er óheimilt að leggja af 
stað án slíks vegabréfs.
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6. gr. 134 
Ráðuneytið veitir undanþágur frá ákvæðum 1.—5. greinar, ef sérstakar ástæður 27. júlí 

eru fyrir hendi. 

7. gr. 
Brot gegn fyrirmælum 1.—5. greinar varða skipstjóra eða flugfarstjóra sekt- 

um, allt að 10000.00 kr. 
Ef skip tekur fyrstu höfn eða flugfar fyrstu lending á öðrum stöðum en þeim, 

sem heimilt er samkvæmt 1.—4. gr., eru samgöngur við það óheimilar, og skal 
tollyfirvald vísa því tafarlaust til einhvers þess staðar, sem það má fá fyrstu af- 
greiðslu á, nema það sé í nauðum statt. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 7. gr. laga nr. 63 31. des. 1937, um toll- 

heimtu og tolleftirlit, sbr. lög nr. 12 5. maí 1941, um breyting á þeim lögun. 
Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 167 9. október 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, og undanþágur, sem frá henni hafa verið 
gefnar. 

. 9. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 27. júlí 1945. 

Pétur Magnússon.   
Magnús Gislason. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Styrktar- og menningarsjóð starfs- 135 
manna H.f. Egill Vilhjálmsson“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 24. júlí 
málaráðherra 24. júlí 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktar- og menningarsjóð starfsmanna H.f. Egill Vilhjálmsson. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktar- og menningarsjóður starfsmanna H.f. Egill Vil- 
hjálmsson. 

Sjóðurinn er stofnaður með 10000 króna framlagi frá H.f. Egill Vilhjálmsson. 

2 ýr 3. gr. 

Sjóðurinn er eign starfsmanna H.f. Egill Vilhjálmsson og með sérstöku reikn- 
ingshaldi. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

4. gr. 

Sjóðfélagar geta allir fastráðnir starfsmenn H.f. Egill Vilhjálmsson orðið, ef 

þeir óska þess.
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5. gr. 
Sjóðinn má auka með hvers konar tillögum, en fastatekjur hans skulu vera 

25 kr. árstillag frá hverjum sjóðfélaga og skal haldið eftir við útborgun launa á 
tímabilinu janúar—marz ár hvert, enn fremur skal firmað H.f. Egill Vilhjálmsson 
á sama tíma ár hvert greiða til sjóðsins tvöfalda þá upphæð, er sjóðfélagar leggja 
til. Sjóðfélagar eiga ekki kröfu á endurgreiðslu tillaga til sjóðsins, þó að þeir hætti 
að vera félagar. 

6. gr. 
Tilgangur félagsins er að styrkja þá sjóðfélaga, sem verða fyrir fjárhagsörð- 

ugleikum vegna langvarándi veikinda eða slysa. Nú deyr sjóðfélagi, er þá heimilt 
að styrkja aðstandendur hins látna vegna útfararkostnaðar, ef þurfa þykir, enda 
liggi til grundvallar tillögur styrkveitinganefndar. 

7. gr. 
Styrkja má sjóðfélaga, ef sérstök bágindi steðja að honum, önnur en um getur 

í 6. gr. Til þess að slík styrkveiting fari fram, verður hún að hafa hlotið samþykki 
sameiginlegs fundar sjóðstjórnar og styrkveitinganefndar. 

8. gr. 
Eigi má veita styrk úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans er orðinn 25000 krónur, 

og aldrei má veita svo styrk úr honum, að höfuðstóllinn fari niður fyrir þá upp- 
hæð. Sé fé fyrir hendi, umfram styrkveitingu, má á aðalfundi veita ákveðna fjár- 
upphæð til almennrar menningarstarfsemi fyrir sjóðfélaga. Að öðrum kosti leggist 
afgangur við höfuðstólinn ásamt vöxtum og vaxtavöxtum af sjóðnum, enn fremur 
gjöfum, er sjóðnum kunna að áskotnast. Styrkveitingar fari fram í desember ár 
hvert eða á öðrum tímum, ef nauðsyn krefur. 

9. gr. 
Breyta má tilgangi sjóðsins síðar þannig, að fé verði einnig veitt úr honum 

sem eftirlaun. Til þess að slík breyting verði gerð á tilgangi sjóðsins, þarf til sam- 
þvykki aðalfundar, þar sem mættir eru minnst % sjóðfélaga. Einnig þarf til að koma 
samþykki forstjóra eða forráðamanna H.f. Egill Vilhjálmsson. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins er svo skipuð, að H.f. Egill Vilhjálmsson skipar einn mann, en 

aðalfundur skal kjósa tvo. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, þannig að 
einn maður gengur úr á ári hverju, hið fyrsta skipti eftir hlutkesti. Sé félagskjörinn 
maður, sem úr gengur, skal á aðalfundi kjósa mann í hans stað, en ella skipar hluta- 
félagið mann í stað fulltrúa síns. Þá skal aðalfundur og kjósa einn varamann til 

tveggja ára i senn. Stjórnin skal hafa sér til aðstoðar sérstaka styrkveitinganefnd. 
Skal hún svo skipuð, að hver starfsgrein firmans kýs sér einn fulltrúa til eins árs 

í senn. Skal sjóðstjórninni tilkynnt um fulltrúakosningar eigi síðar en einum 

mánuði eftir aðalfund. Styrkveitinganefnd hefur aðeins tillögurétt, ef annað er 
ekki tekið fram í skipulagsskrá þessari, en verði ágreiningur, skal það borið undir 
almennan félagsfund. 

11. gr. . 
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert. Þá skulu þessi 

mál tekin fyrir: 
a. Skýrsla stjórnarinnar. 

b. Endurskoðaðir reikningar sjóðsins lagðir fram. 
c. Lagabreytingar.
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d. Kosning stjornar, varastjornar og endurskodenda. 
e. Önnur mál, er fram kunna að koma. 

12. gr. 
Skipulagsskrå þessari verður aðeins breytt á lögmætum aðalfundi, en aðal- 

fundur telst því aðeins löglegur, að til hans hafi verið boðað með viku fyrirvara 
í starfsdeildum firmans og mættir séu % hlutar félagsmanna. Þó má aldrei 

breyta að verulegu leyti ákvæðum 6., 7., 8. og 9. greinar skipulagsskrárinnar eða 
verja fé úr sjóðnum í öðru augnamiði en þar um getur. Verði aðalfundur ólög- 
legur vegna þess hve fáir mæta, skal boða aftur til fundar á sama hátt, og er sá 

fundur löglegur án tillits til þess, hve margir mæta. Áfl atkvæða ræður á aðalfundi 
sem öðrum félagsfundum nema til breytinga á skipulagsskrá þessari, þá þarf % 
hluta greiddra atkvæða. 

13. gr. 
Hætti H.f. Egill Vilhjálmsson að starfa eða sjóðurinn verði lagður niður ein- 

hverra hluta vegna, skulu eigur hans renna til einhverrar líknarstarfsemi eftir 
ákvörðun fundar, er boðað verði til um þetta mál. Um þann fund gildi sömu reglur 
og aðalfund. 

14. gr. 
Leita skal samþykkis forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 20. júlí 1945. 

Stjórn Styrktar- og menningarsjóðs starfsmanna H.f. Egill Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglum um starfrækslu og starfsmenn landssímans. 

Samkvæmt 4. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins, og 
8. gr. laga nr. 8 9. janúar 1935, um stjórn og starfrækslu póst- og símamála, er hér 
með sett eftirfarandi reglugerð um breytingu á reglum um starfrækslu og starfs- 
menn landssímans frá 27. febrúar 1935. 

1. gr. 
16. gr. orðist þannig: 
Hver starfsmaður, sem innir af hendi sunnudagsvaktir, á rétt til 1 hvíldardags 

í sömu viku, enda hafi starfsmenn ekki færri en 52 hvíldardaga á ári auk sumar- 

leyfis, þó að meðtöldum þeim helgidögum, sem falla í sumarleyfið. Helsidagavarð- 

skrá skal samin fyrir fram fyrir einn mánuð í senn, og helgidagavinnan skiptist 

sem jafnast niður á starfsmenn. 

Hvíldardagur telst sá dagur, að á undan honum og eftir fari næturhvíld. Starfs- 

maður, sem vegna veikinda getur ekki innt af hendi sunnudagsvakt, á ekki rétt til 

aukahvíldardags, og eins fellur aukahvíldardagur hans niður, ef hann er veikur 

þann dag. 

Ef starfsmaður, sem vinna á á helgidagsverði, er veikur eða fjarverandi, skal 

sá af starfsmönnum, er stöðvarstjóri eða varðstjóri ákveður, vinna aukavinnu í 

hans stað (sbr. 19. gr.). 
2. gr. 

19. gr. orðist þannig: 
Víikulegur meðal-vinnutími skal vera sem hér segir: 

a. 48 klst., þegar unnið er á sama tíma daglega og aðeins á virkum dögum, og 
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hinn reglulegi vinnutími fellur innan tímabilsins kl. 8—18 alla virka daga 
nema laugardaga, en þá kl. 8— 12. 
39 klst. hjá sendimönnum landssímans og aðstoðarmönnum við skeytaútsend- 
inguna í Reykjavík. ' 
36 klst., þegar unnið er einn dag á öðrum tíma dags en á öðrum degi eftir 
fastri varðskrá, eða ef einhver hluti hins fasta daglega vinnutíma fellur utan 
þess tímabils, sem nefnt er undir a-lið. 

Enn fremur skal greidd sérstök uppbót fyrir hverja þá klukkustund fasta 
vinnutímans, sem fellur á tímabilið kl. 2100—-0800 alla daga vikunnar, er nemi 
33% af launum hlutaðeigandi starfsmanna á klst., þegar hámarks-árslaun hans 
launaflokks, samkv. gildandi launalögum, hefur verið deilt með fyrirhuguðum 
starfsstundafjölda yfir árið. 
35%2 klst. á skrifstofum og teiknistofum, enda sé hinn venjulegi starfstími 
aðeins á virkum dögum á sama tíma daglega og innan tímabilsins kl. 0800— 
1800 alla virka daga, nema laugardaga, þá til hádegis. 
Hámarkslengd skylduvaktar má ekki yfirstíga raunverulegar 9 stundir dag- lega hverju sinni og einnig skulu líða minnst 9 klst. milli skylduvakta. Ekki 
skal kveðja starfsmenn til starfs eftir fulla næturvakt fyrr en að liðnum 30 
klst. 
Sérhver starfsmaður er skyldur að vinna aukavinnu sé þess krafizt af hlutað- 
eigandi yfirmanni, en aukavinna telst sú vinna, sem unnin er umfram skyldu- 
störf. Þó greiðist ekki aukavinna fyrir afgreiðslu símskeyta og símtala, sem 
kunna að vera afgreidd um lokunartíma, svo og daglega sjóðsuppgerð, sem ekki 
er hægt að framkvæma fyrr en í lok starfstímans, enda taki það verk ekki 
lengri tíma en allt að 30 mínútur, annars reiknast hálftíma aukavinna fyrir 
bad, en eins klukkutíma aukavinna, ef það tekur 40 mínútur eða meir af 
fyrsta klukkutímanum. 
Þar sem þjónustunni er skipað í vaktir, skal varðskrá, er sýni vinnutíma hvers starfsmanns, samin fyrir fram fyrir einn mánuð í senn. Þó má semja nýja varð- skrá áður en mánuðurinn er liðinn, ef um óvenjulegar aðstæður er að ræða, svo sem sæsímaslit eða þess háttar. 

3. gr. 
21. gr. orðist þannig: 
Þar sem þjónustunni er skipað í vaktir, sbr. c-lið 19. gr., og þjónustan nær fram 
yfir kl. 1300, svo og hjá þeim, sem koma undir a-, b- og d-liði sömu greinar, 
skal matmálstíminn vera 1 klst. og falla á tímabilið kl. 11—14, enda telst mat- 
málstími þessi ekki til vinnutímans. 
Starfsmenn fá eftirtalin hlé til hressingar í vinnutímanum: Þeir, sem vinna 
48 klst. á viku fá tvö kaffihlé á dag, 20 mínútur hvort. Þeir, sem vinna 39 klst. 
eða minna fá 15 mínútna kaffihlé á síðdegisvaktinni, enda dragist hlé þessi 
ekki frá vinnutímanum. Kaffihléum skal hagað eftir því sem á stendur og 
starfið leyfir. 
Starfsmönnum er óheimilt að yfirgefa vinnustað án leyfis yfirmanns meðan 
þeir njóta hressingar. Þar sem því verður við komið, sér stofnunin starfsmönn- 
um fyrir vistarveru, þar sem þeir geta neytt hressingar, og séð er fyrir nauð- 
synlegum hitunartækjum. 

4. gr. 
Reglugerð þessi gildir frá 1. apríl 1945. 

Samgöngumálaráðherrann, 30. júlí 1945. 

Emil Jónsson. 
  

Guðmundur Hlíðdal.
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REGLUGERD 
, 

um starfstíma og starf póstmanna á póststofunni i Reykjavík. 

Samkvæmt 40. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins og 
8. gr. laga nr. 8 9. janúar 1935, um stjórn og starfrækslu póst- og símamála er hér 
með sett eftirfarandi reglugerð um starfstíma og starf póstmanna á póststofunni 
i Reykjavík. 

1. gr. 
Starfstími póstmanna í Reykjavík, annarra en bréfbera og bílstjóra, skal vera 

37 klst. á viku og skal hann unninn eftir því, sem við verður komið, óskiptur, eins 
og verið hefur og sem næst að % hluta hvern virkan dag á tímabilinu frá kl. 8--20, 
nema um fasta þjónustu (vaktir) sé að ræða. 

Þó mega póstmenn ekki hætta að vinna að kvöldi, fyrr en lokið er afgreiðslu 
farandi pósts, en slík eftirvinna má þó eigi fara fram úr 5 klst. á mann á mánuði 
nema þá með samkomulagi. 

Í daglegum starfstíma fellst eitt 15 mínútna hlé til hressingar eða 5—6 sinnum 
í viku. 

Starfstími bréfbera og bílstjóra skal vera 42 klst. á viku. 
Vinnutími og vinnuhlé miðast við þörf vinnunnar og fer eftir ákvæðum, sem 

póstmeistarinn í Reykjavík setur. 

2. gr. 
Á lögskipuðum helgidögum og almennum frídögum, svo sem sumardaginn 

fyrsta, 1. maí, 17. júní, fyrsta mánudag í ágúst, eru póstmenn skyldir að vinna 
ef þörf krefur að dómi póstmeistara, en þá skal greiða þá vinnu sérstaklega, sbr. 
3. gr. Vinnu á helgidögum og frídögum skal haga þannig, að póstmenn inna hana 
af höndum til skiptis, og skal hver starfsmaður að jafnaði eigi kvaddur oftar til 
vinnu en fimmta hvern helgidag eða frídag, og eigi lengur en allt að 4 tíma í senn 
á tímabilinu kl. 9—13, nema þá með samkomulagi. Póst- og símamálastjórnin getur, 
ef henni þykir ástæða til, heimilað, að pósthúsinu í Reykjavík sé lokað fyrir al- 
mennri afgreiðslu á stórhátíðisdögum (nýjársdag, föstudaginn langa, fyrsta páska- 
dag, fyrsta hvítasunnudag, 17. júní, fyrsta jóladag) og einnig að sumri til (15. maí 
til 14. sept.) á laugardögum eftir kl. 12,30 og síðdegisútburður pósts í Reykjavík 
falli þá niður. 

3. gr. 
Fyrir aukavinnu á virkum dögum, sbr. 1. gr, og vinnu á helgidögum og fri- 

dögum, ber póstmönnum í Reykjavík sérstök greiðsla, sem ákveðst af fjármála- 

ráðuneytinu. 

Fyrir óstundvísi við vinnu skal dregið af greiðslu kaups eftir nánari ákvörðun 
póstmeistara i samráði við Póstmannafélag Íslands, sem er viðurkenndur samnings- 

aðili við póststjórnina um þau mál, er varða störf stéttarinnar og einstakra starfs- 

manna og launakjör, sem ekki eru annars bundin með lögum, reglugerðum eða 
fyrirmælum samkvæmt þeim. 

Ef starfsmaður veikist og getur af þeim ástæðum ekki mætt til vinnu, skal 

hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum, sem ákveður hvort læknisvottorð skuli 
heimtað. Læknisvottorð skulu vera frá trúnaðarlækni stofnunarinnar. 
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4. gr. 
Póstmenn eiga rétt til sumarleyfis samkvæmt eftirfarandi reglum: 
Starfsmenn á 1—12 mánaða þjónustualdri 1—14 daga 
Starfsmenn á  1--10 ára Þjónustualdri 16 daga 
Starfsmenn á 10—15 ára þjónustualdri 14 daga 

sumarleyfi og 7 daga vetrarleyfi. 

Starfsmenn, sem verið hafa í þjónustu stofnunarinnar í 15 ár eða lengur fá 
21 dags sumarleyfi eða 28 daga vetrarleyfi. 

Helgidagar, sem falla inn í sumar- og vetrarleyfi teljast með í leyfinu. 
Sérhver starfsmaður á rétt til fullra launa, svo lengi sem veikindadagar hans 

fara ekki fram úr 90 á 12 mánuðum. Séu þeir fleiri lækka launin um helming þann 
tíma, sem umfram er. Þegar hann hefur verið fjarverandi 180 daga á árinu, fellur 
launagreiðslan niður. Fyrir starfsmenn, sem verið hafa í þjónustu stofnunarinnar 
í 10 ár, lengist 90 daga tímabilið í 120 daga, og 180 daga tímabilið í 240 daga. Eftir 
15 ára þjónustualdur lengist tíminn á sama hátt í 180 og 360 daga. Starfsmaður, 
sem verið hefur í þjónustu stofnunarinnar í 20 ár, á rétt til fullra launa í 360 daga, 
en þá fellur launagreiðslan niður. 

Starfsmaður, sem verið hefur 6 mánuði eða skemur í þjónustu stofnunarinnar, 
á rétt til fullra launa í 30 daga og hálfra í 30 daga. Starfsmaður, sem verið hefur 
veikur í einn mánuð eða lengur, getur ekki tekið við starfi aftur, fyrr en trúnaðar- 
læknir stofnunarinnar vottar, að hann sé full vinnufær. 

5. gr. 
Reglugerð þessi gildir frá 1. april 1945 þar til öðruvísi verður ákveðið. Jafn- 

framt falla úr gildi reglur um starfstíma póstmanna í Reykjavík o. fl., útgefnar 
30. sept. 1942, og breytingar á sömu reglum, útgefnar 2. júní 1944. 

Samgöngumálaráðherrann, 30. júlí 1945. 

Emil Jónsson. 
  
Guðmundur Hliddal. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 35. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1945, um takmarkað afnám umferðartálmana af hernaðarástæðum. 

Samkvæmt tilkynningu amerísku herstjórnarinnar eru öll fyrirmæli varðandi 

umferðartálmanir á landi og við strendur landsins úr gildi fallin með þeim takmörk- 
unum, er hér greinir: 

1. a. Tilkynningar um tundurduflasvæði úti fyrir Vestfjörðum og Austfjörðum eru 
enn í gildi. 

b. Þar til er lokið hefur verið hreinsun fyrrverandi bannsvæðis milli Gróttu og 
Akraness, geta skip, sem veiða með netum eða leggjast við akkeri innan 20 
faðma dýptarlínunnar, átt á hættu að verða fyrir tjóni á veiðarfærum eða 
flækja legufærin vegna hindrana, sem enn liggja í botni á þessu svæði, og gera 
skipin þetta því á eigin ábyrgð. 

2. Öllum öðrum en þeim, sem hafa fengið þar til gerð vegabréf eða sérstaka heim- 
ild frá hlutaðeigandi yfirmanni, er bannað að fara inn í herbúðir eða hermann- 
virki. Til að hindra óafvitandi yfirtroðslur er megnið af þessum mannvirkjum
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innan girdinga og merkt med advårunarskiltum bædi å ensku og islenzku, svo 138 
sem hér segir: 6. júlí 

KEEP OUT AÐGANGUR BANNAÐUR 
MILITARY PROPERTY HERNAÐAR ÚTBÚNAÐUR 

ARMED GUARDS VARÐMENN MEÐ BYSSUR 

Inngangar að slíkum hersvæðum eru í myrkri lokaðir þar sem hentugt þykir, 

með slám, hliðum eða öðrum hentugum hindrunum. Innganga þessara er einnig 

sætt eða verðir við þá. 
Sérhver, sem fer inn á slíkt bannsvæði án heimildar, gerir það á eigin ábyrgð. 

REGLUGERÐ 
139 

um veltuskatt. 
9. júlí 

1. gr. 
Ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á fjárhæð veltuskatts skal tilkynnt skatt- 

greiðanda með ábyrgðarbréfi, sem skal póstlagt í síðasta lagi 1. n. m. eftir að gjaldið 
er ákveðið. Ef skattgreiðandi vill kæra skatt sinn fyrir skattstjóra eða skattanefnd, 
skal hann senda kæru sína fyrir 10. sama mánaðar. Úrskurður skattstjóra eða skatta- 
nefndar skal kveðinn upp og tilkynntur í ábyrgðarbréfi fyrir 20. sama mánaðar. 
Úrskurði skattstjóra eða skattanefndar má áfrýja til yfirskattanefndar og síðan til 
ríkisskattanefndar, sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Kærufrestir til þeirra ern 10 

dagar og úrskurðarfrestir þeirra eru jafnlangir. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 10. gr. laga nr. 62 12. marz 1945, um veltu- 

skatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. júlí 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Einar Bjarnason. 

REGLUGERÐ 140 
17. júlí 

um viðauka við og breyting á reglugerð nr. 49 3. marz 1945, og reglugerð 

nr. 97 12. maí 1945, um skömmtun á smjöri. 

1. gr. 

Auk þeirrar skömmtunar á 2 enskum pundum af smjöri, sem heimilað var að 

afhenda í 2. gr. reglugerðar nr. 49 3. marz 1945, og einu ensku pundi af smjöri, sbr. 

reglugerð nr. 97 12. maí 1945, skal enn fremur afhenda hverjum manni innkaupa- 
heimild fyrir einu ensku pundi (453 g) af smjöri fyrir mánuðina september og októ- 
ber, og gildir sú innkaupaheimild til 1. nóv. n. k., og eiga við um hana allar sömu 
reglur og þær innkaupaheimildir, sem áður hafa verið veittar í þessu skyni. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins setur nánari reglur um úthlutunina.
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140 2. gr. 
17. júlí Innkaupaheimild sú, sem gefin var samkvæmt reglugerð nr. 97 12. maí 1945, 

sbr. auglýsingu ráðuneytisins sama dag, gildir aðeins til 1. ágúst, en ekki til 1. sept- 
ember. 

3. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, sbr. 
lög nr. 59 7. maí 1940. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 17. júlí 1945. 

Pétur Magnússon. nn 

Torfi Jóhannsson. 

141 AUGLYSING 
17. júlí 

um skömmtun á erlendu smjöri. 

Samkvæmt reglugerð, útgefinni í dag, löggildist hér með stofnauki nr. 5, sem 
fylgir skömmtunarseðlum fyrir tímabilið 1. júlí til 1. október, sem innkaupaheim- 
ild fyrir einu ensku pundi (453 g) af erlendu smjöri, og gildir hann sem innkaupa- 
heimild fyrir þessu magni til 1. nóvember n. k. 

Verð þess smjörs, sem selt er gegn þessari innkaupaheimild, er kr. 6.50 hvert 
enskt pund (453 g). 

Viðskiptamálaráðuneytið, 17. júlí 1945. 

Pétur Magnússon. uu 

Torfi Jóhannsson. 

182 . AUGLÝSING 
8. ágúst 

um kosningu alþingismanns fyrir Norður-Þingeyjarsýslu. 

Þar sem Gísli Guðmundsson alþingismaður hefur sagt af sér þingmennsku sakir 
vanheilsu, er nú orðið autt sæti alþingismanns fyrir Norður-Þingeyjarsýslu. 

Fyrir því er hér með, samkvæmt 135. gr. laga nr. 80 frá 7. sept. 1942, um kosn- 
ingar til Alþingis, skipað svo fyrir, að kosning skuli fara fram þriðjudaginn 18. sept. 
1945 á alþingismanni fyrir Norður-Þingeyjarsýslu í stað hins fráfarna þingmanns, 
og er framboðsfrestur útrunninn 17. þ. m. 

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. nefndra laga er mælt svo fyrir, að auglýsingarfrestur 
sá, er getur i málsgreininni, skuli falla niður og samkvæmt heimild í 23. gr. sömu 
laga er enn fremur frestur sá, er getur í 1. mgr. 19. gr. laganna, styttur þannig, að 
kjörskrár skulu lagðar fram 5 vikum fyrir kjördag. 

Loks styttist tími sá, er kjörskrár eiga að liggja frammi, þannig að hann verður 
2 vikur, sbr. 3. mgr. 19. gr. kosningalaganna.
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Þetta er hér með birt öllum þeim, sem hlut eiga að máli, og hefur verið lagt fyrir 142 
hlutaðeigandi yfirkjörstjórn að undirbúa kosningu þessa og sjá um, að hún fari 8. ágúst 
fram lögum samkvæmt. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 8. ágúst 1945. 

Finnur Jónsson.   
Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzíns og takmörkun á akstri 

bifreiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur bifreiða vera sem hér segir 
á tímabilinu 1. september til 31. desember 1945: 
A. Fólksbifreiðir: 

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði .................... 8200 lítrar. 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- 

bifreiðir ...............02 00. 4100 — 
3. Leigubifreiðir þær, sem uppfylla ákveðin skilyrði .......... 2500 — 
4. Einkabifreiðir: 

a. Læknabifreiðir ...............202.00... 0. 800 — 
b. Almenn stærð, 5—6 manna ..........0200... 00... 400 — 
c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni ...........000..0.. 000. 300 — 

d. Bifhjól .........0.0020 000 60 — 
B. Vörubifreiðir: 

1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri ..........0..000 000... 2900 — 
2. Vörubifreiðir, 1) tonn ...........000. 000. n 2100 — 

3. Vörubifreiðir, % til 1% tonn .........0.0%0. 0... 1400 — 
4. Vörubifreiðir, smábifreiðir ............ BR 700 — 

2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benziskömmtunarhefti til annarra nota en bifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 

Benzinskommtunarmidar frá fyrri skömmtunartímabilum falla úr gildi 1. sept- 
ember þ. á. 

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 
til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 14. ágúst 1945. 
< > + EA ks 

Emil Jónsson. BENE 
Påll Pålmason. 
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AUGLYSING 

um meðalmeðgjöf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum fyrir 

tímabilið frá 1. ágúst 1945 til 31. júlí 1946. 

I. Reykjavíkurkaupstaður, Akraneskaupstaður, Ísafjarðarkaupstaður, Siglufjarð- 
arkaupstaður, Akureyrarkaupstaður, Vestmannaeyjakaupstaður og Hafnar- 
fjarðarkaupstaður: 

Til fulls 4 ára aldurs kr. 680.00 
— — 1 — — — 570.00 
— — 15 — —  — 680.00 
— — 16 — — — 340.00 

"IL. Gullbringusýsla, Kjósarsýsla, Borgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla, Snæfellsnes- og 
Hnappadalssýsla, Dalasýsla, Austur-Barðastrandarsýsla, Vestur-Barðastrandar- 
sýsla, Norður-Ísafjarðarsýsla, Vestur-Ísafjarðarsýsla, Strandasýsla, Vestur- 
Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla, Eyjafjarðarsýsla, 
Norður-Þingeyjarsýsla, Suður-Þingeyjarsýsla, Norður-Múlasýsla, Suður-Múla- 
sýsla, Austur-Skaftafellssýsla, Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvallasýsla, Árnes- 

sýsla, Ólafsfjarðarkaupstaður, Seyðisfjarðarkaupstaður og Neskaupstaður: 

Til fulls 4 ára aldurs kr. 570.00 

— — 1— —  — 465.00 
— — 15 — —  — 570.00 
— — 16 — — — 285.00 

Á meðgjöf þessa skal greiða verðlagsuppbót samkvæmi vísitölu eins og hún 
verður hvern mánuð á tímabilinu ágúst 1945 til júlí 1946. Verðlagsuppbótin greiðist 
mánaðarlega eftir á. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. ágúst 1945. 

Finnur Jónsson. 
  

Gunnl. E. Briem. 

SAMÞYKKT 

um fjárskipti á svæðinu milli Jökulsár á Fjöllum og Skjálfandafljóts sunnan 

Mývatnsgirðingar samkvæmt lögum nr. 88 frá 1941. 

1. gr. 
Svæði það, sem samþykkt þessi nær til, er Skútustaðahreppur allur, Bárð- 

dælahreppur, austan Skjálfandafljóts norður að fjárpestargirðingu hjá Arndísar- 
stöðum. Enn fremur Holt og Laugasel í Reykdælahreppi. 

2. gr. 
Útrýming alls sauðfjár og geitfjár á nefndu svæði skal fara fram þegar á 

næsta hausti (1945). Fjárfjöldi á svæðinu um síðustu áramót mun hafa verið 
tæplega 5000 fjár.
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3. gr. 
Fulltruaråd fjårskiptamålanna skipa 6 menn, eda 3 fyrir hvorn hrepp og skulu 

þeir kosnir á almennum fundi atkvæðisbærra fjáreigenda í hvorum hreppi. Kjósa 
skal fulltrúana hlutbundnum kosningum ef óskað er. Enn fremur skal kjósa jafn- 
marga varamenn. Fulltrúaráðið kýs 3 menn í framkvæmdanefnd og aðra 3 til vara. 

4. gr. 

Aðalstörf framkvæmdanefndar eru: 
Að sjá um fullkomna eyðingu hins gamla fjárstofns; 
að sjá um að einangrun svæðisins sé sem allra bezt tryggð; 
að greiða fyrir kaupum á ósýktu fé til fjárskiptanna og sjá um að framkvæmdir 

allar séu í sem beztu lagi og í samræmi við gildandi lög, er þar að lúta. Fram- 
kvæmdanefndinni er heimilt að velja mann eða menn, til að fara á fund sauðfjár- 
sjúkdómanefndar, til að vinna að framgangi málsins og er að öðru leyti skylt að 
starfa að málefnum fjárskiptasvæðisins í samráði við nefndina og framkvæmdar 
stjóra hennar. 

5. gr. 
Sameiginlegur kostnaður, sem ekki tilheyrir fjárkaupum og jafnast á innkeypt 

fé, skiptist á hreppana í hlutfalli við meðalfjártölu þeirra samkvæmt vorframtöl- 
um síðustu þriggja ára, áður en fjárskipti fara fram. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 88 9. júlí 1941, til 
þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að 
máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. ágúst 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

 Gunnl. E. Briem. 

LÖGREGLUSAMÞYKKT 

fyrir Suður-Þingevjarsýslu. 

FYRSTI ÞÁTTUR 

Ákvæði, er taka bæði til kauptúna og sveita. 

I. KAFLI 

Um velsæmi og hegðun. 

1. gr. 
Á almannafæri mega uppþot og óspektir ekki eiga sér stað. Ekki mega menn 

safnast saman á almannafæri, svo að til tálma sé fyrir umferðina. 
Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 

svæði, sem almenningur fer um, eða ætluð eru til almennings afnota, svo sem leik- 

velli, torg, bryggjur, bólvirki, svo og veitingastaði, afgreiðslustaði bifreiða, úti- 
samkomusvæði o. þ. h. Um samkomuhús, brýr, skeiðvelli og fjárréttir gilda ákvæði 
samþykktar þessarar um almannafæri, eftir því, sem við á. 

2. gr. 
Þegar fjölmenni safnast saman á almannafæri, þar á meðal við dyr kirkna, 

sölubúða, samkomuhúsa eða annars staðar, þar sem almenningur kemur saman, 
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skulu menn haga sér eftir fyrirmælum, sem lågreglan setur til bess ad vardveita 
góða reglu. 

j 3. gr. 
Á almannafæri má ekki fljúgast á, æpa, blístra, syngja hátt eða hafa í frammi 

neinn 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 dyrabjöllun eða að- 
hafast neitt það, sem ónáðar eða móðgar húsbúendur. 

j 5. 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. 

6. gr. 
Ekki má skjóta úr byssu, riffli eða skammbyssu, af boga eða öðrum skotvopn- 

um á eða yfir fjölfarnar götur né heldur kveikja í púðri, olíu, benzini eða öðrum 
eldfimum efnum eða sprengiefnum, og ekki kasta frá sér steinum, glerbrotum, snjó- 
kögglum, slori, vatni eða öðru, er tjóni getur valdið eða óþægindum þeim, er um fara. 

Nauðsynlegar sprengingar við götur, torg eða á almannafæri má aðeins gera 
með leyfi lögreglustjóra, og skal ætið, þegar sótt er um leyfi til slíks, tilgreina hver 
framkvæmi verkið, og ber 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. 

7. gr. 
Enginn má ganga dulklæddur á almannafæri nema hann sé á leið á eða af 

grimudansleik eða álfadans. Ekki heldur í búningi sem misbýður velsæmi eða 
raskar almennri reglu. Einnig er bannað að hafa í frammi hneykslanlegt athæfi 
á almannafæri 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 
sín 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. Ölvaðir menn mega ekki draga fé í réttum. 

9. gr. 
enginn má baða sig eða synda nakinn á opinberum baðstöðum eða sundlaug- 

um fyrir almennings, við bryggjur kauptúna eða annars staðar svo nærri landi eða 
skipum á höfninni, 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.
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11. gr. . 146 
Almenningi er skylt að hlýða öllum skipunum lögregluvaldsins. Ef nauðsyn 27. ágúst 

ber til, getur lögregluvaldið krafið sér til aðstoðar hvern fulltíða karlmann, sem 
viðstaddur er, til þess að afstýra óreglu og 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. 

II. 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. Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almanna- 
færi. 

13. gr. 
Enginn má án leyfis hlutaðeigandi umráðamanns láta fyrirberast í umgirtu 

svæði eða á öðrum friðuðum stöðum né fara inn í hús manna í óleyfi. 

14. gr. 

Hlaðna byssu má ekki bera á götum eða vegum. Byssu skal ávallt bera þannig 
að hlaupið viti upp. Gaddhrifur, 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. 

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 minnstan 
farartálma. Að flutningi loknum skal vandlega hreinsa svæðið, sem notað var. Bif- 
reiðar, vagnar, hjólbörur og sleðar mega ekki standa á götum eða vegum lengur 
en nauðsynlegt er til að fylla þá og tæma, og aldrei mega þeir standa á gangstétt- 
um. Hreppsnefnd ákveður, í samráði við lögreglustjóra, hvar á götum eða torgum 
vagnar eða bifreiðar mega 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 
/aldið skaða á þeim, er fara um 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 
þeirra í þessu efni. 

18. gr. 
Enginn má gera skurði í götur eða torg kauptúnanna 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 ætíð skal gæta þess að 
vegfarendur séu aðvaraðir um farartálmanir, með nægilega greinilegum ljósum, 
frá því fer að skyggja að kvöldi og þar til bjart er orðið að morgni. 

Að öðru leyti gerir hlutaðeigandi stjórnarvald og lögreglustjóri þær ráðstaf- 
anir, er þurfa þykir til þess, að afstýra hættum fyrir vegfarendur. Ef slík verk 
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dragast úr hófi fram, getur hlutaðeigandi hreppsnefnd eða lögreglustjóri, eða bæði 
27. ágúst Í sameiningu, látið ljúka verkinu og sett götur, torg eða vegi í 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 

gelur 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. 
inn fremur getur lögreglustjóri, á kostnað eigandans, gert aðrar ráðstafanir, sem 

hann telur nauðsynlegar til þess að afstýra hættu fyrir vegfarendur og aðra. Ákvæði 
þetta nær einnig til þess, þegar steinvegg, trévegg eða annarri girðingu liggur við falli 
eða hruni. 

Nú er bryggjum, 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 getur þá lögreglustjóri krafizt þess af eigendum mannvirkjanna, að þeir gangi 
svo frá þeim, að hættulaust sé. Tryggilega skal gengið frá öllum mannvirkjum, bæði 
einstaklinga og opinberum, þannig að mönnum og skepnum stafi eigi hætta af. Skurði 
og gryfjur, sem ekki eru nauðsynleg að verki loknu, skal fylla og jafna yfir. 

20. gr. 
Áhöld, sem notuð eru til að hefja upp eða renna niður vörum eða öðru við bryggj- 

ur og 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 segn ákvæðum þessarar 
greinar eða fyrirskipunum lögreglunnar hér að lútandi, eru á ábyrgð þess, er verkið 
vinnur eða annast, eða ef hann er ekki tilgreindur, þá á ábyrgð eiganda eða um- 
ráðamanna. 

21. gr. 
Hvarvetna, þar sem girðingahlið eru á vegum, götum eða stígum, er liggja heim 

að byggðum býlum, er bannað að hafa yfir þeim þverslár eða strengi, nema svo sé 
hátt undir, að öruggt sé, að ríðandi maður eða yfirbyggðar bifreiðar reki sig ekki 

upp undir. Er það á ábyrgð landseta, að þessa sé gætt. Um girðingahlið á vegum og 

girðingar meðfram þeim skal að öðru leyti fara samkvæmt ákvæðum gildandi vega- 

laga. 

TIT. KAFLI 

Umferð um vegi. 

22. gr. 

Allir, sem fara um vegi, hvort heldur eru gangandi, ríðandi, í bifreið, á hjólum 
eða öðrum farkosti, skulu, þá er þeir mæta einhverjum eða einhver vill komast fram 
fyrir þá, halda sér, gripum sínum og farartækjum á vinstri helmingi akbrautarinnar 
eingöngu og svo nærri vegarbrún eða gangstéttarbrún, sem auðið er. Sá, sem vill kom- 

ast 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 til vinstri handar, en eru þó ekki 
skyldir til að víkja út á akbraut. 

23. gr. 

Þeir, sem ríða eða aka á almannafæri, skulu gæta allrar varúðar. Vagnar eða 
sleðar með hesti fyrir mega aldrei standa á almannafæri, nema ökumaður eða á annar 

vel hæfur maður gæti hestsins. Ríðandi mönnum, lestamönnum og öðrum, er far-
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angur flytja, er skylt að víkja úr vegi eða jafnvel út af götum eða vegum fyrir vögn- 146 
um, er þeir mæta, ef vagninn kemst ekki leiðar sinnar að öðrum kosti. Þó á sá veg- 27. ágúst 
farandi ætíð 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 
getur 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 að víkja úr vegi fyrir þeim svo fljótt, sem auðið er. Sama gildir um 
sjúkravagna. 

IV. KAFLI 

Um bifreiðar og reiðhjól. 

27. gr. 
Bifreið nefnist í þessari samþykkt hvert það ökutæki, sem knúið 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. 

28. gr. 
Lögreglustjóri getur takmarkað eða bannað umferð bifreiða á vegum og ein- 

stökum götum, 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. 
Um gerð bifreiða fer eftir lögum, er þar um gilda. 
Ljós skal jafnan tendra á bifreiðum, þegar skyggja tekur, og ávallt hafa þau 

tendruð, er þær eru á ferð, frá því birtu bregður að kvöldi og þangað til að 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 sem hinir komast fram hjá henni. 

31. 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 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
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146 hávaða um nauðsyn fram með hljóðmerkjum. Þeir bera ábyrgð á því, að farbegar 
27. ágúst i vögnum þeirra hafi eigi um hönd hávaða eða söng, er raski næturró manna. 

32. gr. 
Ef Þifreiðarstjóri 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 bif- 
reiðinni eftir veginum má bifreiðin ekki aka á eftir þeim með meiri hraða en 15 
km og eigi lengri leið en hálfan km í einu. 

Þegar bifreið mætir fjárrekstri á vegi, skal bifreiðarstjóri stöðva bifreiðina, 
meðan reksturinn fer fram hjá. Komi bifreið á eftir fjárrekstri á vegi, skal bifreiðar- 
stjóri gera fjárrekstrarmönnum aðvart um, að hann óski að koniast fram hjá rekstr- 

inum, og er rekstrarmönnum þá skylt að víkja rekstrinum til hliðar á veginum, 
svo að bifreiðin geti komizt fram hjá. Ef rekstur kemst eigi fram hjá bifreið vegna 
þrengsla, skal bifreiðin aka til baka, þangað til að nægilegt svigrúm fæst. Aldrei má 
bifreið valda því, að fjárrekstur fari út af vegi á hættulegum og erfiðum stöðum, 
svo sem klungrum, skriðum og þröngum giljum, þar sem erfitt er að koma fénu á 
veginn aftur. 

34. gr. 
Að öðru leyti skal fara eftir ákvæðum bifreiðalaganna og reglugerðum þeim, 

sem settar eru eða settar verða samkvæmt þeim lögum um notkun Þifreiða. 

35. gr. 
Å hverju reiðhjóli, sem notað er, skal vera bjalla, sem gefur hvellt hljóð, og 

skulu hjólreiðamenn láta til hennar heyra, ef hætt er við árekstri, og ætíð áður en 
þeir fara fyrir húsdyr, horn eða gatnamót. 

Skylt er 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 er 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 i stað. Sé for eða bleyta á sölunni skal aka svo, að ekki slettist 
á aðra vegfarendur. Á hjóli mega aldrei vera fleiri menn en hjólin eru serð 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 heimilis- 
fangi, ef þess er krafizt, og hjálpa þeim, er slasazt hefur, ef þörf gerist. Hjólreiða- 
maður skal nema staðar þegar, ef lögreglan gefur honum merki um það. Eigandi 

hjóla ber ábyrgð á brotum á samþykkt þessari, ef hann lánar þeim, sem yngri er 
en 14 ára. 

V. KAFLI 

Almenn ákvæði um fjallskil og ágang búpenings. 

36. gr. 
Um rekstur búpenings til afrétta, hirðingu hans og fjallskil, fer eftir fjall- 

skilareglugerð Suður-Þingeyjarsýslu, eins og hún nú er eða síðar kann að verða. 

Að öðru leyti eru allir skyldir 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 umráða- 

maður penings skaðann, ásamt áföllnum kostnaði, eftir því, sem eignar- eða leigu-
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peningur hefur valdið honum. Um ákvörðun skaðabóta skal fara eftir mati út- 
tektarmanna, nema 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. Flækingshunda 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 og köttum, 
ef enginn vill hirða þá. 

Skylt er mönnum að sjá um, að hundar fylgi ekki tl kirkju né til heimila, þar 
sem jarðarfararathöfn fer fram. 

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 almennings nota. Sama gildir um víðvarpsútbúnað 
einstakra manna. 

38. gr. 
Enginn má rita, rispa, tjarga, teikna né mála á hús manna eða girðingar neitt 

það, sem hneyksli getur valdið, skemmdum eða ópryði. Enginn má heldur skemma 
girðingar þær, er standa um afgirta garða, reiti, tún eða önnur mannvirki. Það er 
bannað að klifra yfir þær eða fara í gegnum þær, nema með leyfi eiganda eða um- 
ráðamanna. 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 plötur né á nokkurn hátt spilla neinu í graf- 
reitum eða saurga þá á nokkurn hátt. Girðingum má ekki spilla né skilja eftir opin 
hlið, sem lokað verður. 

40. gr. 
Enginn óviðkomandi maður má hagnýta sér eða tHleinka sér neinar nytjar, 

svo sem beit, berjatöku, egg, veiði, fugla, fiska eða annað án leyfis landeiganda. 

41. gr. 

Öllum er skylt að ganga vel og þrifalega um áningarstaði sína og tjaldstæði, 

eða þar sem þeir koma saman á víðavangi. Ber að ræsta slíka staði vandlega 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 flvlja 

það burtu. 
Flöskur má aldrei brjóta á víðavangi. Bannað er að eyða eða spilla gróðri 

með lyng- eða hrísrifi eða á annan hátt. Einnig er bannað að kveikja í sinu, nema 

leyfi lögreglustjóra eða hreppstjóra komi til. 
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VIL KAFLI 

Um uppfestar auglysingar. 

- 42. gr. 
Hreppsnefnd ákveður hvar festa skuli upp auglýsingar frá yfirvöldum og öðr- 

um stjórnarvöldum, og skal hún á kostnað sveitarsjóðs útvega í því skyni spjöld, 
svo mörg sem þurfa þykir. 

Auglýsingar um sjónleiki, sýningar, samsöngva og aðrar skemmtanir, sem 
leyft er að halda, svo og aðrar auglýsingar, má festa upp hvar sem er með sam- 
þykki hlutaðeigandi húsráðanda. 

43. gr. 
Uppfestar 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 án heimildar, óhreinka eða gera ólæsilegar á annan hátt. 

VIN. 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 aðgangur um húsakynni þau, sem notuð eru í sambandi við 
veitingarnar. 

Í öllum gistihúsum skal halda nákvæma gestaskrá. 

45. 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. 

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. 11/6 

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 samkvæmi, dansleiki og aðrar 
skemmtanir án þess að vera bundnir 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 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. 

49. gr. 
Vilji einhver halda almenna samkomu, svo sem dansskemmtun, sjónleik, söng- 

skemmtun, íþróttasýningu, myndasýningu o. s. frv., er almenningi sé boðið til eða
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seldur aðgangur að, eða til að hafa veitingar á staðnum, skal hann til þess leita 146 

leyfis lögreglunnar. Lögreglustjóri veitir slík leyfi. Þó getur hann falið hrepp- 27. ágúst 

stjórum að veita leyfin, hverjum í sínum hreppi. 
Leyfishafa skal skylt að hlýða fyrirmælum þeim, sem lögregluvaldið setur 

til þess að varðveita góða reglu, velsæmi og hreinlæti. Honum er skylt að hlýða 
fyrirmælum 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 hreppstjóra geti verið til að- 
stoðar við eftirlit allan samkomutímann. 

Fari nokkuð það fram, er brýtur í bág við reglur og velsæmi, er lögreglu- 

valdinu heimilt að láta slíta samkomunni. 
Almennar útisamkomur eru sömu reglum háðar, að svo miklu leyti sem því 

verður við komið. 

50. gr. 
Í samkomuhúsum sé jafnan gætt fyllsta öryggis gagnvart eldhættu. Ef enginn 

byr í húsinu skulu forstöðumenn fullvissa sig um, áður en skilið er við húsið, að 
ekki sé neins staðar óslökktur eldur. Einkum sé þess gætt, að ákveðnum mönnum sá 
falið eftirlit með eldhættu á barnasamkomum, þar sem jólatré eru höfð. Í öllum 
samkomuhúsum skal vera greiður gangur til útidyra. 

51. gr. 
Sérhverjum, sem sjúkling hefur á heimili sínu, er heimilt að fá bannað að 

almennar samkomur, sem háreysti 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 hlutaðeig- 

andi hreppsnefndar og lögreglustjóra, og með þeim skilyrðum að því er útbúnað 
og loftrými snertir, sem hún tiltekur. Hreppsnefnd ákveður hve mikið gjald skuli 

greiða í sveitarsjóð fyrir leyfið, annað hvort árlega eða fyrir hverja sýningu. Lög- 
reglustjóri getur veitt leyfi til einstakra sýninga og ákveður hann þá gjaldið í 

sveitarsjóð. 

53. gr. 
Ef sýndar eru myndir, sem að dómi lögreglustjóra eru siðspillandi. hvort sem 

það eru skuggamyndir eða kvikmyndir, getur lögreglustjóri bannað að sýna þær. 
Barnaverndarnefnd getur og bannað, ef henni sýnist ástæða til, að láta börn horfa 

á myndir, sem geta haft vond áhrif á þau. 

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.
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X. KAFLI 

Almenn åkvædi um hreinlæti og prifnad. 

55. gr. 
Enginn må saurga eda å nokkurn hått spilla neyzluvatni manna, hvort heldur 

er rennandi vatn í ám, lækjum eða lindum eða vatnsleiðslum 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 seti að þeim. 
"ataþvottur eða önnur skarnhreinsun má ekki eiga sér stað svo nærri 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 laust eða í ílátum, sem 
ódaun leggur af eða óþrifnaði veldur. 

Safngryfjur og forir skulu vera þaktar, svo að engan ódaun leggi af þeim og svo 
vel um girtar, að engin hætta geti af stafað fyrir menn eða skepnur. 

Skylt er að hafa salerni við hvert íbúðarhús innan kauptúna 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 

gölur eða alfaravegi, og skal sá, er á, eða sá, sem flytur, hreinsa upp, ef niður á 
götuna fer. 

58. gr. 
Skepnum má ekki slátra á eða við götu eða á almannafæri yfirleitt, heldur skal 

það gert í húsum, 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 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 sullu og innanmein. Að lokinni hverri 
slátrun skal annað hvort brenna sullina og meinin 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 
á hverjum tíma gilda fyrir hreppa sýslunnar,
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ANNAR ÞÁTTUR 

Viðaukaákvæði, er taka til kauptúnanna innan sýslufélagsins. 

XI. KAFLI 

Umferðarákvæði. 

61. gr. 
Stéttir meðfram götum skulu eingöngu ætlaðar gangandi mönnum. Þeir, sem 

fara um gangstéttir eða götur, skulu jafnan víkja til vinstri handar, en eru þó ekki 

skyldir 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, pappirs- 

rusli eða öðru þess konar á almannafæri eða í opin göturæsi, né heldur skvetta 
þar skólpi eða öðru, er valdið getur hættu eða óþægindum fyrir vegfarendur. Bannað 
er að hrista gólfábreiður, viðra sængurföt eða hengja þvott eða annað til þerris 
á götu, eða fast við 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 eigandanum, 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 fyrirmælum þeim, sem 
lögreglustjóri setur til að afstýra hættu, farartálmum eða óþægindum fyrir vegfar- 

endur. 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 á 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. 

64. 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 aðgerð húsa, málun, gluggaþvott 
eða þess konar, skulu vera nægilega traustir. 

65. 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 dimmir að kvöldi 

og þar til birtir að morgni. Í kringum birtugrófir við stétt eða götu, skal setja hand- 

rið úr járni eða öðrum málmi, eða nægilega sterkar járngrindur yfir, jafnhátt stétt- 

inni eða götunni. Handrið samkvæmt þessari grein mega ekki vera lægri en 60 cm. 

66. gr. 
Bannað er að hafa þakjárn laust úti og hafa eigendur ábyrgð á, að slíkt ekki 

fjúki öðrum til tjóns eða meiðsla. Sama gildir og um spýtnarusl og annað þess 
háttar, sem meiðslum eða skemmdum getur valdið, ef fýkur. 
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67. gr. 
Båta eða aðra slíka hluti, sem tálmað geta umferðinni, má aldrei setja á vegi, 

stræti eða annan alfaraweg eða svo nærri, að nokkur hluti þess gangi inn á veginn 
eða yfir hann, og getur hreppsnefnd eða lögreglustjóri látið færa slíka muni burt 
á kostnað umráðamanns, ef hann ekki gerir það sjálfur, eftir að hafa verið að- 
/araður. 

i 68. 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. 

69. gr. 
Það er stranglega bannað að tíða hraðar en hægt brokk á götum kauptúnanna. 

ðe
! 70. gr. 

Lausa hesta skal jafnan reka hægt og gætilega um gölur 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 í kauptúnum, ef þeir eru þar staddir, skulu ávallt hystir um nætur á 
vetrum. 

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. Á söluhornum og gatnamótum 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 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 kauptúnum, né láta þá standa í réttum í köldu 
veðri, eða óhæfilega lengi, að dómi lögreglunnar, þó að gott veður sé. Getur lög- 
reglan 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 geyma þá á túnlóðum einstakra manna. 

XIL KAFLI 

Um skepnuhald o. fl. í kauptúnum. 

73. gr. 
Hænsni eða aðra alifugla má ekki hafa nema þeir séu i lryggilega afgirtu 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 kauplúnunum eða grennd þeirra, hvorki skemmi neitt eða fari 
inn í löggirt svæði, tún, matjurtagarða, skrúðgarða eða trufla svefnfrið manna með
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håvada, enda getur så, sem fyrir ågangi verdur, handsamad slika gripi til bråda- 
birgða, en þá skal hann undir eins skyra lögreglustjóra frá því og öðrum mála- 
vöxtum. Sérstaklega 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 þau, 

nema maður fylgi til að gæta hans eða hann sé í í öruggri vörzlu. 
Eftir almennan rúningstíma að vorinu má ekki láta sauðfé ganga innan tak- 

marka kauptúnanna. Ef út af þessu er brugðið, varðar það eigandann sektum, og 
enn fremur ber honum að greiða allan kostnað við handsömun og varðveizlu fén- 
aðarins. Selja má fénaðinn til lúkningar þessum kostnaði, ef eigandinn greiðir 
hann ekki. Frá þessu ákvæði geta þó hreppsnefndir veitt undanþágu. 

75. gr. 

Enginn má láta hesta sína eða kýr ganga lausa eða án eftirlits um götur kaup- 
túnanna. Lausa hesta eða kýr á flækingi um göturnar ber lögreglunni að hand- 
sama og ráðstafa á kostnað eiganda. 

76. gr. 
Naut, sem farið er með um göturnar, skulu ætíð 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 kauptúnanna. 

71. gr. 

Skylt er öllum að hlýða fyrirmælum hreppsnefndar um hagabeit í landi kaup- 
túnanna, bæði hvernig hagabeit skuli hagað og gjöldum fyrir hana. Á slíkum 
gjöldum er lögtaksréttur. 

78. 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 hættu. Hundar, sem ráðast á menn eða elta skepnur, eru rétt- 

dræpir. Hundar mega ekki vera lausir um nætur svo nokkru ónæði valdi íbúum 
kauptúnanna. Flækingshunda, sem ekki eru í eigu eða umsjón neins manns. getur 

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. 

79. gr. 
Um sauðfjárrekstra og hrossarekstra, sem koma til kauptúnanna til útflutn- 

ings eða til slátrunar, gerir lögreglustjóri þær fyrirskipanir, sem nauðsynlegar 
þykja til að afstýra farartálma eða hættu fyrir börn og aðra vegfarendur. 

XIH. KAFLI 

Um lóðir og mannvirki. 

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 landeig- 

anda, enda samþykki hreppsnefnd. 

81. gr. 
Skylt er hverjum, sem lekur mó í löndum kauptúnanna, að ganga svo frá 

sröfum og haga greftri þannig, að ekki stafi hætta af, enda má enginn taka mó 
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146 í löndum kauptúnanna nema með leyfi og eftir tilvísun landeiganda, enda sam- 
27. ágúst þykki hreppsnefnd. 

XIV. KAFLI 

Um eftirlit með börnum í kauptúnunum. 

82. 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 10 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 10 á kvöldin 
á tímabilinu frá 1. sept. til 14. maí, og ekki seinna en til kl. 12 frá 15. maí til 31. 
ágúst, nema þau séu í fylgd með fullorðnum. 

83. gr. 
Börn yngri en 14 ára mega alls ekki selja vörur á almannafæri. Þó skal börn- 

um 8 ára og eldri heimilt að selja dagblöð, fréttablöð og aðgsöngumiða að íþrótta- 
sýningum, dagskrár og merki, er gilda fyrir sérstaka hátíðisdaga. 

XV. KAFLI 

Um almennt hreinlæti í kauptúnunum. 

84. gr. 
Á almannafæri má 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 flutn- 
ingi á göturnar, 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 
fiskúrgang í safngryfjur eða safnkassa þessa, ef þeir eigi nota það sjálfir. 

85. gr. 
Áburð og annað slíkt, sem óþef leggur af, má aðeins flytja um göturnar í lok- 

uðum vögnum, vel þéttum. Má eigi fylla þá svo að úr þeim hrynji 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 i gryfjum nægilega 
byrgðum, og skal þá hafa til þess leyfi heilbrigðisnefndar. 

87. gr. 
Á húshliðum eða göflum, sem vila 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.
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88. gr. 
Í opin ræsi má ekki kasta neinu því, sem óhollustu getur valdið, eða stíflað 

rennurnar. 

ÞRIÐJI ÞÁTTUR 

Almenn ákvæði. 

XVI. KAFLI 

Um staðgildi samþvkktarinnar og hvernig henni skuli beitt. 

89. gr. 
Samþykkt þessi gildir fyrir lögsagnarumdæmi Suður-Þingeyjarsýslu. Þó gilda 

ákvæði II. þáttar aðeins um þau kauptún innan sýslufélagsins, sem ekki hafa sér- 
staka lögreglusamþykkt. 

90. 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. 

91. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

92. 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 af broti sínu og enginn ein- 

stakur maður á tilkall til, skal upptækur ger og renna, auk sekta, í 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 hagn- 
aður i sýslusjóð. 

93. gr. 

Ef einhver lætur það ógert, sem er skylda hans samkvæmt samþykkt þessari 

eða fyrirskipunum lögreglustjóra samkvæmt henni, getur lögreglustjóri látið fram- 

kvæma það. Kostnað við þetta og kostnað sem leiðir af þeim ráðstöfunum, sem 
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 einstök- 

um mönnum, greiðist úr sveitarsjóði þess hrepps, þar sem til hefur verið kostað. 

Leiði kostnað af ráðstöfunum, er varða lögsagnarumdæmið í heild, greiðist 

bann úr sýslusjóði. 

1945 

146 
27. ágúst



1945 288 

146 Lögreglusamþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 107 frå 8. 
27. ágúst maí 1936, um lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna, til þess að öðlast gildi þegar 

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

Í dómsmálaráðuneytinu, 27. ágúst 1945. 

Finnur Jónsson.   
Ragnar Bjarkan. 

147 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Menningar- og minningarsjóð 
27. ágúst kvenna“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 27. ágúst 

1945. 
Skipulagsskráin er þannig: e fe) 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Menningar- og minningarsjóð kvenna. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er Menningar- og minningarsjóður kvenna. 

2. gr. 
Stofnandi sjóðsins er frú Bríet Bjarnhéðinsdóttir. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er dánargjöf frú Bríetar, að upphæð kr. 2000.00, sem afhent 

var af börnum hennar á 85 ára afmæli hennar, 27. sept. 1941, og telst sá dagur 
stofndagur sjóðsins. 

Sjóðurinn nemur nú kr. 26606.13. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að vinna að menningarmálum kvenna: 

a. með því að styðja konur til framhaldsmenntunar við æðri menntastofnanir, 
hérlendar og erlendar, með náms- og ferðastyrkjum. 

Ef ástæður þykja til, svo sem sérstakir hæfileikar og efnaskortur, má 
einnig styðja stúlkur til byrjunarnáms, t. d. í menntaskóla; 

b. með því að styðja konur til framhaldsrannsókna, að loknu námi, og til náms 
og ferðalaga til undirbúnings þjóðfélagslegum störfum, svo og til sérnáms í 
ýmsum greinum og annarra æðri mennta; 

c. með því að veita konum styrk til ritstarfa eða verðlauna ritgerðir, einkum um 
þjóðfélagsmál, er varða áhugamál kvenna. Þó skulu námsstyrkir sitja i fyrir- 
rúmi meðan sjóðurinn er að vaxa. 

Komi þeir tímar, að konur og karlar fái sömu laun fyrir sömu vinnu og 
sömu aðstæður til menntunar, efnalega, lagalega og samkvæmt almennings- 
áliti, þá-skulu bæði kynin hafa jafnan rétt til styrkveitinga úr þessum sjóði. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

Dánar- og minningargjafir, áheit og aðrar gjafir, tekjur af ýmsri starfsemi í 
þágu sjóðsins, vextir.
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6. gr. 
Gjafir allar skulu leggjast við höfuðstól sjóðsins. 

Af öðrum árlegum tekjum, merkjasölu, minningarspjöldum o. s. frv. skal 
heimilt að verja allt að 34 samkvæmt 4. grein. 

Vextir allir skulu lagðir við höfuðstól þangað til sjóðurinn nemur kr. 
150000.00, skal þá heimilt að verja helmingi árlegra vaxta til styrkveitinga. 

7. gr. 
Sjóðnum skal fylgja sérstök bók og skal, ef óskað er, geyma í henni nöfn, 

myndir og helztu æviatriði þeirra, sem minnst er með minningar- og dánargjöfum. 
Æviminningar þeirra og handrit, bréf eða ritverk, sem eftir þær (eða þá) liggja, 

lætur sjóðstjórnin geyma á tryggum stað, t. d. í handritasafni Landsbókasafnsins. 
Minningabókin skal geymd á sama stað. 

8. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Skal hann geymdur í tryggum verðbréf- 

um eða á annan hátt, er fullnægir fyrirmælum laga um örugga varðveizlu og ávöxtun 
opinberra sjóða. 

9. gr 
Styrkveitingar úr sjóðnum skulu fara fram í júlímánuði og skulu umsóknir 

komnar fyrir 15. júlí í hendur sjóðstjórnar. Heimilt er þó sjóðstjórn að veita styrk 
úr sjóðnum á öðrum tíma, ef ástæða þykir til. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 konum, sem kosnar eru á Landsfundi kvenna, 

fyrir það tímabil, sem líður á milli landsfunda. Í fyrsta sinn skal stjórnin þó kosin 
á fulltrúaráðsfundi Kvenréttindafélags Íslands, í júní 1945 (og skal hún starfa til 
næsta landsfundar). Stjórnarkonur skulu vera félagar í KRFÅ í Reykjavík og 
stjórnin öll sé búsett þar. Í fyrsta sinn, sem kosið er á landsfundi, skal draga úr 
tvær konur, síðan verða kosnar á víxl tvær og þrjár konur í einu. Kjósa skal jafn- 
margar konur til vara á sama hátt. 

Ef K.R.F.Í. leggst niður, án þess að annar félagsskapur komi í þess stað, er 
sjóðurinn sé falinn, er þess óskað að stjórn sjóðsins sé kosin af sameinuðu Alþingi. 
Stjórnin skal þó ávallt vera skipuð konum. 

11. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn, færa í hana skipulags- 

skrána, fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og ann- 
að, sem varðar hag og rekstur sjóðsins, tekjur og gjöld, og færa í hana ársreikn- 
inga sjóðsins. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir á sama hátt og aðrir reikningar 
Kvenréttindafélags Íslands. 

12. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skal hún birt 

í B-deild Stjórnartíðindanna. 

1945 
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um breyting å reglugerd fyrir vatnsveitu Siglufjardarkaupstadar, nr. 31 

25. júlí 1941. 

14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Heimilt er bæjarstjórn fyrir eitt ár í senn að hækka vatnsskattinn um allt að 

100% eða lækka um allt að 50%. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til 
þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. ágúst 1945. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason. 

149 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð hjónanna Hlífar 
3. sept. Jónsdóttur og Daníels Andréssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 3. september 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Hlífar Jónsdóttur og Daníels Andréssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Hlífar Jónsdóttur og Daníels Andrés- 
sonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um hjónin Hlíf Jónsdóttur frá Háaserði 

á Skagaströnd og Daníel Andrésson frá Syðri-Bægisá í Öxnadal, af syni þeirra Árna 
Daníelssyni á Sjávarborg í Skagafirði. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur. Höfuðstóll þessi skal 

ávaxtaður í Söfnunarsjóði Íslands. 

4. gr 
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að og styrkja skógrækt í Skagafjarðarsýslu, á 

sveitabýlum, og skulu búendur innan Skarðshrepps ávallt sitja fyrir öðrum um styrk- 
veitingar úr sjóðnum. 

5. gr. 

Vextir skulu leggjast allir við höfuðstól sjóðsins til ársins 1949, en þaðan af að- 
eins % hluti vaxtanna, upp frá því skal verja % hlutum ársvaxta til þess að styrkja 
bÞúendur sveitabýla til skógræktar samkvæmt því sem segir í 4. gr. Skal fyrst veittur 
styrkur úr sjóðnum á 100 ára afmæli Hlífar Jónsdóttur hinn 6. september 1949, og
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síðan árlega sama dag upp frá því. Falli styrkveiting niður eitt ár eða fleiri. veitist 
því meiri styrkur næsta eða næstu ár, sem umsóknir eru fyrir hendi. 

6. gr. 

Styrkveiting úr sjóðnum skal jafnan vera bundin því skilyrði, að fylgt sé ákvæð- 
um 2. og 3. málsgr. 4. gr. og ákvæðum 5. gr. samþykktar um skóggræðslu í Skaga- 
fjarðarsýslu, útg. 10. maí 1945. Verði ákvæðum þessum breytt, skal farið eftir þeim 
ákvæðum, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu setur í þeirra stað til tryggingar græðslu 
sagnskógar til skjóls og búsþarfa eða prýðis. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa 3 sjálfkjörnir menn, þeir sýslumaðurinn í Skaga- 

fjarðarsýslu, sýslunefndarmaður Skarðshrepps og umsjónarmaður sýsluskógræktar- 
innar í Skagafjarðarsýslu, sem búsettur er innan sýslunnar, og er sýslumaðurinn 
ávallt formaður sjóðstjórnarinnar. Stjórnin ræður styrkveitingum úr sjóðnum sam- 
kvæmt ákvörðun þessarar skipulagsskrár. Hún annast fjárreiður sjóðsins og ber 

ábyrgð á þeim fyrir sýslunefnd. Reikningsár er almanaksárið. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal jafnan halda gerðabók og bóka þar framkomnar umsóknir 

um styrk, ákvarðanir um styrkveitingar, svo og reikninga sjóðsins og annað það, 
sem máli skiptir um rekstur sjóðsins og efnahag. Ársreikningur sjóðsins skal jafnan 
lagður fram á aðalfundi sýslunefndar Skagafjarðarsýslu til endurskoðunar. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Sjávarborg, í desember 1944. 

Árni Daníelsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Kristínar Egilsdóttur“, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. september 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Minningarsjóð Kristínar Egilsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kristínar Egilsdóttur og er stofnaður af 

ættingjum og erfingjum hennar, til minningar um hana, en hún var fædd 29. sept. 
1864, dáin 18. okt. 1941, dóttir Egils Jónssonar bókbindara og bókaútgefanda í Reykja- 
vík og konu hans Guðrúnar Halldórsdóttur, prófasts á Melstað, Ámundasonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er nú við stofnun hans (í júní 1945) að upphæð kr. 8808.89 auk vaxta, 

en eykst væntanlega með framlögum ættingja, sem enn hafa ekki lagt í hann, og 
annarra vina, sem vilja styðja hann og tilgang hans, sérstaklega söngvina. 
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3. gr. 
Vardveizla og stjórn sjóðsins skal vera í höndum Tónlistarskólans i Reykjavik, 

sem skal geyma hann í ríkisskuldabréfum eða á annan jafntryggan hátt. Sjóðstjórnina 
skulu skipa formaður skólaráðs, skólastjóri og elæti starfandi kennari skólans. Hún 
birtir reikning sjóðsins árlega í Stjórnartíðindum eða Lögbirtingablaði. 

4. gr. 
Höfuðstól sjóðsins og innlög önnur en vexti, má aldrei skerða og skulu vextir 

lagðir við hann þangað til hann er orðinn kr. 25000 — tuttugu og fimm þúsund krónur 
-—, Þegar hann hefur náð þeirri upphæð, skal leggja við hálfa vexti, en hálfum vöxt- 
um varið til stuðnings söngmennt í landinu samkv. ákvörðun sjóðstjórnarinnar, svo 

og til að styrkja efnilega tónlistarnemendur eða til hljóðfærakaupa eða á annan hátt. 
Má verja hálfum vöxtum þannig árlega eða ef stjórnin telur það betur henta, að 
leggja saman vexti fyrir tvö eða fleiri ár til sérstakrar notkunar. 

Þegar sjóðurinn er orðinn fimmtíu þúsund krónur, má stjórnin ákveða að verja 
til úthlutunar meira en helming vaxta, en aldrei sé þó minna en % hluti vaxta lagður 
við höfuðstól. 

5. gr. 
Hætti Tónlistarskólinn í Reykjavík að starfa með núverandi fyrirkomulagi, tekur 

sú stofnun við vörzlu og stjórn sjóðsins, sem kemur í stað skólans og leysir hlut- 
verk hans. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á þessari skipulagsskrá. 

F. h. erfingjanna 

Reykjavík, í júní 1945. 

Kristinn Daníelsson, 

fyrrv. prófastur. 

REGLUGERÐ 

um laun símstjóra á I. fl. B. og II. fl. símstöðvum fyrir rekstur stöðvanna 

svo og laun póstafgreiðslumanna. 

1. gr. 

Samkvæmt 21. gr. laga nr. 60 12. marz 1945, um laun starfsmanna ríkisins, er 

hér með sett eftirfarandi reglugerð um laun símstjóra á 1. fl. B og Il. fl. símstöðvum, 

sem ákvæði nefndra laga ná ekki til. 

2. gr. 

Starfsmenn við póstafgreiðslustörf á Akureyri, Ísafirði, Siglufirði, Seyðisfirði 

og Vestmannaeyjum njóta sömu launakjara og starfsmenn póststofunnar i Reykja- 

vík. Póst- og símamálastjórnin ákveður starfsmannafjölda á ofangreindum stöðum 

og flokkun þeirra samkvæmt lögum um laun starfsmanna ríkisins. 

3. gr. 

Ársþóknun síma- og póstafgreiðslumanna á eftirtöldum stöðum séu sem hér 

segir:
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: Akranes (1. fl. B), Borgarnes (1. fl. B) og Keflavik (1. fl. B). Årslaun 

fullnuma afgreiðslustúlkna á ofangreindum stöðum séu allt að kr. 4200.00 
og ákveður póst- og símamálastjórnin fjölda þeirra á hverjum stað. 

: Selfoss (1. fl. B), Stykkishólmur (í. fl. B), Blönduós (1. fl. B), Eski- 
fjörður (1. fl. B), Neskaupstaður (1. fl. B), póstafgreiðslan í Vest- 
mannaeyjum, Húsavík og Sauðárkróki. 

: Póstafgreiðslan í Hafnarfirði og Patreksfirði. 
: Fáskrúðsfjörður (1. fl. B) og Þingeyri (1. fl. B). i 
: Póstafgreiðslur á Flateyri, Hólmavík, Hvammstanga, Ólafsvík og Reyð- 

arfirði. 
: Bíldudalur (1. fl. B), Bolungavík (1. fl. B), Dalvík (1. fl. B), Egilsstaðir 

(1. fl. B), Eyrarbakki (1. fl. B), Hveragerði (1. Íl. B), Hvolsvöllur (1. fl. 
B), Ólafsfjörður (1. fl. B) og Vopnafjörður (1. fl. B). 

: Símstöðvarnar á Húsavík (1. fl. B), Patreksfirði (1. fl. B) og Sauðár- 

króki (1. fl. B). 
: Póstafgreiðslur á Einarsstöðum, Stad, Suðureyri og Vík. 
: Brúarland (1. fl. B), símstöðin á Flateyri (1. fl. B), Hnífsdalur (1. fl. B), 

símstöðvarnar á Hólmavík (1. fl. B), Hvammstanga (1. fl. B) og Ólafs- 

vik (1. fl. B), póst- og símstöðin á Stokkseyri (1. fl. B) og símstöðin Í 

Vík (1. fl. B). 
Póstafgreiðslan á Kirkjubæjarklaustri. 
Póstafgreiðslur í Bakkafirði og Mjóafirði. 

Árslaun fullnuma afgreiðslustúlkna á símstöðvum, sem nefndar eru í þessari 
grein, að undanskildum þremur fyrstu stöðvunum (sbr. 2. málsgr.), sén allt að 
kr. 3600.00 og ákveður póst- og símamálastjórnin fjölda þeirra á hverjum stað. 

I. gr. 

Síma- og póstafgreiðslumenn á eftirtöldum stöðum hafa ársþóknun að með- 

talinni aðstoð sem hér segir: 
7200: 

. 5200: 

. 4800: 

. 4200: 

. 3600: 
r. 3200: 

. 2800: 

. 2400: 

. 2100: 

. 1800: 

Sandgerði (1. fl. B -- 2. fl.). 
Raufarhåfn (1. fl. B — 2. fl.). 
Þórshöfn (2. fl.). 
Hjalteyri (1. fl. B — 2. fl), Djúpavík (1. fl. B. — 2. fl.) og Búðardalur 

(2. fl). 
Hrísey (1. fl. B. — 2. fl), Gerðar (1. fl. B — 2. fl.), Laugarvatn (1. fl. B 

— 2. fl.), Grindavík (1. fl. B -— 2. fl.), Skagaströnd (1. fl. B 2. fl.) og 

Kópasker (1. fl. B — 2. f1.). 
Sandur (2. fl.) og Hofsós (2. fl.). 
Símstöðvarnar Krossar (1. fl. B) og Kirkjubæjarklaustur (1. fl. B). 
Grafarnes (2. fl.) og Súðavík (2. fl). 
Borgarfjörður (2. fl.). 
Stöðvarfjörður (2. fl.), Fosshóll (2. fl), Breiðdalsvík (2. fl.), Króks- 

fjarðarnes (2. fl), síma- og bréfhirðingin á Drangsnesi (2. fl), sím- 
stöðvarnar á Breiðumyri (2. fl.) og Djúpavogi (2. fl.). 
Síma- og bréfhirðingarnar á Eiðum (2. fl), Skútustöðum (2. fl), Skóg- 
um í Fnjóskadal (2. fl) og Svignaskarði (1. fl. B — 2. fl.). 
Síma- og bréfhirðingarnar í Reykholti (2. fl.), á Torfastöðum (2. fl.), 
Grenjaðarstað (2. fl.), Varmahlið í Skagafirði (3. fl) og í Höfnum (2. fl.) 
og símstöðvarnar í Haganesvík (2. fl.), Grenivík (2. fl. — 3. fl.), Ing- 
ólfsfirði (2. fl. — 3. fl.) og Svalbarðseyri (2. fl. 3. fl). 
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Kr. 1500: Síma- og bréfhirðingin í Bólstaðarhlíð (2. fl), Ás í Vatnsdal (2. fl.) og 
Minniborg (2. fl), og símstöðin í Ásgarði í Grímsnesi (2. fl.), póst- 
afgreiðslan í Djúpavogi og Haganesvík. 

Kr. 1200: Síma- og bréfhirðingin að Arnarstapa á Mýrum (2. fl), Ásgarði í Döl- 
um (2. fl), Síðumúla (2. fl), Arngerðareyri (2. fl. — 3. fl.) og Staðar- 

felli (2. fl.), og símstöðvarnar á Mælifelli (2. fl.), í Varmahlíð undir 
Eyjafjöllum (2. fl.) og Þingvöllum (1. fl. B — 3. fl.). 

Kr. 800: Síma- og Þréfhirðingarnar á Hallormsstað (2. fl. — 3. fl) og Ásum í 
. Gnúpverjahreppi (2. fl. — 3. fl). 

5. gr. 
Þriðja hvert ár skal endurskoða rekstrarþóknun landssímastöðva og póstaf- 

greiðslna. Verði innan endurskoðunartímabilsins aukning á afgreiðslumagni eða 
öðrum rekstrarskilyrðum símstöðvar eða póstafgreiðslu, skal henni að nýju skipað 
í launaflokk. Við endurskoðun og skipun í launaflokka, skal höfð hliðsjón af eftir- 
farandi formúlum og komi stöðvarnar og póstafgreiðslurnar í þann launaflokk, 
sem næstur er útkomunni. Taka má þó tillit til fleiri atriða, ef ástæða þykir til, svo 
sem skiptiþjónustu, óvenju örðugrar eða auðveldrar afgreiðslu, afgreiðslufjölda 
pósts, tölu pósta frá póstafgreiðslunni o. fl. Póst- og símamálastjóra til aðstoðar 
við nefnda flokkaskipun skulu vera 3 menn skipaðir af ráðherra, og sé einn þeirra 
tilnefndur af B.S.R.B. 

I. fl. B. símstöðvar: Ársgrunnlaun (í krónum) = 0,20V +300S+0,035T+12N. 
I bessari formulu er: 
V = Tala vidtalsbila í útförnum símtölum og tala útfarinna simskeyta innan- 

lands. 

S = Afgreiðslutími stöðvarinnar í stundum á dag. 
T = Tekjur stöðvarinnar í krónum af útförnum símtölum og símskeytum 

innanlands. 
N — Tala gjaldskyldra símnotenda við stöðina. 
II. fl. símstöðvar: Ársgrunnlaun séu samanlagt: 

1. Föst upphæð er sé: 

kr. 780 hjá stöðvum, er hafa 1000—2000 útfarnar afgreiðslur á ári 
kr. 1200 hjá stöðvum, er hafa 2000—3000 útfarnar afgreiðslur á ári 
kr. 1500 hjá stöðvum, er hafa yfir 3000 útfarnar afgreiðslur á ári 

2. 20 aurar fyrir hvert viðtalsbil í útförnum símtölum og fyrir hvert útfarið sím- 
skeyti. 

3. 12 kr. fyrir hvern gjaldskyldan símnotanda við stöðina. 
Póstafgreiðslur: Ársgrunnlaun (í krónum) = 10A--2005--P-}- 75F. 
Í þessari formúlu eru: 

= Tala almennra póstsendinga (aðkominna og útfarinna) í þús. 
Tala skráðra póstsendinga í þúsundum. 
Fjárhæð innborgaðra og útborgaðra póstávísana í þús. króna. 

= Upphæð seldra frímerkja í þúsundum króna. 

I 
Il 
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6. gr. 

Í launum þeim eða þóknun, sem samkv. reglugerð þessari eru ætluð til reksturs 
síma- og póstafgreiðslna, er miðað við, að innifalinn sé kostnaður við aðstoð vegna 
forfalla og annars, er að rekstrinum lýtur. Hins vegar greiðist orlofsfé sérstaklega. 

Þegar ástæða þykir til er póst- og símamálastjórninni heimilt, í sérstökum 
veikindaforföllum, að greiða símstöðvum og póstafgreiðslum nokkra aukaþóknun 
þess vegna.
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Á símstöðvum í gisti- og veitingastöðum beri þeir að verulegu leyti kostnað 151 

við símaafgreiðslu vegna gesta sinna. 4. sept. 
Póst- og simamálastjórnin setur nánari ákvæði um rekstur símstöðva og 

póstafgreiðslna. 

7. gr. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að ákveða greiðslur til einstakra sím- 
stöðva og póstafgreiðslna vegna húsaleigu, ljóss, hita o. fl. 

8. gr. 
Á þeim stöðvum, þar sem símstjórar og póstafgreiðslumenn hafa húsnæði til 

íbúðar í húseignum pósts og síma, skal það árlega metið af yfirskattanefnd og 
dregið frá launum þeirra. Ljós og hita greiði þeir hlutfallslega við póst og síma. 

9. gr. 
Á launagreiðslur, samkvæmt reglugerð þessari, greiðist verðlagsuppbót eins 

og hún er á hverjum tíma samkvæmt útreikningi kauplagsnefndar. 

10. gr. 
Reglugerð þessi gildir frá 1. april 1945. 

Samgöngumálaráðherrann, 4. september 1945. 

Emil Jónsson.   
Guðmundur Hlíðdal. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Gjafasjóð Jóns Halldórssonar frá 159 
Stóra-Fljóti“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 6. sept- 6. sept. 
ember 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Gjafasjóð Jóns Halldórssonar, Stóra-Fljóti. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Gjafasjóður Jóns Halldórssonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Jóni Halldórssyni, Stóra-Fljóti, með gjafabréfi út- 

sefnu 19. júlí 1939, og er að upphæð hinn 19. maí 1945 19000 — nitján þúsund — 
krónur. 

3. gr. 
Sjóður þessi er eign Biskupstungnahrepps í Árnessýslu og må hagnyta hann 

aðeins á þann hátt, sem skipulagsskrá þessi mælir fyrir. 

4. gr. 
Sveitarstjórn Biskupstungnahrepps hefur á hendi umsjón og stjórn sjóðsins, 

reikningshald og bókfærslu, og gerir grein fyrir, bæði gagnvart hreppsbúum og 
öðrum aðiljum samkvæmt lögum.
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5. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í adaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, eða annarri láns- 

stofnun, er ríkið tekur ábyrgð á, verði Söfnunarsjóðurinn lagður niður. Skulu allir 
vextir sjóðsins leggjast við höfuðstólinn, unz sjóðurinn er orðinn 50000 -— fimm- 
tíu þúsund — krónur. Þá falla til útborgunar % vaxta þar til hann er orðinn 
100000 — eitt hundrað þúsund — krónur, síðan % vaxta, unz höfuðstóll er 250000 
— tvö hundruð og fimmtíu þúsund — krónur, en úr því falla til útborgunar % 
vaxta, en 14 leggst ávallt við höfuðstólinn, en hann má aldrei skerða. Gjafir og 

áheit, sem sjóðnum kann að áskotnast, leggst við höfuðstólinn. 

Tilgangur sjóðsins er: 
1. að verðlauna þá húsráðendur, sem skara fram úr í snyrtilegri umgengni;. 
2. að verðlauna þá, sem koma upp trjáreitum við býli sín, sem til fyrirmyndar 

mega teljast; 
3. að verðlauna þá bændur, sem bera af í vandaðri og góðri ræktun, að dómi sér- 

fróðra manna; 

að styrkja fátæka pilta og stúlkur til búfræði og húsmæðranáms; 
að stofna trjáræktarstöð í sveitinni, er beri nafn gefandans, þegar handbært 
fé sjóðsins er orðið svo mikið, að slíkt sé framkvæmanlegt. . 
Verðlaun þessi og styrkir veitast aðeins þeim, er lögheimili eiga í Biskups- 

tungnahreppi. 

r
t
 

7. gr. 
Úthlutun verðlauna og styrkja úr sjóðnum hefur á hendi þriggja manna nefnd, 

er skal kosin í fyrsta sinn á vorhreppaskilaþingi það ár, er fyrst kemur til úthlut- 
unar úr sjóðnum. Skulu tveir menn kosnir af hreppsbúum, en hreppsnefndin kýs 
einn mann úr sínum hópi og er hann formaður nefndarinnar. Kosningin fylgir 
jafnan hreppsnefndarkosningum. 

8. gr. 
Nú fer svo eitthvert ár, að engin verðlaun eða styrkur er veitt, eða nefndin 

telur ekki ástæðu til að nota allt það fé, sem hún hefur til úthlutunar, og skal þá 

það fé leggjast á sérstakan reikning til úthlutunar síðar. 

9, gr 9. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók og færa í hana fundagerðir og ályktanir, 

svo og reikningabók, sem í eru færðir allir reikningar sjóðsins. 

10. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal reikningur sjóðsins fylgja hrepps- 

reikningi til endurskoðunar. 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Vatnsleysu, 23. júlí 1945. 

Guðjón Rögnvaldsson. Þorsteinn Sigurðsson. Skúli Gunnlaugsson. 

Erlendur Björnsson. Einar J. Helgason. Sigurður Greipsson.
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ARÐSKRÁ 6. sept. 
fyrir Fiskræktar- og veidifélag Midfirdinga. 

Jardir: Einingar: 
Stóri-Ós .......... 184 
Saurar ..... IR 34 

Ytri-Reykir .................... 33 
Syðri-Reykir .................. 33 
Torfustaðir neðri .............. 18 

Torfustaðir efri ................ 9 

Urriðaá ........0..000. 00 3,ð 

Bjarg 20... 58 
Bjargshóll ..................... 9 
Uppsalir .......0..0.. 0... 9,5 
Litlibakki ............ 7 
Barkarstaðir og Sel ............. 22 
Skárastaðir .................... 8,5 

Núpsdalstunga ................. 40 
Efri-Núpur ................ 16, 
Þverá .........0. 00. 4 

Fosskot .........0 4 

Neðri-Núpur syðri .............. 3 
Neðri-Núpur ytri „............. 12,5 
Torfustaðir ........ .......... 5 
Haugur ................... 8 
Litlihvammur .................. 8,5 

Litlatunga ..................... 18 
Giljaland „...............0..... 3 
Skeggjastaðir .................. 3 
Dalgeirsstaðir .................. 3 
Hnúkur #.......0.... 3 

Kollufoss ......0.00.0 3,5 

Huppahlid .........0..... 11 
Brekkulækur ................... 161 

Króksstaðir .................... 53 

Staðarbakki ..........0..0.0..0..... 46,5 
Melstaður ........00000 0. 50 

Bard #....... 50 

Sandar ......00.0.. 11 
  

Alls 1005 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, um 
lax- og silungsveiði, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi arðskrá fyrir Fiskræktar- og veiðifélag Miðfirðinga, nr. 
18 19. febrúar 1940. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 6. september 1945. 

Pétur Magnússon.   
Páll Pálmason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

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 | 970 831 970'83| 809 

2.| —- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 132/08| 79248) 660 
3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á ÞIÐ ÞIÐ) » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á ÞIÐ »| » 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á »| » »| /» » 

6.f — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 120191) 967 28! 806 
7. — 10 ær mylkar á hausti ............0.0.2... hver á 67 |öð| 675 |50| 563 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 792/50| 792/50| 660 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 715 /00| 953 /33| 794 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3/48| 417|60| 348 
11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2155| 306 00| 255 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8(82(1058 {40 | 882 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3|14| 376/80| 314 

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 ........200000000 00... pundið á ÞIÐ »| » » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ..............0... parid å »| » »| » » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á „| » »| » » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga ..........000000.... parið á »| » DR) » 
18. | — 20 eingirnispeysur .......00000.000.0..... hver å »| » »| » » 
19. | —- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » ÞIÐ » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á »| » »| » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å »| » DR ID) » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 65 |67| 394/02} 328 

23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á »| » »!| » » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin á »| » »| » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á ÞIÐ »| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ ÞIÐ »            
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E. Lysi. 
27.| 1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
34. | —- 8 fjord. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
35.| —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

  
F. Skinnavara. 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 
39. — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 
43.| — 1 lambsfóður ..........0.0..0.0 0 á 

eða 

eða 

. eða 

eða 

eða 

fríðu 

ullartóvöru 

fiski 

í lýsi 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

  

  
0.0.0000000.00.00000 0008 0 0 

…oveeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeese 

0..0.00.00..0. 

SRA 38 
00.00.0000... 0003. 

  
Í fríðu 00... 858 
i ullu, smjöri og tólg 
í 
i 117115..080800.0000...0088 80 8860 08 5 ss 0 6 8 0 394     

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr aur kr. aur. | aur. 

» » » » » 

» » » » » 

» » ÞIÐ » 

11 92| 178180| 149 

81/67; 34/68| 29 
7117 43 02 36 

6/40) 3840) 32 
» » » » DJ] 

» » » » » 

» | » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » „ » 

» » » » » 

47 08 ”»| »f| 942 
41158 »| ») 892 

65| 715 
5391701 450 

» » » 

021 329 
1781801 148 

8 7o| 32 
2009 | 8711674 

| 

| 
401 | 97| 335       

Skrifstofa Norður-Málasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar. 20. marz 1945. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 31. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 

38



  

  

  

  

  
  

1945 300 

155 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

„. . Í | i 
Å. Fridur peningur. kr. |aur.| kr. |aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 865 | 62| 865162| 721 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á | 111 00) 66600! 555 

3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á | 135/38| 812(28| 677 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 115 00| 920/00| 767 

5.| — 182 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 98 (50 |1182/00| 985 

6.| — 8 ær geldar á hausti .......0.000000000.. hver á | 112 37| 898/96| 749 

7.| —- 10 ær mylkar á hausti ......0020.000000.. hver á 521191 521 1901 435 

s.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 801/56| 801156)! 668 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri .......0..00.0.0.... hver á | 688 156 | 918 !08| 765 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3110| 372100| 310 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 231! 277 |20| 231 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 9 /03|1083 | 60 | 903 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 821 338140| 282 

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 ......020000 0000 pundið á DR) »| » » 

15.! —- 60 pör eingirnissokka ...........00000.. parið á »| » ÞIÐ » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á DR) DR) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga .......0000000020... parið á ÞIÐ DAN „ 

18.| — 20 eingirnispeysur 22.00.0000... 0... hver á RN) „19 » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ............0.0.. hver á DR » ÞIÐ » 

20.| —- 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á »| »| » » 

21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar Í al. á »| »| » » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á 75 00| 450/00| 375 

23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DR » »| » » 

24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á LAN) »| » » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á DR) ÞIÐ » 

26.|] — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| „1 » »        
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I peningum | Hundrad å | Alin 

. kr. aur. kr. | aur. | aur. 

E. Lysi. | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á „1 ÞIÐ » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ) » » 

29. — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DR » ÞIÐ » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å ÞIÐ | » » 

| 
| | 

F. Skinnavara. | | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 12/08; 48/82| 40 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á »| » » » » 
33. | -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á „0 0 » 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ) DAN » 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á AN VARÐ) » 

36. | —- 6 fjórðungar selskinns .............- 10 pund á ÞIÐ » |» » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å > | » »| » » 

G. Ymislegt. | | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 110 (62| 663 72| 553 
39. | —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| DD »| » » 

40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 106 67 1280 (04 (1067 
41.1 — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DRD) »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 4433 „| »| 887 
43. |] — 1 lambsfóður ..........02000000 00... nn. á 43 67 „| »| 873 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............2.220.0.0 ones 842(93| 702 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............0000000........ 517 80| 431 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0000000 000. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ..............2.20.00.0 0. sne nn 450 | 00| 375 
Eftir E. eða i lýsi seernes. »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ............20.0000 0... nn. 48) 32! 40 

En meðalverð allra landaura samantalið „..............0.....e..v ess... 1859 (05 1548 

og skipt með 4 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða .................20000 0... 464 76 387   
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 13. marz 1945. 

Kristinn Júlíusson, 

— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 31. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

„ . pE | 
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 | 562100! 562 /00| 468 

2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 75|40| 45240! 377 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 781001 468100! 390 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å 63120| 505 60) 421 
5.) — 12 sauðir, veturganilir, á hausti ......... hver á 50 /60| 607 |20| 506 
6.| — 8 ær geldar á hausti ...............000.. hver á 59/40}| 475 |20| 396 
7.| — 10 ær mylkar á hausti ...............0... hver á 29100! 290/00| 242 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 660 00! 660 1001 550 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 550100) 740100! 617 

B. Ull, smjör og tólg. 
| 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2'78| 33360) 278 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1/74| 208 80| 174 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 5108| 609/60| 508 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 1/88| 225/60| 188 

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 20.02.0000... pundið á ÞIÐ »| » » 

15.) — 60 pör eingirnissokka .........000...... parið á „1Ð »| » » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á ÞIÐ „| > » 
17.! — 180 pör sjóvettlinga ........00.0.00..... parið á „| DR » „ 
18.| — 20 eingirnispeySur ........000 reereeeee hver á ÞIÐ »| » » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur .........00..000. hver á »| » »| » » 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å ÞIÐ »| » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á DR ON » „ 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á »| » »| » 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DIR /» »| » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin á »| » »| » » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á » | /» JR I) » 
26. 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ »| » »            
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I peningum | Hundrad å | Alin 

, …« kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á »| » »| /» » 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 
— Í tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á DR » ÞIÐ » 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á DR » ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 9150) 38/00) 32 
— 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 7(17| 43/02| 36 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 5/17| 31102| 26 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 51421 13/36| 36 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 41171 50/04| 42 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR ÞIÐ » 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0/80| 19200) 160 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ÞIÐ VN) » 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » ÞIÐ » 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| 3 ÞIÐ) » 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » DR ID) » 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 26 (60 „| »t 532 
— 1 lambsfóður .............00000000 000... á 19/40 „{ o| 388 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............020.2000.0 ss 5281931 441 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........000000000.... 344 |40| 287 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............0000000 0... ss »| !» » 
Eftir D. eða í fiski ................00.00000000.  veveeeeseee »| !» » 
Eftir E. eða í lýsi ................0.000.0.00000.0n ne »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...................0.0000 00 66/24| 55 

En meðalverð allra landaura samantalið.,.............00.......e ses. 939 57 783 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................0.0..0000 0. 313/19| 261         

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 20. janúar 1945. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnas on.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, . | — i | . A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. SE aur. 

1.{ í hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 878 57) 878 67| 732 

2.| -- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 111 86| 671 16) 559 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 146/43| 878 | 58| 732 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 107 86 862 | (88 719 
5. —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 75 (71 908152| 757 

6. | — 8 ær geldar á hausti ..............0...2... hver á | 108 57 868 | 56 | 724 
1. — 10 ær mylkar á hausti .............00... hver á 45 (71| 457110)! 381 
8.| —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 842 86 842 |86 702 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 617(14| 822851 686 
| 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2183| 339 | 60 | 283 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1/82| 218, 40| 182 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8164(1036 | 80| 864 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2149! 298/80| 249 p 

C. Tóvara af ullu. | 
14. | 1 hndr., 30 pá. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 þræði .......20000 000 pundið á DRD) DIR » 

15. — 60 pör eingirnissokka .................. parið á DD) »| » » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á VN ID) »| » » 

17.) — 180 pör sjóvettlinga ........0000000000.. parið á „9 „| » » 
18.| — 20 eingirnispeysur ..........00.0000.0.. hver å DR) „193 » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| 5 »| » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á »| » »| » » 
21.| —- 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á DA! „> » 
23.| — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å Di » »| » » 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DJ dd „19 » 

25. | — 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á »| » DR) » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » »| »          
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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 DR » ÞIÐ » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ LR » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å »| » ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å DD) »| » » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| > DD) » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » „19 „ 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » DR » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| D »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å ÞIÐ „I „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ÞIÐ »| » » 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » „1 » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ »| » » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 51/14 „| „(1028 
43.| — 1 lambsfóður .............00000 0000 á 49129 „| »| 986 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............0.0.00. 0 799 01| 666 
Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg ..........0..... 473401 394 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........0..0.... veeneee »| » » 
Eftir D. eða í fiski .................00... 0 »| » » 
Eftir E. eða í lýsi ...............0.0.00.00 0... ÞIÐ » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............0.000.....00 A A >» 

En meðalverð allra landaura samantalið..........................0000. 1272 | 41 11060 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............0..0.0...00.00 0. 636 |20| 530       
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 20. marz 1945. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | 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, i fard. .......... å | 850 | 00! 8501001 708 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 100 | 00| 600100) 500 

3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á | 120,00/ 720/00| 600 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 10000! 800/00| 667 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 80 (00| 960}00| 800 
6.' — 8 ær geldar á hausti .............0..0.... hver á 90100| 720 00! 600 
7.) — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 55 00| 550/00| 458 
8.| --— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 750 /00| 750/09| 625 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 450100| 600/00| 500 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2110! 252/00| 210 
11.| — 120 pd. af mislitri allu, vel þveginni ...... pd. á 1/10| 132/00| 110 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 10  001200 | 00 (1000 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 00| 240/00| 200 

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 .........0000000 00... pundið á »| » »| » » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ..........00.000.. parid å »| » »| » » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á »| » »| » » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga .........0..0.0000... parið á »| » »| » » 

18.| — 20 eingirnispeysur ........0000..0....... hver å »| » »| » 
19. | —- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å ÞIÐ »| » » 
20.| —- 120 álnir gjaldvodarvadmåls, åln. breiðs, 1 al. á DD) »| » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á 52/00 312/00| 260 

23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á »| » »| » » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á »| » »| » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » »| » » 
26.1 — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ »| » »            
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f peningum | Hundrad å i Alin 

, + kr aur kr. aur | aur. 

E. Lýsi. 
27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á VR NU) »| » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á »| » ÞIÐ » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| ÞIÐ „ 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 16/00| 240/001 200 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 12/00| 48100; 40 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 10/00| 60}00| 50 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 7001 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 1000} 1201001 100 
66.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DD) »| » » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » „im ) 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ÞIÐ ÞIÐ » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ AR » » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å 50100) 60000) 500 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ”» |.» » 
42.| 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 53 | 68 „| »11074 
43.| — 1 llambsfóður ...........0000000000 0... á »| » ÞIÐ » 

Meðalverð á hværju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............0.0..00000 0000 7271781) 606 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0...00..000.000.. 456 |00| 380 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............0..00000 0000. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ................0.....00002.  veeveveevee 312 /00| 260 
Eftir E. eða í lýsi ................0.0.000000 000. 240100) 200 
Eftir F. eða í skinnavöru .............00000.00 00 000 0. . 73(20| 61 

En meðalverð allra landaura samantalið..............000...0..c... sn. 1808 98 11507 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................0..00.0 0. 361 |80| 301         

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar, 16. april 1945. 

Sigfús M. Johnsen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 16. apríl 1945. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 
  
Einar Bjarnason. 

39
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Rangårvallasyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

f peningum | Hundrad å | Alin 

Å. Fríður peningur. kr. | aur kr. ar aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |1011/82|1011/82| 843 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 90 (821 544/92| 454 

3.| — 6 sauðir, 3tiló vetra, á hausti .......... hver á | 120/99| 72594! 605 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 93/90| 751120) 626 
5.| — 12 sauðir, veturgamiir, á hausti ......... hver á 7264) 8711681 726 
6.| — 8 ær geldar á hausti .........00000000... hver á 90/23| 721'84| 602 
7.| — 10 ær mylkar á hausti ............0..... hver á 42'11| 421 | 10| 351 
8.| —- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 688 /18| 688 18 | 573 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 351/36| 468/|48| 390 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 2/30) 276 /00| 230 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1/45| 474 00} 145 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8105| 96600 805 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 21531 303/60| 253 

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 .......0.00000 000... pundið á ÞIÐ ÞIÐ » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ...........0000... parid å ÞIÐ ÞIÐ „ 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á DD) »| » » 

17.! — 180 pör sjóvettlinga .........020000000.. parið á ÞIÐ »| » » 

18.| — 20 eingirnispeysur .......0.00000......... hver á ÞIÐ) ÞIÐ „ 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ........0020000.. hver á »| »| » » 

20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å »| » »| » » 

21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á ÞIÐ ÞIÐ » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel vevkudum vættin å »| /» ÞIÐ) » 
23.| — 6 vættir af hardfiski, vel -verkudum ... vættin á ÞIÐ DO » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin á 0 DR » » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ...............- vættin å DR) »| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ DAN) »          
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E. Lysi. 
27. |' 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar á 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
33. | -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
35. | —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
36. | —- 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 

39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyanmir ................ á 
43.| — 1 lambsfóður ........0000000 0000... á 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. |aur. kr. |aur.| aur. 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 
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  DR) »| » 

»! » » » » 

„iy „ly » 
»| DRD) » 

Eftir A. eða í fríðu ............02.0000.eee seen 689 (46 | 574 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........000000... 0. 0... 429 90| 358 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........2020000000 00. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski .........2.0.0000.0. 00 eeeneene »| » » 
Eftir E. eða i lýsi ...........00.200.0 000. eeen DIR) » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............2000.0 0... en. 6110! 51 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............0.0.......s...0.... 1180 46 | 983 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........0000000 0000... 393 |49| 328       
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 24. febrúar 1945. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

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 (1062 /50/1062,50| 885 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 119 06| 714 36! 595 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 145/77| 874 62| 729 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 116/69| 933 52 | 778 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 95 (42(1145|04| 954 
6.! — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 112181! 902 !48| 752 
1.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 53175) 5371501) 448 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 74333| 743 33| 619 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 4981671 664 !89| 554 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 21781 333/60| 278 
11.| —- 120 pd. af mislitri allu, vel þveginni ...... pd. á 11751 210/00| 175 
12.| -- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8,77|1052140 | 877 
13. - 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2(98{ 357 60| 298 

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 ...........20000. 00... pundið á »| » »| » » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .........000.0.... parid å DR ID) »| » » 
16.{ — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á »| » »| » » 
17.] — 180 pör sjóvettlinga .......0.00000000... parid å »| » »| » » 
18. | —- 20 eingirnispeysur ........00000 0000... hver å »| » »| » » 
19.| —- 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á »| » »| » » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » »| » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å »| » ÞIÐ) » 
23. | — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á AN » »| » » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin á ÞIÐ) ÞIÐ) » 
25. 6 vættir af ýsu. hertri ................ vættin á ÞIÐ »| » » 
26. 6 vættir af hákarli. hertum ........... vættin á »| » »| » »            
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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 ÞIÐ » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å ÞIÐ) ÞIÐ » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| » »| » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å DR » DR » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å DR NU) »| » » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| » »| » » 

34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » »| » » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á DIR ID) „| » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á VIN ID) »/| /» » 

37. | -- 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á »| » »| » 

G. Ymislegt. 
33. | I hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundid å »| » »| » » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » ÞIÐ » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ AR » » 
41. — 480 pd. af fjallagråsum ............. 10 pund å »| » ÞIÐ » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 60 (33 „| {1207 

43.| — 1 lambsfóður ..............20000 0000. á 49187 „| „| 997 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............0..00. 0. .s ss 842 |03| 702 

Eftir B. éða í ullu, smjöri og tólg ..........00000000..0 00. 488 40| 407 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............00..000 000 »| » » 
Eftir D. eða í fiski ..................0.0000. 0... ÞIÐ » 
Eftir E. eða í lýsi ..................00000 0000 AR » » 
Eftir F. eða í skinnavöru .................000000 00 000. ÞIÐ | 

En meðalverð allra landaura samantalið......,..............0.00. 1330 (43 {1109 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................000000.... te... 665 (21 | 554     

Skrifstofu Árnessýslu, 23. marz 1945. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 31. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason.
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161 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavik 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

  

þa
 

o
O
 

I
 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 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 .............0.00... hver 
10 ær mylkar á hausti ............0..20... hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

1 hndr., 

C. Tóvara af ullu. 

Dr
 

fn
 

fo
r 

5 

30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0000 0000. pundið á 
60 pör eingirnissokka ........0.00.0.00... parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
180 pör sjóvettlinga .........000.000..00... parið 
20 eingirnispeysur ......0000. 000... hver 
15 tvibandsgjaldpeysur ................. 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 ................ vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

B0r
 

þ0v
 

00
 

00
 

þor
 

þor
 

Av
 

Dr
 

fo
r 

Dv
 

fv
 

fó
r 

Sy
 

  

  
  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. aur kr. |aur.| aur. 

898 67| 898167) 749 
107 67| 646/02| 538 
121 92| 7311521 610 
102 75| 822100| 685 
90 77|1089 | 24| 908 
96 54| 77232) 644 
53192| 539/20| 449 

662 00| 662 /00| 552 
497 (86 663 /81| 553 

2 781 333/60| 278 
2120! 264/00| 220 

10 00/1200 (00 |1000 
3119! 382/80| 319 

„0 „I » » 
DR 9 »i » 

„ið „0 » 
4190! 882 00| 735 
» DR) » 
SEE VI» » 
»| » DR) » 
»| » »| » » 

87 1221 532/321| 436 
»| » DR » 
Id DR Ð)) » 
DAN) »| /» » 
»| »| » »      



  

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

ss kr. | aur. kr. |aur.| aur. 

E. Lýsi. | 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á „0 ÞIÐ „ 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ DM) » 
— 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „IÐ »| » » 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 21 26| 318 90! 266 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 14 
—- 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á » | 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á » | 
— 8 fjord. saudskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á » 
—- 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á » 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å » 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á » 

Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á a » 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á » 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
—, 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á » | 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 
— 1 lambsfóður 2... vedeervee å 

G. Ymislegt.   
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Meðalverð allra meðalverða 

Eftir A. eða í fríðu 

Eftir B. eða í ulla, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 

Eftir D. eða í fiski 

Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

og skipt með 6 sýnir: 

  

0000... 0 

  80; 591201 49 

» DM) » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » DJ 0) 

» » » » 

50 56 „| »/1011 
49/91 »| »| 998 

318190) 266       
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 10. apríl 1945. 

Kristinn Ólafsson 
ftr. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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314 

VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjardarsyslu og Akraneskaupstad 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

  

  

A. Fríður peningur. 
1 hnår., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

-- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
—- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..............00.... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
—- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ..........0.0.... 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 .............0000 000... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .........000000000. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .........0..00000... parið á 

— 20 eingirnispeysur ..........00000.0.0.0.. 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 harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
— 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

  

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

879'37| 879371 733 
111/50| 669/00| 557 

» » » » » 

» » » » » 

» » » Dj » 

99(55| 796740) 664 
53 /89| 5381901 449 

562 /30| 562/30| 469 
385 100| 513(33| 428 

2(85| 342100) 285 
2'15| 258 00| 215 
912711112/40| 927 
2(46| 295120) 246 
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Í peningum | Hundrað á Í Alin 162 

, 2 kr. | aur. kr. aur.| aur. 
E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DAN) „I > » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á „I ÞIÐ » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å „| > „I > » 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å »| » »| » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 15/60{ 62/40| 52 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 14/50) 87(00| 72 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 121751 76150) 64 
34.) —- 8 fjórð. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „| 5 „ 
35. | —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| » » 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .„............. 10 pund å »| » »| » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| DIR ID) » 

G. Ymislegt.   38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum . . pundid å NU) > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » Kl » » 40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å ÞIÐ ÞIÐ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á VIÐ ÞIÐ » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á | 57/51 >| >|1150 43. | — 1 lambsfóður „........0........00 eee å 61|40 »| >11228     
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður:       

Eftir A. eða í fríðu ................00..... 0. 659, 93| 550 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg 000... 501/90| 418 Eftir C. eða í ullartóvöru ..................00 0. ÞIÐ) > 
Eftir D. eða í fiski ........................ 0. ÞIÐ) > Eftir E. eða i lýsi ..................000.... ee ÞIÐ ) 
Eftir F. eða í skinnavöru ....................000.0.0. „7630 63 

En meðalverð allra landaura samantalið „....,...............0000000.... 1237 | 13 {1031 
og skipt með 3 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ..............00000000 419 38| 344 
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 28. marz 1945. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. apríl 1945. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 

40
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Myrasyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur. kr. [sur aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (1125 00/1125/00! 937 

2.) — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 151 25! 90750) 755 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| »!| » » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| » ». » 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á DRD) ÞIÐ » 
6.! — 8 ær geldar á hausti ............0.0000... hver á { 147 /50(1180'00}| 983 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .........0.0...... hver á 58!13| 581/30| 484 
8.| -- í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 612 !86| 642 86! 536 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ............2.... hver á | 5041291 672 /39| 560 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2/64| 316/80| 264 
11.| —- 120 pd. af mislitri allu, vel þveginni ...... pd. á 2 11! 253(20/ 211 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 10 59|1270 {80 {1059 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2199! 358/80| 299 

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 .......0000000 000. pundið á »| /» DAN » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ...........0.00.. parið á DIR) VN) » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parid å DR) DR) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ..........0000000... parið á »| /» ÞIÐ » 
18. | —- 20 eingirnispeysur .......0000000......... hver å ÞM I) RN) » 
19.| —- 15 tvibandsgjaldpeysur ........000000... hver á ÞIÐ) »| /» » 
20.| -- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á ÞIÐ ÞIÐ) » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á ÞIÐ | » » 

D. Fiskur. | 

22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å ÞIÐ ÞIÐ » 
23.| — 6 vættir af hardfiski. vel verkudum ... vættin å »| » »| » » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum .. vættin å ÞIÐ ÞIÐ » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á DR ”»| » » 
26.1 — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DRD) DO »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, kr. | aur. kr. |aur. | aur. 

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á »| » ÞIÐ » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar á »| » A » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ »| » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 

F. Skinnavara. i 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 9 80; 39/20! 33 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 9'80| 58/80! 49 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 7.00| 42 | 00| 35 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » ÞIÐ » 

35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „ið ”» | » » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| /» »| » » 

37. | ——— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DD) » | » » 
| 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 105/63| 633 781) 528 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á AR ID) » » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 108/33 1299 | 96 (1083 

41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ 59/13 »| >|1183 
43. | — 1 lambsfóður .........0..00000.. 0. á 6625 „| Þ11325 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............0.0..0 0. n nr nn 851 |öt| 709 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0000..0..0.0..... 549 90| 458 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0000. 000... 0. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ..............0.0.0.eseeseens ns ÞIÐ » 
Eftir E. eða i lýsi ....s000eereeeeeeerereeevenesskeeennsenee »| » » 

Eftir F. eða í skinnavöru ...............0000000 00 46/67| 39 
En meðalverð allra landaura samantalið...............0......e.ssss 1448 (08 1206 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............0000.0.0 000. 482 (69) 402       
  

Skrifstofu Myra- og Borgarfjardarsyslu, 28. marz 1945. 

Jøn Steingrimsson. 

Framanrituð verdlagsskrå staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. april 1945. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. | aur. aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 854117) 854 17| 712 

2.| -- 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 134 171 805 02| 671 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á ÞIÐ vi » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 134/00(1072/00}| 893 
ö.| —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 112/00/1344 00 1120 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 126/67(1013/36| 844 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 65 |83| 658 30 | 549 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 745831 745 83| 622 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri................ hver á | 510/83| 681/|11| 568 

B. UW, smjör og tólg. 
10.{ 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 87| 344 '40| 287 
11.) — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2/03| 243/60| 203 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 9/60/1152|00| 960 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3/10! 372 /00| 310 

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 »| » ÞIÐ » 

15.) — 60 pör eingirnissokka 2... parid å „| » »| » » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parid å »| » » |» » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga ............0....... parið á „ly »| 5 » 
18.) — 20 eingirnispeysur ...........000.0.00... hver å DR »| » » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å „| » »| » » 
20.| — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á »| » »| » » 
21.) —. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » „| » » 

D. Fiskur. 
22.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á 76110j 456/60| 380 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 170 90/1020 1001 850 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á | 133 33| 799 |98| 667 
25. | — 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á | 196/25|1177 50! 981 
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 »| » DIR » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ) ÞIÐ » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 51501 75175 63 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 13/78) 2061701 172 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 11139) 45/56| 38 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 11/37| 68122! 57 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 8108| 48|48| 40 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| 3 ÞIÐ » 
35.| — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » ÞIÐ » 
£6.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 250/00/1500|00/1250 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1/07| 256/80| 214 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 95 (001 570100) 475 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) ÞIÐ » 
40.| — 120 pd. af fuglafidri”................ 10 pund á 68 00| 8161/00) 680 
41.; — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ) »| » » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 51100 »| »1/11020 
43.| — 1 lambsfóður ...........00000000 0... vn á 50 | 42 „| »1/1008 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .................000000 0000 nv nn 896 |72| 747 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00000.00..0.... 528 (00| 440 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............000000 0... vn vn. »| /» » 
Eftir D. eða í fiski .............008.000.00..n0. se 863 152| 719 
Eftir E. eða i lýsi ...................00000 000. v vn 141/22| 117 
Eftir F. eða í skinnavöru ...............00000. 0000 n nn 383 |81| 320 

En meðalverð allra landaura samantalið.,.........0.0.000..ssss ss 2813 2712343 

og skipt med 5 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00000 0000 562 |65| 469         

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 20. febrúar 1945. 

Kr. Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. marz 1945. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

í peningum Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. (aur; kr. aur.| aur. 

1.| 1 Endr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 744/441 744441 620 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 128 89| 773 34| 644 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti FI hver á »| » ÞIÐ » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å DR) » » » 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ....... .. hver á „I DD) » 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 100/56| 804 48| 670 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 69!44| 694,40) 579 
8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 550 /00| 550 | 00| 458 
9.| — 1 hryssu, á sama aldri ................ hver á | 441/67| 588 891 491 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 3 06| 367201 306 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1/78| 213 | 60 | 178 
12. — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8189(1066 80! 889 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2(44| 292 80| 244 

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 .......00000.00 000. pundið á ÞIÐ DR » » 

15.) — 60 pör eingirnissokka .................. parid å »| » „19 » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á ÞIÐ „1 „ 
17.! — 180 pör sjóvettlinga .........0.0..0.000.. parið á ÞIÐ „1 „ 
18.| — 20 eingirnispeysSur ..........000....0.0.. hver á ÞIÐ BIÐ) » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur .............02.. hver á DR » »| » » 
20.| — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breids, 1 al. á »| „I » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á ÞIÐ „| „ 

D. Fiskur. | 
22. 1 hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á (> ÞIÐ » 
23.1 — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á ÞIÐ ÞIÐ » 

24,| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin á »| » DM) » 
25. — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » ÞIÐ » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DD) DAN) »
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I peningum | Hundrað á | Alin 165 

. kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (190 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ÞIÐ) ÞIÐ » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å »| A A 0 » 
29.| — 1 tunna (190 pt) selslýsis .......... 8 pottar á 6 00) 90100! 75 
30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å »| » ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 8 50j 34 00| 28 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 6/56| 39136! 33 
33. | -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 4(72| 28132| 24 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á LAN » DO » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » AR NN) » 
36. | —- 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 286 00/1608 0011340 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 17| 280 1801 234 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 87 50| 525 /00| 437 
39, | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ”»| » ÞIÐ » 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å ÞIÐ ÞIÐ » 
4l.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ) »| » » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 47 78 „| »| 956 
43.1 — 1 lambsfóður ..........0.0.0000000. 0. á 54 | 44 »| »/1089 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................0....0.... ennen evnnnee 692 (60| 577 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........00.0.0..00. 0. 485 |10| 404 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0..0.0.00.00 00. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ..............0.0.0.0..0.0. ÞIÐ » 
Eftir E. eða í lýsi ................000.000..... 0. 90/00| 75 
Eftir F. eða í skinnavöru „...........0..00...0.0. 0 398 101 332 

En meðalverð allra landaura samantalið ...,...,............0.0...0.0.0.0.... 1665 | 80 1388 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ......................00..0 416 45 347       

Skrifstofu Dalasýslu, 15. janúar 1945. 

Þorst. Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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166 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Bardastrandarsyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

f peningum Hundrað á | Alin 

, . | 
Å. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 88218) 882118| 735 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 120 (91| 725146| 605 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á VN »| » » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å ÞIÐ „| > » 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á „| »| » 

6.| — 8 ær geldar á hausti ........0.0.0000000.. hver á 94 (09| 752172! 627 

7.| — 10 ær mylkar á hausti ..........02.0000... hver á 63 82! 638 |20| 532 

s.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 784 /55| 784 |55| 654 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 609/09| 812!12| 677 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2178| 333 /60| 278 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 85 | 222100| 185 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 7 40| 888100) 740 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 2 50| 300/00| 250 

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 .......2000000 00... pundið á DD) „19 » 

15.) — 60 pör eingirnissokka ...........00000.. parid å DR »| » » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parid å DR) »| » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga ..........0000000... parið á 3/92| 705 60| 588 

18.| — 20 eingirnispeySUr .......00000 00... hver á DR) » | » » 

19.| -- 15 tvibandsgjaldpeysur ..........0...0... hver á »| /» DRD) » 

20.| —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á »| » DRD) » 

21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DR /» „I » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å 60 86| 365116) 304 

23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á VR Dj » 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á „| DR d » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á DAN ÞAÐ » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞANN) »| » »            



323 

  

  

E. Lysi. 
1 hndr., 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 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 

—- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á 
—- 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á 

— 240 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 ................ 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 
— 1 lambsfóður ...........0000000 000... 00... á 

  

  

    
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Meðalverð allra meðalverða 

Eitir A. eða í fríðu ............0000.0. 0... 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða i lýsi ...............2.000.00 0. 00... 
Eftir F. eða í skinnavöru 

00.00.0000... 

……e0eseeeeesee eee eee 00 

og skipt med 5 synir: 

00... ..000.......8000.... 00... 

so... 

… eee eee eee eee 0...       

I peningum | Hundrad å | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

» » » » » 

»! » »i » » 

» » » 2) » 

» |) » 2); » 

8180; 35/20! 29 
7192) 47152f 40 
6158| 39148! 33 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

0/86| 206 40| 172 

97/86| 587 |16| 489 
228 » » » » 

»| » »| » » 
» » » » » 

41/36 »| »| 827 
52 27 »| „(1045 

ANN 165 (87 | 638 
RA 435 | 90| 363 
ARA 705 60} 588 
RA 36516) 304 

e....... LA DU » 

HR "82 15| 68 
ee... 2354 | 68 {1961 

FR 470 94| 392 

  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 6. febrúar 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér 

Fjármálaráðuneytið, 24. marz 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 

með. 

  
Einar Bjarnason. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

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 | 930/62| 930162| 776 

2.| -- 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 126 07| 756 42| 630 
3.1) — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 122 75| 736 50| 614 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 100 12! 800,96| 667 
5. | —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 93(44|1121128| 934 
6.| — 8 ær geldar á hausti .........0.0.00.00... hver á 98103) 784 |24| 654 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................… hver á 6885 | 688 (50 | 574 
8.| —. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 823!75| 823 75 | 686 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 666/87| 889 !16| 741 

B. Ull, smjör og tólg. | 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2(69| 322/80| 269 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2(06| 247120! 206 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8128 | 993/60| 828 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3/29| 394'80| 329 

C. Tóvara af ullu. 
14.1 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......0.000 0000... pundið á »| /» »| /» » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .................. parið á »| 9 DIR I) » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parid å DJ) ÞIÐ » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga ..........0.0.000...... parid å 4'81| 86580)! 721 

18.| — 20 eingirnispeysur ..........0 0000. hver å »| » ÞIÐ » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur ..….….............. hver å „im „I » 
20. — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „my » |» » 
21.) —- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á ÞIÐ Þ » 

D. Fiskur. | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 64 00 384 00 320 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 224 2911345 7411121 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á VN »| !» » 
25. | —- 6 vættir af ýsu, heitri ................ vættin á VAN ÞIÐ » 
26.] — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „ID „0 »        
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f peningum | Hundrad å | Alin 

, i kr. | aur kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. | | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DR) „19 » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar á DR) DA „ 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »| »| » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á | 1958 293 |70 245 

. | 
F. Skinnavara. | 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 8151 32 60! 27 
ð2.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 71501 45 00| 37 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 5(72| 34'32| 29 
34.| —- 8 fjórð. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ „0 „ 
35.) —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „19 ÞIÐ » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| /» »| D » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „I DD) » 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 122 14| 732/84| 611 
39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á LAN ÞIÐ) » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
41.' — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » VARÐ) » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 49 25 „1 »| 985 
43.| — 1 lambsfóður ............0..00000000 se á 67 |06 »| »11341 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ....................0000 0000 836 83| 697 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............0....00.00.... 489 | 60| 408 
Eftir C. eða í ullartóvöru .....,..........0.0000000 0 865 80| 721 
Eftir D. eða í fiski ................0..000.0 00. 864 87| 720 
Eftir E. eða í lýsi ........................000. se. 293 |70| 245 
Eftir F. eða í skinnavöru .................0000000 0000 37 3l| 31 

En meðalverð allra landaura samantalid „........,................00.0.0.. 3388 1112822 

og skipt med 6 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða ..................0..00000 00. 564 68 | 470       

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og -kaupstaðar, 30. des. 1944. 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 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 .......0..00000000... hver 

10 ær mylkar á hausti ............000... hver 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

C. Tóvara af ullu. 

S
 

SE
S 

TSK
 
SB

S 
fo

r 
Dr
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r 

fn
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......200000 000... pundið 
60 pör eingirnissokka .......00000.00... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
180 pör sjóvettlinga .....0..00.20000.... parið 
20 eingirnispeysur .......0.000 00... hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur .......0.000.0... hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í 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 ................ vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

á 

go
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1946. 

f peningum Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur.| aur. 

| 
893 75| 893(75| 745 

137 50 | 825 |00| 688 
»| DR) » 

»| » »| » » 

ÞIÐ DIR) » 

122175| 982100)! 818 

65/62) 656/20| 547 

712150) 712/50f 594 

531/25| 7081331 590 

3,25| 390/00| 325 

2129| 274 |80| 229 

9187 {1184 '|40| 987 

2169| 322/80| 269 

»| /» VN) » 

DRD) DR) » 

NN) MND) » 

» | » »|i » 

» » |» » 
„0 » 0» » 
„I »| » » 

DR) DM) » 

ÞINN) »/ » » 

DR) »| » » 

DRD) »| » 

» | » „| „ 
»| » DM) »        
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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 ÞIÐ ÞIÐ » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å LAN »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| » ÞIÐ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 

F. Skinnavara. | 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 11,50) 46|00| 38 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 10:67| 64/02| 53 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9.33| 55/98| 47 

34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » „| „ 

35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á DR) ÞIÐ » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „13 »| » » 

37. | -- 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0478 18720) 156 

| 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 98 57| 591 42| 493 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á AR » ÞIÐ > 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 50 |62 Þ | »11013 
43. | — 1 lambsfóður .......02000000 00... á 81125 „| o11625 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...........000.0000 2000... 796 |30| 664 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0.0.000.....0.... 543 |00| 452 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000 000... 0... »| » » 
Eftir D. eða í fiski .............2.00000.0 00 even nn ÞIÐ) » 
Eftir E. eða i lýsi s.ssssreueneeeneeseenesenennensneseseseee »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........2.200000 0000... " 88(30| 73 

En meðalverð allra landaura samantalid........000000eeeeeeneeereeresere 1427 | 60 |1189 

og skipt með 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............002000 000... 0... 475 87) 396       
  

Skrifstofu Strandasýslu, 10. april 1945. 

Jóh. Salberg Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. apríl 1945. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur.| kr. A aur 

1.| í hndr., Í kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 990100) 990 00| 825 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 152165| 915 | 90 | 763 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| » DR) » 
4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å ». »| » 
5.) — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 132, €9|1592 (28 1327 
6.| — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 145 00|1160 00| 967 7.| — 10 ær mylkar á hausti „................. hver á | 82 65| 826 50| 689 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 784 12| 784 12| 653 
9.| — 1% hryssu, á sama aldri ..……………..….....…..... hver á | 460129! 613 (72| 511 

| 

. Ull, smjör og tólg. | 
10.| 1 Ni 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3 73| 447 60/| 373 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2 60/| 31200) 260 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 9411/1129 20! 941 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 21531 303 /60| 253 

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 0 pundið á »| » ÞIÐ) » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .…….................. parið á „| „I „ 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á ÞIÐ ON » „ 
17.1 — 180 pör sjóvettlinga .................... parið á ÞIÐ »| » » 
18.) — 20 eingirnispeysur ..…….….…................... hver å »| » DR NA » 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á ÞIÐ ÞIÐ „ 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „I »| » 
21.) — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á ÞIÐ »| » » 

| 
D. Fiskur. | 

22. 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 57125) 343/50| 286 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 133 62| 801 72 668 
24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á »| » ÞIÐ » 
25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á ÞIÐ ÞIÐ » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DIR IN) DIR » »        
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Í peningum | Hundrað á Alin 169 

, kr. | aur, kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ÞIÐ) BIÐ » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å DAN) ÞIÐ » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å NN) »| » » 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á RN) »| » » 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 12'71| 50/84) 42 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 11 53| 69/18| 58 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9140) 56/40| 47 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ »| » » 
35.1 — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » DAN I) » 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ÞIÐ) „| » » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0/94| 2925/60) 188 

G. Ymislegt. . 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á DIR I) IN IN) » 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ÞIÐ » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » DO » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á RIÐ) »| /» » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 56 | 88 „| »/1138 
43.| — 1 lambsfóður ..........00....000 0... á 66 | 42 „| »/1329 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................0......0 000 983/22| 819 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........00..000..0..0.... 548(10| 457 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..............0...0. 00... »| » » 
Eftir D. eða í fiski ..............0..0000000000.  eerevenveee 572 |61| 477 
Eftir E. eða í lýsi ............00............0 00 »| » » 
Eftir F. eða i skinnavöru ...............0.000....00 0 100 /50| 84 

En meðalverð allra landaura samantalið.,...............0...0.. sn 2904 43 (1837 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................00000 0. 551 {11| 459         

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 24. marz 1945. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. apríl 1945. 

F.h.r. 

Magnús Gíslason. 
  

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1945 til jafnlengdar 

  

på
 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 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 .........0...00.0.000... hver 
10 ær mylkar á hausti .............22..... hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. 

1 hndr., 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. 

GC. Tóvara af ullu. 
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30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........022000.0 0... pundið 
60 pör eingirnissokka .........00000.... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið 
180 pör sjóvettlinga .......0000000..0... parið 
20 eingirnispeySur .........00.00000.00..... 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 ................ vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin fa
r 

An
 

ov
 

Ås
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1946. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

866 07 | 866 07| 722 

126 43| 758 58| 632 

140 40} 842 40| 702 

114 29| 914 32| 762 

82 69! 992 28! 827 

10036) 802 88! 669 

55/14| 551/40| 459 

72143) 721 43) 601 

521 06| 694 76| 579 

| 
2 85) 342 00! 285 

1 94| 232 80)! 194 

9 29/1114/80| 929 

2 94| 352 '80| 294 

| | 
»| » »| » » 

»| » | » » 

»| » »| » » 
„19 „iy » 
ÞIÐ) „0 „ » 

DR) »| » » 

»| » »| » » 
»| » »| » » 

DD) DR I) » 

186 00/1116(00| 930 

ÞIÐ DAD) » 

DIR NU) „| » » 

„I „| „        
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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 »| df) A RA » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å >) ÞIÐ » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ LA » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 11 | 94; 47176 40 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 10 33 61 98| 52 
33. | -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 8'66| 52 /02| 43 
34.| — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á LÆRER ÞIÐ » 

35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| ÞIÐ » 
36. | —- 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å LR NN) ÞIÐ » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 1/10| 264 00! 220 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 117 00| 702 00| 585 
39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á RN) »| » » 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á AND) DA » » 
41.1 — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á LAN ÞIÐ » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 49/23 „| o| 985 
43.  — 1 lambsfóður ...........000000 0000 0... á 54|23 „| »11085 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................000.0.. 0... nn 793|79| 661 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..............200.0....0.. 510/60| 425 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............00.0.. 00... »| » 
Eftir D. eða í fiski .................0220000 0000... 1116 00 | 930 

Eftir E. eða í lýsi .................200000..0 senn ÞIÐ » 
Eftir F. eða í skinnavöru ........0.00000000 0000... 106,44! 89 

Meðalverð allra meðalverða 

og skipt með 4 sýnir: 

so... 0... 

0000... .% 

so... 

            

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 26. marz 1945. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. april 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason. 

42
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyri og Siglufjardarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

fro
st ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... 

6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i fard. hver å 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamiir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti ..........0.0..0.0.... hver á 
10 ær mylkar á hausti .........0...0.2.... hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UL, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......00000 000... pundið á 

60 pör eingirnissokka .................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
180 pör sjóvettlinga .........000000000... parið á 
20 eingirnispeysur .......00000000...0... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .......000000.... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin fr
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Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. |aur.| kr. | aur. | aur. 

1271 143(1271 | 4311060 

137 86| 827 | 16| 689 
» » » » » 

» » » » » 

107 92 1295 |04(1079 

130 00/1040:00| 867 
73 75| 737 !50| 615 

941 /07| 941/07| 784 

747|14| 996, 19| 830 

3 66| 439) 20| 366 
3'21| 385 /20| 321 

9 08/1089|60| 908 
3134) 400/80| 334 

» » 9) » » 

» » » » » 

»|; » » » 

3181| 68580) 571 
» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

94 50)! 567 |00| 472 
158571 951|42| 793 

DD) ÞIÐ) » 
» | » » n »   » | 

    »
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f peningum | Hundrad å | Alin 171 

, 
kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

E. Lysi. | | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á „im DR) „ 

28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á „0 DR) » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å »| ÞIÐ „ 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 13!75| 206 !25| 172 

F. Skinnavara. 

31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 17 311 69/24| 58 

32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 15/86| 95/16| 79 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12/86| 77|16| 64 

34.| —- 8 fjórð. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| „0 „ 

35.| —- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „IÐ DAN) » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „19 »| » » 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 1110) 264 00 220 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á ÞIÐ) LA » 
39. | —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DR )» ÞIÐ) » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » ÞIÐ » 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ > 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 50,19 »| »/1004 
43.| — 1 lambsfóður .........0.0000000000. vereeeeee á 66 07 » " »11321 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða i fríðu .............000.0.0. nenna 1015 48| 846 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........0200000000.0.... 578 70| 482 
Eftir C. eða í ullartóvöru ......2000ereeeeereereeeneeeevere 685 |80| 571 
Eftir D. eða í fiski ...............0.2..0 000... ern 75921! 632 
Eftir E. eða i lýsi ...........00...0.000.00 000. rr 206 25| 172 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........000.. 000... nn 126 39} 105 

En meðalverð allra landaura samantalið ...................e.s. ss... 3371 | 8312808 

og skipt med 6 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .............2220000. 0... e.s. 561 | 97| 468     
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, 7. marz 1945. 

F. Skarphéðinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 24. marz 1945. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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172 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Pingeyjarsyslu 

frå 16. maimånadar 1945 til jafnlengdar 1946. 

  

  

    

-| Í peningum | Hundrað á | Alin 

| 1 
A. Fríður peningur. kr. ur: kr. |aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (1091 8311091 83| 910 
2.| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 140 .62| 843/72| 703 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| » »|1 » » 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 147 14|1177 12| 981 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 124/25 (1491 00/1242 
6.| — 8 ær geldar á hausti ...........0.00.00... hver á | 126/11/1028/88| 857 
7.| — 10 ær mylkar á hausti .................… hver á 72123! 722130! 602 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á | 944 44| 9441441 787 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 800 001|1066 67 | 889 

B. Ull, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 4/01| 481120! 401 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 3121! 385 (201 321 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8/91|1069/20| 891 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 275 | 330 !00| 275 

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 AAA pundið á MN) »| » » 

15.| —- 60 pör eingirnissokka .........0.0000... parið á »| /» DD » 
16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ............. parið á »| » DAN » 
17.| — 180 pör sjóvettlinga .................... parið á DR) »| » » 
18.| — 20 eingirnispeysur .......020.0000.0...... hver å »| DAN » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å „I DAN) » 
20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » „0 » 
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 »| 9 DR) » 
23.) — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á „I „|, „ 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á „0 „| » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| /» »| » » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » »| » »            
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I peningum | Hundrad å | Alin 

. kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

E. Lysi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á „I DR » „ 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á ÞIÐ) »| » » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 13/71; 54/84) 46 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 11'30| 67|80| 56 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9100| 54|00| 45 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR » DR » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á NN) ÞIÐ » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å DR) »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0199| 237 |60| 198 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á 91/11| 546 /66| 455 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á AN) »| ”» » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| /» »| » » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ »| » » 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 48 | 64 »| ») 973 
43. |] — 1 lambsfóður ...........200000 000... á 53 | 47 »| »/1069 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................00..0 00 1045 | 74| 871 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........00.0000 0000... 566 |40| 472 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............00..200.0 0. nn ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ...............0.20000 0000. ÞIÐ » 
Eftir E. eða í lýsi .................0000.00000 nn ÞIÐ) » 
Eftir F. eða i skinnavöru .................000000 000 -103/56| 86 

En meðalverð allra landaura samantalið.........,...............sns nn. 1715 | 7011429 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..................000000 00. 571|90| 476         

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 1. marz 1945. 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1945. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason. 
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REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu í Keflavík. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Keflavíkurhrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt og einnig 
til hafnarinnar í Keflavík. 

Óheimilt er skipum í Keflavíkurhöfn að taka vatn annars staðar í Keflavík en 
úr æðum vatnsveitu Keflavíkurhrepps, og eingöngu á þeim stöðum, sem vatns- 
sölumaður eða vatnsveitunefnd ákveða. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, er valnsveituna varða, annast vatnsveilunefnd í sam- 

ráði við oddvita og hreppsnefnd. 
Vatnsveitunefnd annast um viðhald vatnsveitunnar, endurbætur og umsjón alla. 

Hreppsnefndinni skal heimilt að ráða sérstakan umsjónarmann vatnsveitunnar, er 
hafi eftirlit með valnsveitukerfinu og annist önnur þau störf í þágu vatnsveit- 
unnar, er henta þykir. Vatnsveitunefnd getur löggilt sérstaka vatnsvirkja til að 
annast viðhald og viðauka við vatnsveiluna og er þeim skylt að fara í öllu eftir 
þeim reglum, er vatnsveitunefnd setur þar um. 

3. gr. 
Frá vatnsæðum vatnsveilunnar má enginn leggja vatnsæðar nema með leyfi 

vatnsveitunefndar, og má enginn leggja vatnsæðar frá vatnsveitunni annar en sá 
eða þeir, sem vatnsveitunefnd felur það starf. 

Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveitu Keflavíkur, skal senda 
vatnsveitunefnd skriflega umsókn þar um. Umsókninni skulu fylgja upplýsingar 

um til hvers vatnið skuli notað. 

Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæða úr 
gölulögnum kauptúnsins að húsvegg og annast viðhald þeirra á sinn kostnað. 

4. gr. 

Skylt er hverjum húseiganda og lóðareiganda að halda valnsæðum sínum frá 

götulögnum vel við, og láta tafarlaust gera við þær, ef leki kemur að þeim eða 
aðrar bilanir. Hann skal sérstaklega gæta þess, að ekki frjósi í æðunum. Enginn 
má eyða vatni að óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna. 
Enginn má hafa hitaleiðslur eða aðrar leiðslur í sambandi við vatnsveituna nema 
með samþykki vatnsveitunefndar eða umsjónarmanns og með þeim útbúnaði, sem 
að þeirra dómi má teljast tryggur. 

5. gr. 
Vatnsveitunefnd, umsjónarmanni eða löggiltum vatnsvirkjum er heimilt að 

fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, 
sem sett eru í samband við þær. Ef þeim þykir útbúnaði í einhverju ábótavant, 
skal tafarlaust bætt úr því á kostnað húseiganda. 

Heimilt er vatnsveitunefnd eða umsjónarmanni að loka vatnsæðum fyrir þeim, 
sem vanrækja að láta gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu 

eða greiða ekki tengigjald eða vatnsskatt á réttum gjalddaga, efni, vinnu eða annað, 
sem vatnsveitan kann að leggja til um stundarsakir. 

Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er 
lokað.
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6. gr. 173 
Engum er heimilt, án leyfis vatnsveitunefndar eða umsjónarmanns, að taka 12. sept. 

vatn úr brunahönum vatnsveitunnar. 

7. gr. 
Vatnsveitunefnd getur lokað fyrir vatn í öllu kauptúninu eða nokkrum hluta 

þess til hreinsunar á vatnsgeymum eða til viðgerða á þeim eða vatnsæðum. Slík 
lokun skal þá tilkynnt fyrir fram, ef nokkur tök eru á. Er nægilegt, að auglýsingar 
séu settar á auglýsingaslaði víðsvegar í kauptúninu. i 

8. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkurkauptúns, sem virt eru til 

fasteignarskatts, og vatni er veitt í eða úr næst til valnsæða i sölu, vegi eða opnu 
svæði, er lóð þeirra telst til, skal greiða vatnsskatt og tengigjald. Skatturinn og 
tengigjaldið skal lagt á eftir hinni lögskipuðu fasteignamatsvirðingu húsanna. Skatt 
skal einnig greiða af virðingarverði fastra véla, sem í húsinu eru, ef þær eru vá- 
tryggðar ásamt því og nota vatn úr vatnsæðum hreppsins. 

9. gr. 
Af öllum húsum í lögsagnarumdæmi Keflavíkurkauptúns, sem svo er ástatt 

um, sem um getur i 8. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða vatnsskatt að upphæð 
10%. — tíu af þúsundi —. Þó skal lágmark skattsins vera kr. 50.00 fyrir hvert hús. 

Tengigjald greiðir húseigandi um leið og hann sækir um eða fær leyfi til að 
tengja við vatnsleiðslu hreppsins og nemur tengigjaldið 3% af fasteignamati 
hússins. 

Fyrir vatnshana utanhúss og í peningshúsum og í öðrum hliðstæðum útihús- 
um skal greiða 10 krónur árlega og fyrir vatnssalerni 5 krónur árlega. 

10. gr. 
Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa vegna 

atvinnu, sem í þeim er rekin, sem útheimtir mikið vatn, svo sem verksmiðjur, bað- 
hús, þvottahús, iðnaðarfyrirtæki o. fl. skal greiða í vatnsskatt 18% af fasteigna- 
matsverði. 

11. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 
Fyrir vatn til skipa skal greiða 5 krónur fyrir smálestina við afhendingu. Þó 
skal aldrei greiða minna en 8 krónur fyrir fiskiskip og 15 krónur fyrir önnur 
skip. Skip, sem fengið hafa vatn, mega ekki að viðlögðum sektum, fara úr 
höfninni fyrr en vatnið er greitt, nema greiðslufrestur hafi verið veittur. 

2. Fyrir vatn í síldarpækil skal greiða 15 aura fyrir hverja tunnu síldar. 
3. Fyrir vatn til þvottar á nýjum fiski, frystihúsa og verksmiðjureksturs greiðist 

25 aurar fyrir hvert skippund fiskjar, miðað við þurrtfisk. 
4. Fyrir vatn til saltfiskþvottar 20 aurar á skippund. 
5. Fyrir hvern vatnsmælir greiðist 20 krónur árlega. 
6. Fyrir vatn til bilþvottar greiðist kr. 5.00 fyrir smálestina. 

12. gr. 
Hreppsnefndin getur ákveðið að hækka eða lækka vatnsskatt þennan um allt 

að 50%
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13. gr. 

Hver så, sem sannur verður að sök um að taka vatn án heimildar eða á annan 
hátt en ráð er gert fyrir, í þeim tilgangi að losna við að greiða lögmæt gjöld fyrir, 
skal sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við samkv. hegningarlögum. Auk bess 
greiði hann fyrir vatnið eftir mati umsjónarmanns eða vatnsveitunefndar. 

14. gr. 

Hver, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, vatnsgeyma, bruna- 

hana eða önnur mannvirki, sem heyra vatnsveitunni til, skal greiða fullar bætus 
samkv. mati tveggja óvilhallra manna, og sæta sektum fyrir. 

15. gr. 
Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitu kauptúnsins, og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnota- 
rétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir 

samkvæmt mati, ef eigi næst samkomulag. 

16. gr. 
Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið og annast hreppsnefndin reiknings- 

hald veitunnar og hefur á hendi innheimtu vatnsskatts. Gjalddagi vatnsskatts er 
1. júní ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi fyrir líðandi ár. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts húsa. Atvinnurekandi eða út- 

flytjandi ber ábyrgð gagnvart vatnsveitunni á greiðslu vatnsskatts af síld og fiski. 
Vatnsskattinn má taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni 

næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

17. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar allt að 500 króna sektum, nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem 
almennt lögreglumál. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 55, 21. júní 1928, um 
notkun vatns og vatnsskatt í kauptúninu í Keflavík og reglugerð nr. 96 29. júlí 1938, 

um breytingar á þeirri reglugerð. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Keflavíkurhrepps hefur samið og samþykkt 
og gerð er samkv. lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast þegar 

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

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. september 1945. 

s 

Emil Jónsson. : 
  

Páll Pálmason.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Bráðabirgðalög um verðlagningu landbúnaðarafurða o. fl, undirskrifuð af for- 
setanum 20. ágúst 1945, nr. 79. 

Bráðabirgðalög um togarakaup ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 23. ágúst 
1945, nr. 80. 

Bráðabirgðalög um áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu, undirskrituð af for- 
setanum 29. september 1945, nr. 81. 

Bráðabirgðalög um viðauka við bráðabirgðalög frá 20. ágúst 1945, um verð- 
lagningu landbúnaðarafurða o. fl., undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 82. 

AUGLÝSING 

um kartöfluverð o. fl. 

Ráðuneytið hefur ákveðið samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 76 
2. ágúst 1945, um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að halda niðri dýrtíðarvísi- 
tölu með fjárgreiðslum úr ríkissjóði og um áhrif nokkurra landbúnaðarafurða á 
vísitöluna, að útsöluverð á kartöflum skuli frá og með 1. október næstkomandi 

vera þannig: 

Í heildsölu: 
I. flokkur .........000 kr. 88.00 hver 100 kg 
Úrvalsflokkur .................… — 100.00 — 100 — 

TI. flokkur ......00. 0. — 77.00 — 100 — 

Í smásölu: 
I. flokktir ........00.00 0 kr. 1.10 hvert kg 

Úrvalsflokkur ......... — 125 — — 

TI. flokkur .......0..000. 000 — 096 — — 

Jafnframt hefur ráðuneytið falið Grænmetisverzlun ríkisins að kaupa eða semja 
við aðra um kaup á þeim kartöflum, sem framleiðendur í landinu vilja selja af þessa 
árs uppskeru, eftir því sem ástæður leyfa og samkvæmt því, sem hún ákveður. 

Landbúnaðarráðuneytið, 28. september 1945. 

Pétur Magnússon.   
Gunnl. E. Briem. 

20. dag septembermánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

Endurprentað blað. 
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175 REGLUGERÐ 
23. okt. 

um bann við dragnótaveiði í Hamarsfirði í Suður-Múlasýslu. 

Samkvæmt lögum frá 22. október 1945, um viðauka við lög nr. 45 13. júní 1937, 
um bann gegn dragnótaveiði í landhelgi, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði: 

1. gr. 

Enginn má nota neina tegund dragnóta til fiskveiða í Hamarsfirði í Suður- 
Múlasýslu innan línu, er hugsast dregin frá Hrómundsey í Ketilsfles og þaðan í 
beina stefnu við suðurodda Sandeyjar í Búlandsnes, á tímabilinu frá 1. júní til 
30. nóvember ár hvert. 

Bann þetta nær jafnt til allra skipa og báta, sem slík veiðarfæri nota. 

2. gr. 

Lögreglustjóra og skipum þeim, er hafa á hendi landhelgisgæzlu, ber að ann- 
ast um að bannákvæðum reglugerðar þessarar sé hlýtt. 

3. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum og viðurlögum, sem ákveðin eru í 
lögum nr. 45 13. júní 1937. 

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

Atvinnumdlaráðuneytið, 23. október 1945. 

Áki Jakobsson. nn 

Gunnl. E. Briem. 

23 dag októbermánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.



Stjornartidindi 1945, B. 14. 341 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 
Auglýsing um viðskiptasamning, er gerður var í Stokkhólmi hinn 7. april 

1945 milli Íslands og Svíþjóðar, undirskrifuð af utanríkisráðherra 3. september 
1945, nr. 85. 

Auglýsing um loftflutninga milli Íslands og Svíþjóðar, undirskrifuð af utan- 
ríkisráðherra 12. september 1945, nr. 86. 

Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1945 skuli koma saman til fundar mánu- 
daginn 1. október 1945, undirskrifuð af forsetanum 13. september 1945, nr. 84. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 48 23. febrúar 1945, um skipakaup 
ríkisins, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 87. 

Lög um viðauka við lög nr. 45 13. júní 1987, um bann gegn dragnótaveiði í 
landhelgi, undirskrifuð af forsetanum 22. október 1945, nr. 83. 

Lög um breyting á lögum nr. 1 16. janúar 1943, um innflutning og gjald- 
eyrismeðferð, undirskrifuð af forsetanum 7. nóvember 1945, nr. 88. 

Auglýsing um að Ísland hafi staðfest sáttmálann um stofnun hjálpar- og 
endurreisnarstofnunar hinna sameinuðu þjóða (UNRRA), undirskrifuð af utan- 
ríkisráðherra 10. nóvember 1945, nr. 92. 

Auglýsing um að Ísland hafi staðfest bráðabirgðasamkomulag um alþjóða- 
flug, er gert var á alþjóðaflugmálaráðstefnunni í Chicago í nóvember og desem- 
ber 1944, undirskrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 93. 

Auglýsing um að Ísland hafi staðfest alþjóðasamkomulag um viðkomurétt- 
indi flugfara og alþjóðasamkomulag um loftflutninga, er gert var á alþjóðaflug- 
málaráðstefnunni í Chicago í nóvember og desember 1944, undirskrifuð af utan- 
ríkisráðherra sama dag, nr. 94. 

Lög um heimild fyrir Sláturfélag Skagfirðinga til að innkalla stofnbréf sín, 
undirskrifuð af forsetanum 23. nóvember 1945, nr. 89. 

Lög um kaup á nýjum strandferðaskipum, undirskrifuð af forsetanum sama 
dag, nr. 90. 

Lög um innflutning og gjaldeyrismeðferð, undirskrifuð af forsetanum 30. 
nóvember 1945, nr. 91. 

Lög um breyting á lögum nr. 39 7. april 1943, um húsaleigu, undirskrifuð af 
forsetanum 12. desember 1945, nr. 95. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Búðahreppi landspildu úr 
Kjappeyrarlandi, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 96. 
, Log um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir 
Ísland, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 97. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum, nr. 54 4. júlí 1942, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 98. 

REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hólmavíkurkauptún, nr. 21 8. apríl 1937. 

1. gr. 

Hvarvetna, þar sem orðið „Hrófbergshreppur“ stendur í hafnarreglugerðinni, 
komi í stað þess orðið: Hólmavíkurhreppur. 

2. gr. 

Öll gjöld samkvæmt reglugerðinni hætti um 150%. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, 

12. dag desembermánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1915 

176 

38 744
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176 til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
3/8 744 eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. ágúst 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  
Gunnl. E. Briem. 

177 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð séra Sigurðar ZZ. 
4. ágúst Gíslasonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 4. ágúst 

1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð séra Sigurðar 7. Gíslasonar. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður til minningar um séra Sigurð Z. Gíslason, prest á 

Þingeyri í Dýrafirði, er fórst í snjóflóði á leið til útkirkju sinnar að. Hrauni á ný- 
ársdag 1943. 

Stofnfé sjóðsins er 3000 krónur, lagðar fram af nánustu ættingjum hins látna. 

9 st“ . gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja og efla kristindóminn i landinu, meðal annars 

með því að veita námsstyrk fátækum en efnilegum guðfræðinemum við Háskóla 
Íslands, og skulu nemendur úr Sandaprestakalli í Dýrafirði og úr Hofsprestakalli 
i Vopnafirði ; ganga fyrir um styrk. 

3. gr. 
Tekjur sjóðsins eru, auk vaxta af höfuðstól, hvers konar gjafir og áheil, er 

sjóðnum kunna að áskotnazt. 

d. gr. 
Sjóðurinn skal vera í umsjá biskupsins yfir Íslandi. er ávaxtar fé hans í Lands- 

banka Íslands eða í ríkisskuldabréfum. 

ð. gr. 
Úthluta skal árlega % af vöxtum sjóðsins, en 1% vaxta leggst við höfuðstól, unz 

sjóðurinn er orðinn 100 þúsund krónur. Eftir þann tíma má úthluta öllum vöxt- 
unum, en aldrei skerða höfuðstólinn. Styrk skal jafnan úthluta þann 1. janúar, 
cg annast biskupinn þá úthlutun að fengnum tillögum kennara guðfræðideildar 
háskólans. Nemi fé það, er úthluta skal, meiru en kr. 1500.00, er biskupi heimilt að 
verja því, sem um fram er, til styrktar kristindómi í landinu á þann veg, er hann 
telur bezt til fallið. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Fyrir hönd ættingjanna 

Sigurgeir Sigurðsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Einars Guðmunds- 178 
sonar á Vatnsleysu“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 13, sept. 
13. september 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Einars Guðmundssonar á Vatnsleysu. 

Í. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Höfuðstólinn má aldrei 

skerða. 

2. gr. 
Vextir leggjast allir við höfuðstólinn, þar til er þeir nema 250 — tvö hundruð 

og fimmtíu — krónum á ári, en síðan einn fimmti hluti, þar til er þeir nema 1000 

— eitt þúsund — krónum á ári, þá einn tíundi hluti upp frá því. 

3. gr 
Því af vöxtunum, sem eigi er lagt við sjóðinn, skal verja til að styrkja efni- 

leg ungmenni, 1725 ára að aldri, til náms við einhvern alþyðuskóla hér á landi, 

kennaraskóla, gagnfræðaskóla, bændaskóla, lýðháskóla, kvennaskóla eða hverjum 

öðrum nöfnum, sem þeir skólar kunna að nefnast, sem ætlaðir eru til alþýðu- 

menntunar hér á landi. 

4. gr. 

Stjórn fræðslumála í Biskupstungnahreppi hefur stjórn sjóðsins á hendi og 
veitir styrk úr honum. Þeim einum má styrk veita af sjóðnum, sem heima eiga 
í Biskupstungum, og skulu þau ungmenni ganga fyrir, er foreldrar hafa eigi efni á 
að kosta til náms, séu þau jafnvel hæf til náms, sem hin. Upphæð styrksins skal 
miða við það, að hann sé hlutaðeiganda nægilegur til dvalar við skólann, að því 
viðbættu, sem hann kann að geta unnið sér inn sjálfur þann tíma árs, sem skól- 

inn stendur eigi. Halda skal áfram að veita þeim styrk, sem eitt sinn hefur hlotið 
svo lengi sem hann þarf til þess að geta lokið námi við þann skóla, er hann hefur 
kosið sér í upphafi, svo framarlega sem hann hefur eigi sýnt sig ómaklegan styrks- 
ins, að dómi hlutaðeigandi skólastjóra og fræðslustjórnar hreppsins (Biskups- 
tungna). 

5. gr. 
Þegar ársvextir eru orðnir svo miklir, að nægir 6 — sex — ungmennum til 

þess náms, er að framan greinir, má verja því, sem umfram verður, til að styrkja 
efnilega menn, er áður hafa lokið námi hér á landi, til að leita sér frekari mennt- 
unar Í sömu átt við skóla erlendis, þó eigi lengur en tvö ár, og með þeim skilyrð- 

um, sem áður eru sett í 3. og 4. gr. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal sjá um, að ákvæði skipulagsskrár þessarar séu birt al- 
menningi í hreppnum, svo sem nægir til þess, að enginn þurfi að verða af styrkn- 
um fyrir þá sök, að eigi viti hann, að styrksins er kostur. Verði samt sem áður 
eigi svo miklu útbýtt af vöxtunum eitthvert ár sem hér er gert ráð fyrir, skal leggja 
afganginn við höfuðstólinn. 

Vatnsleysu, 1. sumardag (23. april) 1908. 

Einar Guðmundsson.
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179 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Menningarsjóð Austur-Landeyja- 

797, 744 hrepps“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. júní 
1944. Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

Menningarsjóðs Austur-Landeyjahrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Sæmundi Ólafssyni, bónda að Lágafelli í Austur- 

Landeyjum og konu hans, Guðrúnu Sveinsdóttur, með 2500 króna gjöf á sjötugs- 
afmæli Sæmundar, 29. júní 1944. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega nemendur úr Austur-Landeyjahreppi 
í væntanlegum héraðsskóla Rangæinga eða til hagnýts framhaldsnáms annars 
staðar. 

3. gr. 
Sjóðurinn tekur til starfa er höfuðstóll hans nemur 10000 krónum. 
Skal þá jafnan verja 34 hlutum ársvaxtanna til styrkveitinga samkvæmt til- 

gangi hans. 

4. gr. 
Sérstök sjóðnefnd skal hafa á hendi styrkveitingar úr sjóðnum. Styrki skal 

veita án umsóknar. 
Sjóðnefnd skipa skólastjóri héraðsskólans og er hann formaður nefndarinnar, 

oddvitinn í Austur-Landeyjahreppi og sóknarprestur Krosssóknar. 
Sjóðnefnd skal halda sérstaka gerðabók. 

5. gr. 
Nú telur sjóðnefnd ekki ástæðu til að úthluta styrk eitthvert år og skal henni 

þá heimilt að ákveða, að féð skuli geymast til úthlutunar síðar, ella skal það lagt 
við höfuðstól. 

6. gr. 
Sjóðurinn skal vera undir stjórn sýslunefndar Rangárvallasýslu, er annast 

vörzlu hans og reikningshald. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir og Þirtir 
á sama hátt og sýslureikningarnir. 

- Syslunefnd tilkynnir sjóðnefnd hversu mikið fé falli til styrkveitinga ár hvert. 

7. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í Söfnunarsjóði eða í íslenzkum ríkisskuldabréfum, 

bÞankavaxtabréfum eða sparisjóði, sem nýtur rikisábyrgðar. 
Sjóðnefnd skal vinna að því, að afla sjóðnum tekna, eftir því sem ástæður 

eru til. 

Allar tekjur sjóðsins, að undanteknu því, er úthlutað er samkvæmt 3. grein, 
leggjast við höfuðstól. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Lágafelli, 29. júní 1944. 

Guðrún Sveinsdóttir. Sæm. Ólafsson.
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AUGLYSING 

um breyting å fjallskilareglugerd fyrir Austur-Hunavatnssyslu, 

nr. 98 frå 15. juli 1941. 

1. gr. 

4. mgr. 50. gr. reglugerdarinnar ordist svo: 
Hreppstjóri skoði eða láti skoða mörk á öllum þeim hrossum, sem seld eru i 

hreppnum og fara eiga til annarra héraða. Er seljandi og kaupandi skyldur að 

veita aðstoð við það. Enn fremur eru kaupendur skyldir að tilkynna hreppstjóra, 

áður en sala fer fram. Komi upp vafi um eyrnamark eða eignarrétt, skal fara með 

það eins og fyrir er mælt um sauðfé, sbr. 46. gr. 

2. gr. 

6. mgr. 50. gr. falli niður. 

3. gr. 

Síðasta málsgr. 50. gr. orðist svo: 
Borgun til þeirra manna, er skoða mörk á hrossum og fé í sveitum, greiðist 

úr hlutaðeigandi sveitarsjóði. Þeir, sem taka fé eða hross til slátrunar á staðnum, 
kosti sjálfir þann mann, er skoðar mörkin. 

4. gr. 
Upphaf 51. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Allt fé og öll hross í sölurekstrum skal vera með glöggu rekstrarmerki, o. s. frv. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnar- 
laganna, nr. 12 31. maí 1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. september 1945. 

Pétur Magnússon. Sn 
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu um fjallskil o. fl., 

nr. 121 frá 24. júlí 1940. 

Aftan við reglugerðina komi bráðabirgðaákvæði, svo hljóðandi: 

Bráðabirgðaákvæði: 

Prentun markaskrár sýslunnar, sem álti að fara fram 1946, er heimilt að fresta, 

þó eigi lengur en til ársins 1950. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið 

og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 

31. maí 1997, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. september 1945. 

Pétur Magnússon.   
Páll Pálmason. 
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REGLUGERD 

um holræsi i Keflavik. 

1. gr. 

begar hreppurinn hefur låtid leggja holræsi i veg, gåtu eda annad opid svædi 
eda bar sem hreppurinn hefur tekid ad sér vidhald og endurnyjun eldri holræsa, 
er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námundi við og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðal- 
ræsið. Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsið. 

Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem vatnsveitu- 
nefnd setur, getur hún látið vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdarstörf, sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem 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 hlita 
fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það, er máli skiptir í sambandi 
við það. 

3. gr. ' 
Kostnaður allur við adalholræsakerfid greiðist úr hreppssjóði. Til að standast 

þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús við götu, veg eða opið svæði, 
Þar sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald, um leið og hann tengir ræsi við 
aðalholræsi, kr. 600.00, miðað við hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 
200.00 fyrir hverja íbúð í húsinu umfram eina. 

Verksmiðjur, sölubúðir, baðhús, þvottahús, iðnaðarfyrirtæki o. fl. þ. h. greiða 
í tengigjald kr. 600.00. 

Auk tengigjalds skal hver húseigandi greiða í holræsagjald til hreppsins kr. 
25.00 árlega af hverju húsi og enn fremur 5%, af fasteignamati húsanna. 

4. gr. 
Hið árlega holræsagjald, sem og tengigjaldið, getur hreppsnefndin hækkað og 

lækkað eftir ástæðum um allt að 50%. 

5. gr. 
Húseigendur bera ábyrgð á greiðslu tengigjalds og holræsagjalds gagnvart 

hreppsnefnd. Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkv. reglugerð þessari, 
má taka lögtaki á kostnað gjaldenda, og eru gjöld þessi trvggð með lögveði í hús- 
eigninni i næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samnings- 
veði og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjaldsins er 1. júní ár hvert. 

6. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 500.00, nema Þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. . 
Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkv. vatnalögum, nr. 15 20. juni 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. september 1945. 

Finnur Jónsson. 
  
Páll Pálmason.
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REGLUGERD 183 
19, sept. 

um. fasteignaskatt i Seydisfjardarkaupstad. 

1. gr. 

Í Seyðisfjarðarkaupstað skal árlega leggja á fasteignaskatt í bæjarsjóð. Skal 

hann lagður á eftir gildandi fasteignamati á hverjum tíma og vera sem hér segir: 

1. Af byggingarlóðum, byggðum og óbyggðum, greiðist 2%. 
2. Af húseignum og öðrum mannvirkjum greiðist 0,4%. 

2 ør 2. gr. 
Zigandi greiðir skattinn, nema um leigulóðir sé að ræða, þá greiðist skattur- 

inn af notanda. 

3. Er 

Skatturinn greiðist af heilum hundruðum króna af fasteignamatsverði, en því, 
sem umfram er, skal sleppa. Nái matsverð ekki 100 krónum, þá greiðist enginn 

skattur. 

4. gr. 
Gjalddagar skattsins eru 1. april og 1. september ár hvert, og greiðist helmingur 

á hvorum gjalddaga. Af fasteignaskatti, sem eigi er greiddur að fullu tveimur mán- 
uðum eftir gjalddaga, skal greiða sömu dráttarvexti og greiddir eru af útsvörum. 
Skatturinn hvílir sem lögveð á fasteignum þeim, sem hann er lagður á, og skal 
sanga fyrir Öllum öðrum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, í tvö ár frá gjalddaga. 

Ef hús brennur, eftir að skatturinn er fallinn í gjalddaga, er sami forgangsréttur 
i brunabótafjárhæð hússins. 

Skattinn má taka lögtaki. 

nm 
(eð 

ð. gr. 
Undanþegnar skatti samkvæmt 1. gr. eru allar fasteignir bæjarsjóðs, nema 

leigulóðir, enn fremur eru undanþegnar kirkjur, samkomuhús og íþróttahús, sem 
ekki eru leigð út til skemmtana, skólahús, elliheimili, barnahæli og sjúkrahús. Sama 
er um lóðir, er fylgja slíkum húsum, og lóðir, sem eru til opinberra þarfa. 

6. gr. 

Að öðru leyti fer um skattálagningu þessa samkvæmt lögum nr. 69 frá 1937. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 69/1937, og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félugsmálaráðuneylið, 19. september 1945. 

Finnur Jónsson.   
Páll Pálmason.
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SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 35 2. marz 1943, um breyting á samþykkt nr. 44 

16. maí 1934, um sýsluvegasjóð Skagafjarðarsýslu. 

16. tölul. 1. gr. orðist svo: 
Hjaltadalsvegur frá Hólum að Reykjum. 

2. gr. 
Á eftir 1. gr. komi ný grein, er verður 2. gr. svo hljóðandi: 
Eyrarvegur, þ. e. vegurinn frá kolageymsluhúsi Kaupfélags Skagfirðinga á 

Sauðárkróki norður að Hafnarhúsi á Eyrinni, telst sýsluvegur, svo lengi sem 
hreppsnefnd Sauðárkrókshrepps krefst ekki til eigin ráðstöfunar þess hluta vega- 
skattsins, sem hreppnum er heimilaður til eigin afnota samkv. 5. gr. laga nr. 102 
frá 1933. 

Til þessa vegar skal eingöngu varið framangreindu fé, þ. e. þeim hluta vega- 
skattsins, sem Sauðárkrókshreppur á kröfurétt til, ásamt því fé, er ríkissjóður 
leggur á hverjum tíma móti þessu fjárframlagi, og má ekki ráðstafa því til ann- 
arra sýsluvega. 

3. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, staðfestist hér með. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. október 1945. 

Emil Jónsson. 
  
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um. lækkun aðflutningsgjalda af tilbúnum gosdrykkjasöftum. 

Samkvæmt heimild í f-lið 3. gr. laga nr. 62 1939, sbr. 3. gr. laga nr. 6 1945, 
hefur ráðuneytið ákveðið, að meðan ákvæði auglýsingar nr. 74 1943 eru í gildi, 
skuli fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður ákveðið, tolla tilbúin gosdrykkjasöft, 
sem teljast til nr. 9 í 21. kafla tollskrárinnar, með 7 aura vörumagnstolli af kg 
og 10% verðtolli, enda reki viðtakandi innlenda tollvörugerð, þar sem úr söft- 
unum er framleidd vörutegund, sem af ber að greiða tollvörugjald og eftirlits- 
gjald við sölu eða afhendingu, og þess er getið í aðflutningsskýrslu, að saftirnar 
verði notaðar til tollvörugerðar. 

Með auglýsingu þessari er úr gildi numin fyrirmæli auglýsingar nr. 98 1945, 
um lækkun aðflutningsgjalda af lituðu sykurvatni með kjörnum. 

Fjármálaráðuneytið, 24. október 1945. 

F. h. r. 

Magnus Gislason.   
Einar Bjarnason.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Verðlaunasjóð Búnaðarfélags 
Svarfdæla“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. 

okt. 1945. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Verðlaunasjóð Búnaðarfélags Svarfdæla. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Verðlaunasjóður Búnaðarfélags Svarfdæla. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að verðlauna bændur á félagssvæðinu, einkum hina fá- 

tækari, fyrir framúrskarandi dugnað og hagsýni í landbúnaði, svo sem jarðrækt, 
allri fóðrun og kynbótum búfjár, húsabvggingum á ábýli sínu, smíði og notkun 
landbúnaðarverkfæra eða hverju öðru því, er hafið getur atvinnugrein þessa til 
vegs og tryggt afkomu hennar. 

3. gr. 
Stjórn Búnaðarfélags Svarfdæla hefur á hendi veitingu verðlauna úr sjóðnum. 

Umsóknir um verðlaun skulu sendar félagsstjórninni, og er hverjum manni bú- 
settum á félagssvæðinu heimilt að senda umsókn til handa öðrum manni, en aldrei 
til sjálfsverðlauna. Þyki stjórninni ástæða til að verðlauna einhvern búanda sam- 
kvæmt 2. gr., skal henni það heimilt, þótt eigi hafi komið um það tilmæli eða 
umsókn. 

4. gr. 
Stofnfé sjóðsins, kr. 1000,.00 — eitt þúsund krónur -—, er dánargjöf Jóns Bald- 

vins Guðjónssonar, bónda á Hreiðarsstöðum í Svarfaðardal. 

Þegar sjóðurinn nemur þrjú þúsund krónum, má hefja verðlaunagreiðslu og 

verja til þess ársvöxtum sjóðsins. Ávallt skal þó leggja hálfa ársvexti við höfuð- 

stól, unz sjóðurinn nemur sex þúsund krónum, en eftir það bætist þriðji hluti árs- 
vaxtanna við höfuðstólinn. Ef sá hluti ársvaxtanna, sem verja má til verðlauna, er 

ekki notaður eða aðeins að einhverju leyti, skal afgangurinn lagður við höfuð- 
stólinn. 

ð. gr. 
Sjóðurinn tekur á móti gjöfum og áheitum og öðru því fé, sem honum kann 

að berast, og leggst það við höfuðstólinn. 

6. gr. 

Verðlaunasjóðurinn sé ætið í umsjá stjórnar Búnaðarfélags Svarfdæla og sé 
henni skylt að ábyrgjast og ávaxta hann, sem aðrar peningaeignir félagsins. 

7. gr. 

Stjórn Búnaðarfélags Svarfdæla færir árlega reikning um hag sjóðsins. Sé 
reikningurinn endurskoðaður af endurskoðendum félagsins, lesinn upp á aðalfundi 
þess og samþykktur þar. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

1945 

186 

26. okt.
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186 8. gr. 
26. okt. Skiptist Búnaðarfélag Svarfdæla í tvö félög, fellur sjóðurinn óskiptur í eign 

þess félagsins, sem nær yfir fremri hluta Svarfaðardals. 

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

artíðindanna. 

187 AUGLÝSING 
28. sept. 

um breyting á auglýsingu nr. 234 31. desember 1943, um breyting á reglum um 
áhættuflokkun og ákvörðun iðgjalda fyrir slysatryggingar, nr. 222 21. febr. 1939. 

Í 2. málslið 1. mgr. 2. gr. Í stað „kr. 65.00“ komi: kr. 33.00. 

Ákvæði þetta er hér með sett samkvæmt lögum nr. 104 30. desember 1943, 
um breyting á I—II. kafla laga um alþýðutryggingar, til að öðlast þegar gildi 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmaálaráðnneytið, 28. september 1945. 

Finnur Jónsson. nn 

Páll Pálmason. 

188 AUGLÝSING 
25. sept. 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Siglufjarðarkaupstaðar, 

nr. 131 25. júlí 1941. 

I. gr. 
8. grein reglugerðarinnar verði svo hljóðandi: 
Vatnsskattur skal greiddur af öllum húsum með 214%, af fasteignamatsverði 

húsanna. 

Af verksmiðjum eða húsum, þar sem fram fer atvinnurekstur, sem mikið vatn 
útheimtir, skal greiða 5%, af fasteignamatsverði, ef ekki er greitt sérstakt gjald 
fvrir þá notkun. 

1 2
 

9. grein verði svo hljóðandi: 
Af hverri tunnu grófsaltaðrar sildar greiðist 5 aurar í vatnsgjald. 
Af hverri tunnu sérverkaðrar síldar greiðist 10 aurar í vatnsgjald. 
Fyrir hverja tunnu af flakaðri sild 25 aurar. 
Af hverjum 100 kg af söltuðum, frystum eða ísuðum fiski greiðist 3 aurar. 
Af hverri tunnu af söltuðum flökuðum fiski greiðist 10 aurar. 
Af hverjum 100 kg af hraðfrystum fiskiflökum greiðist 15 aurar.
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Vatnsskattsskylda framleiðslu má eigi flytja burt af framleiðslustaðnum, fyrr 188 
en vatnsskattur af henni er greiddur, að viðlögðum sektum samkvæmt 16. og 18. 25. sept. 
gr. reglugerðarinnar, ef út af bregður. 

3. gr. 
10. gr. verði svo hljóðandi: 
Þegar um fyrirtæki er að ræða, sem nota mikið vatn, svo sem síldarverk- 

smiðjur ríkisins, getur bæjarstjóri ákveðið að selja því vatn um mæli, og kostar þá 
smálestin 15 aura. 

Sem árslágmarksgjald ber verksmiðjunum að greiða kr. 400.00 fyrir hverja 
1000 mála vélasamstæðu, sem verksmiðjurnar geta annað og tengdar eru við 
vatnsæð veitunnar. 

Þegar ákveðið hefur verið að selja vatn um mæli, ber viðkomandi notanda að 
útvega sér mæli og annast sjálfur viðhald hans. Vanræki vatnsnotandi að fá sér mæli 
eða annast viðhald hans, skal vatnsgjald til síldarverksmiðja vera 2,5 aurar fyrir 
hvert mál síldar, er verksmiðjan hefur tekið á móti til bræðslu. 

Ef vatnsnotandi óskar þess, skal vatnsveitan kaupa fyrir hann vatnsmæli. 

4. ør. 
14. gr. orðist svo: 
Heimilt er bæjarstjórn fyrir eitt ár í senn að hækka vatnsskatt og vatnsgjald 

um allt að 100% og lækka það um allt að 50% frá ákvæðum í greinum 8, 9, og 10 

og taki þá hækkunin eða lækkunin jafnt til allra gjaldenda. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til 
að öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 25. september 1945. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Styrkveitingasjóð Jóhannesar 189 
Norðfjörð úrsmiðameistara og konu hans, Ásu J. Norðfjörð“, útgefin á venju- 

, 32 , , « k: 3. okt. 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. okt. 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

[2 

SKIPULAGSSKRÅ 

fyrir Styrktarsjóð Jóhannesar Norðfjörð úrsmíðameistara og konu hans, 

Ásu J. Norðfjörð. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af hjónunum Jóhannesi Norðfjörð úrsmíðameistara og 
konu hans, Ásu Jónsdóttur Norðfjörð frá Ásmundarstöðum, til heimilis að Njarðar- 
götu 49, Reykjavík. 

9 2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 10000 — tíu þúsund — krónur. Sjóðinn skal ávaxta í sjóði 

eða verðbréfum eftir því, sem stjórn sjóðsins telur trvggilegast. 

3. gr. 8 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja ekkjur þeirra manna, sem haft hafa ursmida- 

starf að aðalatvinnu sinni. '
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189 4. gr. 
3. okt. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Vexti alla skal leggja við höfuðstólinn, 

þar til er hann er orðinn 40000 — fjörutíu þúsund -— krónur. Eftir það má verja 
hálfum vöxtum til styrkveitinga samkvæmt 3. gr. Öðrum tekjum sjóðsins og vöxt- 
um af þeim, svo sem tekjum af minningarspjöldum, má þó verja til styrktar eftir 

því, sem stjórn sjóðsins ákveður. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa þrjár konur, er séu eiginkonur úrsmiða, Skulu þær 

kosnar af Úrsmíðafélagi Íslands til þriggja ára í senn. 

6. gr. 

Skipulagsskrá þessari má aldrei breyta, nema til samrýmingar löggjöf, er 

kynni að koma í bág við ákvæði hennar. 

1. gr. 
Leita skal opinberrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 7. september 1945. 

Ása Jónsdóttir Norðfjörð. Jóhannes Norðfjörð. 

190 REGLUGERÐ 
16. okt. 

fyrir læknisvitjanasjóð Mjóafjarðarhrepps í Suður-Múlasýslu. 

Sjóðurinn heitir Læknisvitjanasjóður Mjóafjarðarhrepps í Norðfjarðarlæknis- 
héraði og er stofnaður samkvæmt lögum nr. 59 4. júlí 1942, um læknisvitjanasjóði. 

2. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja íbúa Mjóafjarðarhrepps vegna læknisvitjana. 

3. 

Í stjórn sjóðsins eru hreppstjórinn Mjóafjarðarhreppi, sem jafnframt sé 
reikningshaldari og gjaldkeri sjóðsins, og tveir menn aðrir, kosnir af hreppsnefnd. 

gr. 
i 

Tekjur sjóðsins eru: 
. Í. tillag ríkissjóðs, er nemur tveim krónum á hvern íbúa hreppsins; 

2. tillag hreppsins, sem er ein króna á hvern hreppsbúa á ári; 
3. áheit og gjafir, er sjóðnum kunna að áskotnast; 
4. læknisvitjanastyrkur, er kann að verða veittur. 

5. gr. 
Tekjum sjóðsins má aðeins verja til styrktar hreppsbúum vegna kostnaðar af 

læknisvitjunum. Nær þetta ákvæði til allra hreppsbúa, hvort sem þeir eru meðlimir 
sjúkrasamlagsins eða utan þess. Ekki má úthluta hærri styrkveitingum árlega en 
nemi %o af tekjum sjóðsins það ár, sem styrkveitingin nær til, fyrr en sjóðurinn 
er orðinn 1000.00 krónur. Má ekki skerða þá upphæð, nema knýjandi nauðsyn beri 
til, að dómi sjóðstjórnarinnar. 

6. gr. 
Að liðnu hverju reikningsári, sem sé almanaksárið, og fyrir lok janúarmán- 

aðar næsta ár úthlutar sjóðstjórnin stvrkjum úr sjóðnum, að fengnum umsókn-
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um þeirra, er styrks æskja. Umsóknir og skilríki sendast formanni sjóðstjórnar- 190 
innar. Þegar tekjur sjóðsins, sbr. 5%. gr., hrökkva ekki til að greiða allan læknis- 16. okt. 
vitjanakostnað umsækjanda, skal haga úthlutun styrkja eftir efnahag og ástæð- 
um að dómi sjóðsstjórnar. 

7. gr. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 59 4. júlí 1942, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi frá deginum í dag að telja. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 16. október 1945. 

Finnur Jónsson. 

Gústav A. Jónasson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Dánarbótasjóð Barðastrandar- 191 

sýslu“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 17. okt. 1945. 17. okt. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Dánarbótasjóð Barðastrandarsýslu. 

I. Nafn. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Dánarbótasjóður Barðastrandarsýslu. 

II. Stofnun og markmið. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af kr. 5000.00, sem nokkrir Vestfirðingar, búsettir á 

Siglufirði, gáfu til minningar um það fólk, sem fórst með vélskipinu Þormóður frá 
Bíldudal, ofviðrisnóttina milli 17. og 18. febrúar 1943. 

3. gr. 

Markmið sjóðsins er: Ad greiða dánarbætur til efnalítilla nánustu aðstandenda 
þeirra manna í Barðastrandarsýslu, sem farast af slysum, sérstaklega þeirra, sem 

ekki eru líftryggðir og engar dánarbætur eru greiddar fyrir annars staðar frá. 

TI. Um stjórn. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Sýslumaðurinn í Barðastrandarsýslu skal vera 

sjálfkjörinn formaður stjórnarinnar, en auk hans kýs hvor sýslunefnd einn mann 

í stjórnina til fjögurra ára Í senn. 

5. gr. 

Stjórnin fær enga þóknun fyrir störf sin. Hún heldur að minnsta kosti einn 
fund árlega. Hún annast fjárreiður sjóðsins og gerir reikninga hans. Reikningur
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liðins års skal gerður fyrir lok janúarmánaðar år hvert og sendur endurskoðanda 
Vestur-Barðastrandarsýslu til endurskoðunar. Skal hann síðan lagður, ásamt at- 
hugasemdum endurskoðenda og svörum reikningshaldara, fyrir næsta aðalfund 
sýslunefndarinnar til úrskurðar. Eitt eintak reikningsins skal sent sýslunefnd 
Austur-Barðastrandarsýslu, sem hefur rétt til að gera við hann athugasemdir, ef 

henni þykir ástæða til. 

IV. Um vöxtun og vörzlu. 

6. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Sjóðurinn tekur við gjöfum, sem honum 
kunna að berast. Skulu þær lagðar við höfuðstólinn, nema öðruvísi sé ákveðið 
af gefanda. 

7. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í trvggum verðbréfum í banka eða sparisjóði. 

8. gr. 
Fjórðungur ársvaxtanna skal jafnan leggjast við höfuðstólinn. Þrír fjórðu 

hlutar þeirra skulu lagðir inn á sérstakan dánarbótareikning, og skal þeim fjár- 
hæðum, „ásamt áfallandi vöxtum, varið til dánarbóta samkvæmt ákvörðun sjóð- 
stjórnarinnar. 

V. Um úthlutun dánarbóta. 

9. gr. 
Sýslunefndirnar gera tillögur til sjóðstjórnarinnar um úthlutun dánarbóta til 

manna, hvor i sinni sýslu, þegar þær telja ástæðu til. Skal fylgja tillögunum rökstudd 
greinargerð. Stjórnin úrskurðar síðan, hvort bætur skuli veittar og hve miklar. 

10. gr. 
Ykki er heimilt að veita nema einu sinni bætur fyrir hvern mann, en heimilt er 

að greiða bæturnar á fleiri árum, ef það er talið æskilegra, heldur en greiða þær allar 

í einu. Nákvæmlega skal tekið fram, hverjum bæturnar séu veittar, maka, barni, for- 
eldri o. s. frv., og hversu há fjárhæð hverjum aðila, einum eða fleirum, allt eftir 
því, sem ástæða þykir vera til hverju sinni. 

11. gr. 

Við ákvörðun dánarbótanna skal hafa hliðsjón af reglum þeim, sem Trygginga- 
stofnun ríkisins fer eftir. Þó er heimilt að fara eftir öðrum sjónarmiðum, ef stjórnin 
er öll sammála um það. 

VI. Niðurlagsákvæði. 

12. gr. 

Leita skal staðfestingar stjórnarráðsins á skipulagsskrá þessari og hún síðan 
birt í B-deild stjórnartíðindanna. 

Þannig samþykkt á sýslufundi Vestur-Barðastrandarsýslu 14. marz 1945 og 
Austur-Barðastrandarsýslu 24. apríl s. á. 

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 14. september 1945. 

Jóhann Skaptason.
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Utkomid í A-deild Stjórnartíðindanna 1945. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1946 með 

viðauka, undirskrifuð af forsetanum 12. desember 1945, nr. 99. 

Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum 20. 

desember 1945, nr. 100. 

Lög um breyting á lögum nr. 37 27. júní 1921, um lestagjald af skipum, 

undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 101. 

Lög um breyting á ábúðarlögum, nr. 87 19. júní 1933, undirskrifuð af forsel- 

anum sama dag, nr. 102. 
Lög um breyting á lögum nr. 81 23. júni 1936, um sveitarstjórnarkosningar, 

undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 103. 
Lög um aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945, undirskrifuð af forsetanum 

sama dag, nr. 104. 
Lög um þátttöku Íslands í stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka samkvæmt 

tillögum Bretton Woods fundarins og um lántöku í því skyni, undirskrifuð af for- 

setanum 21. desember 1945, nr. 105. 
Fjárlög fyrir árið 1946, undirskrifuð af forsetanum 31. desember 1945, nr. 106. 
Lög um breyting á lögum nr. 107 11. ágúst 1933, um ullarmat, undirskrifuð 

af forsetanum sama dag, nr. 107. 
Lög um byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir 

verzlunarstaðir, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 108. 
Lög um togarakaup ríkisins, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 109. 
Lög um breyting á lögum nr. 32 11. júní 1942 um vátryggingarfélög fyrir vél- 

báta, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 110. 

Lög um tekjuskattsviðauka árið 1946, undirskrifuð af forsetanum sama dag. 

nr. 111. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Innri Akraneshreppi jörðina 

Staðarhöfða, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 112. 
Lög um fyrirhleðslu Héraðsvatna norður af Vindheimabrekkum, undirskrifuð 

af forsetanum sama dag, nr. 113. 

AUGLÝSING 

um breyting á erindisbréfi fyrir ullarmatsmenn, nr. 27 1. apríl 1935. 

1. mgr. 7. gr. erindisbréfsins orðist þannig: 
Kaup ularmatsmanna skal vera almennt verkamannakaup, greitt á staðnum, 

að viðbættum 25% um hverja klukkustund, sem þeir eru við vinnu, hvort sem 

það er við mat ullarinnar, sekkjun eða útskipun. Á þeim stöðum, þar sem eigi 

er fastákveðið eða almennt gildandi kaupgjald, skal kaup ullarmatsmanna fara 

eftir samkomulagi milli matsmanna og ullarkaupanda. 

Ákvæði þessi öðlast gildi þegar í stað og birtast til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 6. nóvember 1945. 

Pétur Magnússon. 
  

Gunnl. E. Briem. 

31. dag desembermánaðar 1946. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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193 GJALDSKRÅ 
7. nóv. a 

fyrir rafveitu Ólafsfjarðar. 

Gjaldskrá fyrir rafveitu Ólafsfjarðar, nr. 90 27. apríl 1945, skal gilda áfram 
til 1. október 1946. 

Ákvæði þessi, sem bæjarstjórn Ólafsfjarðar hefur samið og samþykkt, stað- 
festast hér með samkvæmt vatnalögum, nr 15 20. júní 1923, til þess að öðlast 
þegar gildi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. nóvember 1945. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason. 

194 GJALDSKRÁ 
22. nóv. . B r , 

fyrir notkun rafmagns í Húsavík. 

1. gr. 
Verð á rafmagni til ljósa er kr. 1.10 fyrir kílówattstund, en til suðu, hitunar 

og iðnaðar kr. 0.80 fyrir kílówattstund. Til lýsingar á bryggjum og til annarra 
utanhússljósa einstakra manna eða félaga fer um gjaldið eftir samkomulagi við 
hreppsnefnd. 

Heimilt er hreppsnefnd að hækka verðið allt að 20% frá því er að framan 
segir, og sömuleiðis að lækka það allt að 40%. Enn fremur er hreppsnefnd heimilt 

að selja alla raforku sama verði og til ljósa, ef svo stendur á að afl vélanna full- 
nægi ekki nema til ljósa eingöngu. 

2. gr. 
Leiga eftir mæla skal vera kr. 8.00 á ári. 

3. gr. 

Reikningsår rafstöðvarinnar er almanaksárið. 
Gjalddagar fyrir rafmagn eru ársfjórðungslega, síðasti dagur hvers ársfjórð- 

ungs. Hafi gjaldandi árangurslaust verið krafinn og ekki greitt gjaldið 15 dögum eftir 
gjalddaga, er stöðinni heimilt að slíta sambandi við hlutaðeigandi eftir að hafa 
tilkynnt honum það skriflega. 

Taka má gjaldið lögtaki. Gjaldið greiðist til oddvita Húsavíkurhrepps. Hús- 

ráðandi, eða hver sá, er hefur mæli á nafni sínu, greiðir það, er sá mælir telur. 

4. gr. 
Með gjaldskrá þessari er úr gildi numin gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Húsa- 

víkurhreppi, nr. 68 frá 28. ágúst 1928 og breytingar á þeirri gjaldskrá, nr. 220 18. 
des. 1941. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Húsavíkurhrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast 
þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. nóvember 1945. 

Emil Jónsson- FR 
Páll Pálmason.
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BYGGINGARSAMPYKKT 195 
22. okt. 

fyrir Reykjavik. 

I. KAFLI 

Stjórn byggingarmåla. 

1. gr. 

1. Byggingarnefnd fer med byggingarmålefni kaupstaðarins undir yfirstjórn bæj- 

arstjórnar og stjórnarráðs. 
2. Ályktanir byggingarnefndar skal bera undir bæjarstjórn til samþykktar eða 

synjunar. Ef bæjarstjórn samþykkir ályktun byggingarnefndar, öðlast hún gildi. Þó 

er lóðareiganda eða lóðarleigjanda heimilt, ef honum þykir rétti sínum hallað með 
ályktuninni, að skjóta henni til fullnaðarúrskurðar stjórnarráðsins. Nú greinir bygg- 
ingarnefnd og bæjarstjórn á um afgreiðslu máls, og sker þá stjórnarráðið úr. 

3. Byggingarnefnd sér um, að byggingarsamþykktinni sé fylgt. 

2. gr. 

1. Byggingarnefnd skipa 7 menn: borgarstjóri, bæjarverkfræðingur, húsameistari 

bæjarins, skipulagsstjóri ríkisins og þrír menn, kosnir hlutfallskosningum í bæjar- 

stjórn árlega, samtímis öðrum föstum nefndum. Borgarstjóri er formaður nefndar- 
innar. Byggingafulltrúi, slökkviliðsstjóri og aðrir sérfræðingar, sem bæjarstjórn 

ákveður, eiga sæti á fundum byggingarnefndar og hafa þar tillögurétt. 
Nú er einhver forfallaður, sem samkvæmt stöðu sinni skipar byggingarnefnd eða 

á sæti á fundum hennar, og kemur þá í hans stað sá, sem í forföllum gegnir starfi 
hans. Í stað hinna kjörnu nefndarmanna koma varamenn, sem bæjarstjórn kýs sam- 

tímis aðalmönnum og á sama hátt. 
Byggingarnefnd er ályktunarfær, ef á fundi eru formaður og þrir nefndarmenn 

aðrir. Afl atkvæða ræður úrslitum. Ef atkvæði eru jöfn, ræður atkvæði formanns. 
2. Byggingarnefnd heldur fundi tvisvar í mánuði hverjum, eða oftar, ef formaður 

ákveður. Reglulegir fundir skulu að jafnaði haldnir annan og síðasta fimmtudag í 

hverjum mánuði. 
Málefni, sem koma eiga fyrir byggingarnefnd, skulu komin til byggingarfulltrúa 

fyrir hádegi þriðjudag næstan fyrir fundinn. 

3. Nefndin heldur sérstaka gerðabók yfir athafnir sínar og ályktanir. 
Heimilt er hverjum nefndarmanni, sem ekki er samþykkur ályktunum meiri hlut- 

ans, að láta bóka ágreiningsatkvæði sitt. 
Allir viðstaddir nefndarmenn undirrita gerðabókina í fundarlok. 

4. Gerðabókinni fylgir glögg skrá, svo gerð, að greinilega megi finna allar ákvarð- 

anir nefndarinnar um hverja einstaka fasteign og önnur atriði, er hún tekur til með- 

ferðar. 
5. Enn fremur haldi nefndin bréfabók og dagbók yfir öll bréf, er henni berast, 

og yfir bréf, er hún sendir frá sér. 
6 
3. gr. 

1. Bæjarstjórn skipar byggingarfulltrua, og skal hann vera husameistari. Hann 

er fulltrúi byggingarnefndar og hefur á hendi daglegt eftirlit með því, að fyrirmæl- 

um byggingarsamþykktar sé fylgt. 
Byggingarfulltrúa skal launa úr bæjarsjóði, en bvggingarnefndin setur honum 

erindisbréf, er bæjarstjórn samþykkir. 

2. Byggingarfulltrúi skal undirbúa öll mál, er lögð verða fyrir byggingarnefnd. 

46 

31. dag desembermánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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195 3. Bæjarverkfræðingur skal samþykkja alla útreikninga og uppdrætti vidvikj- 
22. okt. andi burðarþoli í byggingum. 

Með sama hætti samþykkir rafmagnsstjóri uppdrætti af rafmagnslögnum, gas- 
stöðvarstjóri gaslagnir og hitaveitustjóri vatns-, skolp- og hitalagnir. 

Lóðarskrárritari skal afmarka allar stefnur húsa og girðinga, svo og hæð götu 
og lóðar við húshlið. 

4. Byggingarnefndarmenn og byggingarfulltrúi skulu jafnan hafa frjálsan að- 
gang að byggingum þeim, sem eru í smíðum. 

II. KAFLI 

Byggingarleyfi. 

4. gr. 

1. Hver sá, er reisa vill hús, breyta því, gera girðingu eða önnur mannvirki á 
lóð sinni, skal senda byggingarnefndinni skriflega beiðni um það, og skulu henni 
fylgja tvíritaðir uppdrættir af hinu fyrirhugaða mannvirki eftir mælikvarða 1:100, 
og tvírituð lýsing af öllu því, sem ekki sést greinilega á uppdráttunum eða nauðsyn- 
legt er til sönnunar því, að mannvirkið fullnægi ákvæðum þessarar samþykktar og 
þeim reglum, sem settar eru. Ef mannvirki er stærra á einhvern veg en svo, að fyrir 
komist á fyrirskipaða pappíirsstærð eftir mælikvarða 1:100, má gera yfirlitsuppdrátt 
eftir minni mælikvarða. Beiðni um byggingarleyfi skal rita á eyðublað, er byggingar- 
fulltrúi lætur í té. 

2. Uppdrættir að húsum sýni grunnflöt kjallara og allra hæða þess, þversneið- 
ingar og allar hliðar og gafla þess. 

Á uppdrætti skal rita öll aðalmál í metramáli og til hvers nota skuli hvert ein- 
stakt herbergi, svo og hæð á neðsta gólfi í hlutfalli við götuhæð og jarðhæð. 

Sé hús í samfelldri húsaröð, skal á uppdrætti sýna hluta af aðliggjandi hús- 
hliðum. 

3. Séruppdrætti skal gera af: 
a. járnbentri steinsteypu og fleiru viðvíkjandi burðarþoli í byggingum; fylgi út- 

reikningar, þar sem reiknað er með meiri notþunga en venjulegum íbúðarhúsa- 
notþunga, skal þess getið á uppdráttum og hve mikill hann er; 

b. fyrirkomulagi vatns- og skolpveitna og hita-, gas- og rafmagns-lagna um fyrir- 
hugað hús, að því og frá því, allt eftir nægilega stórum mælikvarða; 

c. sérstökum hlutum húss eða mannvirkis, eftir svo stórum mælikvarða, að vinna 
megi eftir þeim, ef byggingarfulltrúi krefst þess. 
Séruppdrætti samkvæmt þessum lið þarf ekki að senda með beiðninni um bygg- 

ingarleyfi, heldur nægir, að þeir séu samþykktir af hlutaðeigandi embættismanni 
bæjarins (sbr. 3. gr. 3. 1.) og afhentir bvggingarfulltrúa í tæka tíð, að hans dómi (sbr. 
20. gr. 2. 1). Byggingarfulltrúi áritar séruppdrættina í umboði byggingarnefndar. 

Ef afrennsli frá kjallaragólfi í fyrirhuguðu húsi nær ekki til göturæsis á venju- 
legan hátt, skal uppdráttur af skolpleiðslu frá húsinu þó fylgja beiðninni um bygg- 
ingarleyfi. 

4. Þegar um breytingu á húsi er að ræða, skal uppdráttur sýna gerð og lögun 
þess fyrir og eftir breytinguna. . 

5. Uppdrættir af girðingum, auglýsingaspjöldum og öðrum mannvirkjum skulu 
glögglega sýna gerð þeirra. 

6. Hverri beiðni um byggingarleyfi skal einnig fylgja tvíritaður uppdráttur af lóð 
Þeirri, er byggja skal á, eftir mælikvarða 1:500, og sýni hann afstöðu til gatna og ná- 
grannalóða, ásamt öllum mannvirkjum, sem fyrir eru í 20 metra fjarlægð frá lóðinni, 
og skal rita flatarmál lóðar og byggingar á uppdráttinn. Á uppdrættinum skal og 
sýnt, hvernig hága skuli aðgangi að húsinu, ef það stendur ekki við götu eða torg.
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7. Uppdrættir allir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappir og þannig frá 

þeim gengið, að ekki máist letur eða drættir við geymslu. Stærð þeirra skal vera 

42,0 X 59,4 eða 59,4 X 84,1 em og sé á hverjum uppdrætti afmarkaður 7 X 10 em 

reitur til áritunar fyrir byggingarnefnd og dreginn mælikvarði. 

Fylgi meira en eitt uppdráttarblað sömu beiðni, skal tölusetja öll blöðin og rita 

á hvert þeirra, við hvað uppdrátturinn á. 
Standi alveg sérstaklega á, má byggingarfulltrúi leyfa að gera uppdrætti á stærri 

blöð í D.IN.-broti. 
8. Uppdrættir og útreikningar skulu gerðir af sérmenntuðum mönnum, húsa- 

meisturum, verkfræðingum, iðnfræðingum eða þeim öðrum, sem byggingarnefnd 

telur hafa nauðsynlega kunnáttu til þess og uppfylla þær kröfur, sem gera verður 

til „tekniskra“ uppdrátta. 

Sá, er uppdrátt gerir eða útreikning, skal undirrita hann með eigin hendi, enda 
heri hann ábyrgð á, að árituð mál séu rétt og uppdráttur og útreikningar séu Í sam- 

ræmi við settar reglur. 
9. Byggingarfulltrúi tekur, fyrir hönd byggingarnefndarinnar, við öllum beiðn- 

um um byggingarleyfi. 
Hann athugar, að hverri beiðni fylgi nægilegir uppdrættir og lýsingar og leggur 

hana síðan fyrir byggingarnefnd ásamt tillögum sinum. 
10. Umsækjanda skal tilkynnt bréflega, hverja afgreiðslu mál hans hefur fengið. 
Byggingarleyfi skal ritað á hvern uppdrátt og annað eintak uppdráttar síðan af- 

hent byggingarleyfisbeiðanda gegn greiðslu byggingarleyfisgjalds. Hitt eintakið leggst 

í skjalageymslu nefndarinnar. 
11. Ekki má nota fengið byggingarleyfi, fyrr en byggingarfulltrúa hefur verið til- 

kynnt, hver múrarameistari sjái um múrsmíði og hver húsasmíðameistari um tré- 
smíði. Þessar tilkynningar skal rita á eyðublöð, sem byggingarfulltrúinn lætur í té. 

12. Ekki mega aðrir en meistarar, sem hlotið hafa löggildingu byggingarnefndar, 

hafa umsjón með múr- eða trésmíði, hver i sinni iðn. 

Byggingarnefndin má með samþykki bæjarstjórnar setja nánari reglur um þekk- 

ingu meistara, sem takast á hendur þessa umsjón. 

Meistarar í hvaða grein sem er bera ábyrgð á, að allt verk, sem undir þá heyrir, 

sé vel af hendi leyst, í samræmi við reglugerðir, samþykktir og lög, og í öllu sé farið 

eftir samþykktum uppdráttum. Ekki má meistari á nokkurn hátt breyta eða láta 

breyta verki, sem heyrir undir annan meistara. (Sbr. 24. gr. 3. 1. og 25. gr. 14. 1.) 

Meðan á smíði stendur, er meisturum skylt að hafa jafnan til taks á vinnustaðn- 

um nothæf eftirrit af samþykktum uppdráttum, árituðum af byggingarfulltrúa. Verði 

meistari sekur um mjög stórfellt eða ítrekað brot á byggingarsamþykkt, má bvgg- 

ingarnefnd neita að taka hann gildan til umsjónar með smíði. 

13. Byggingarleyfi veitir ekki heimild til framkvæmda, er koma í bága við bygg- 

ingarsamþykkt, enda þótt samþykktur uppdráttur kunni að sýna eitthvað slíkt (sbr. 

8. lið). 
14. Byggingarleyfi fellur úr gildi, ef ekki er farið að nota það innan árs frá leyfis- 

veitingu. 

ð. gr. 

1. Áður en byrjað er að vinna að byggingu húss eða mannvirkis, skal sá, sem 

sér um verkið, tilkynna það byggingarfulltrúa og lögreglustjóra (sbr 21. gr. lögreglu- 

samþykktar). Sé hætt vinnu við húsbyggingu lengri tíma en 2 vikur eða vegna frosta, 

skal tilkynna byggingarfulltrúa áður en verk er hafið að nýju (sbr. 17. gr. 6. lið). 

Meðan á verkinu stendur, skal enn fremur með sólarhrings fyrirvara tilkynna bygg- 

ingarfulltrúa á þar til gerð eyðublöð, er hann lætur í té: 
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a. Hvenær byrjað verði á undirstöðu eða breytingu húss. 
b. Hvenær rakavarnarlög verði gerð. 
c. Hvenær grind eða þak er reist. 
d. Hvenær timburgólf verði lögð á bita. 
e. Hvenær járn verði lögð í járnbenta steypu. 
Í. Hvenær byrjað verði á hitaeinangrun gólfa, veggja og lofta. 

2. Viðvíkjandi alls konar pípulögnum í húsum skal senda bæjarverkfræðingi, 
rafmagnsstjóra, hitaveitustjóra og gasstöðvarstjóra þær tilkynningar, sem fyrirskip- 
aðar eru eða verða í sérstökum reglugerðum eða samþykktum. 

3. Pallar, stoðir og annar umbúnaður þess konar, sem notaður er við smíði húsa 

og annarra mannvirkja, skal vera nægilega traustur og fullnægja kröfum lögregl- 

unnar (sbr. 22. gr. lögreglusamþykktar). 

Húsasmíðameistari ber ábyrgð á smíði alls slíks útbúnaðar, og verði settar sér- 

stakar reglur um gerð hans, skal meistarinn sjá um, að farið sé eftir þeim. 
4. Húsasmíðameistarar bera ábyrgð á, að steypumót séu gerð svo traust og þétt, 

að þau skekkist ekki eða leki steypunni, Þegar hún er látin í þau. 
5, Múrarameistari ber ábyrgð á því, að allur járnbindingur sé samkvæmt upp- 

dráttum, plötuþykktir séu réttar « og steypugæði eins og áskilið er samkv. 18. og 19. gr. 
Ofangreinda vinnu má ekki framkvæma að múrarameistara fjarverandi. nema 

hann feli það öðrum fagmanni, en þrátt fyrir það ber hann ábyrgð á verkinu. 
6. Mótum má ekki raska eða laka utan af steypu, fyrr en hún hefur náð nægum 

styrkleika, sbr. 18. gr. 

7. Húsasmíða- og múrarameistarar skulu sjá um, að á steypt loft, bita, stiga eða 
palla verði ekki lagður verulegur þungi, á meðan steypan er að harðna. 

Þurfi nauðsynlega að nota nýsteypt gólf, t. d. við uppsetningu móta, skal gæta 
Wtrustu varúðar að ofreyna ekki steypuna á einn eða annan hátt. 

8. Ekki má taka neitt nýbyggt hús til afnota, fyrr en fengið er vottorð byggingar- 
fulltrua um, að það sé fullgert og fullnægi kröfum byggingars amþykktarinnar. Sama 
id um viðbyggingar og verulegar breytingar á eldri húsum. 

Áður en slíkt vottorð verði getið, Þarf að liggja fyrir vottorð frá hlutaðeisandi 
einbættism önnu bæjarins um, að allar pípulagnir fullnægi settum reglum. 

10. Hafi breytingar verið gerðar á áður samþykktum uppdráttum, skal, áður en 
vottorð er gefið, afhenda byggingarfulltrúanum uppdrætti, er sýni bygginguna, eins 
og gengið er frá henni. 

11. Byggingarfulltrúinn má gefa út Þbráðabirgðaleyfi til þess að taka hluta af 
húsi til afnota, ef húshlutinn er gerður samkvæmt samþykktum uppdráttum og 
fullnægir settum reglum. 

Il. KAFLI 

Lóðir. 

6. gr. 

1. Hverju húsi, sem ætlað er fyrir íbúðir, skrifstofur eða vinnustofur, skal 

fylgja óbyggð lóð, er sé áföst við byggðu lóðina, og fer minnsta stærð hennar eftir 
egghæð hússins (sbr. 12. gr.). 

2. Sé hæð hússins allt að 7,00 m, má óbvggða lóðin ekki vera minni en 50% af 
allri lóðinni, 55%, ef húshæðin er 7,00--10,00 m og 60%, ef hæðin er 10,00--13,00 m, 

en sé hús hærra en 13,00 m skal ébyggða lóðin vera minnst 65% af stærð allrar 
byggingarlóðarinnar. 

3. Þar sem byggingarreitir og lóðir eru svo bundnar samkvæmt skipulagi, að 
reglunum í 2. lið verði ekki við komið, er byggingarnefndinni heimilt að veita 
nauðsynlegar undanþágur frá þeim.
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4. Å óbygæða lóð, er fylgir húsi, må bygging: itnefnd leyfa að gera skyli fyrir 

bifreiðar, reiðhjól, barnakerrur o. fl, enda sé hæð þeirra ekki meiri en 2,50 m að 

þaki meðtöldu, svo og garðhús og gróðurhús, allt að 2,20 m há, enda sé saman- 

lagður grunnflötur þeirra bygginga ekki stærri en svo, að eftir sé óbyggður helm- 
ingur af flatarmáli allra bygginga á lóðinni. 

5. Undir óbyggðar lóðir húsa má byggingarnefnd leyfa að gera geymslukjallara, 
enda séu þeir vatnsheldir og svo frá lofti gengið, að það þoli þá umferð og þau 
pyngsli, sem til greina koma, og yfirborðshæð i samræmi við yfirborð lóðar eða 
aðliggjandi gatna. Slíkir kjallarar skulu vera að minnsta kosti 1,80 m á hæð frá 

gólfi að bila eða lofti. Séð skal um næga birtu og yfirborðsvatni skal veita út í 

göturæsi. 

7. gr. 
1. Bil milli húsa, sem annað hvort eða bæði eru ætluð fyrir íbúð, skrifstofur 

eða vinnustofur, má eigi vera minna en vegghæð hærra hússins að viðbættum hæðar- 
mun, ef lóð hallar að hærra húsinu, og skal ávallt miðað við hæstu vegghæð, sem leyfð 
er á hverjum stað, þótt lægra sé byggt. Bilið má þó aldrei vera minna en 6,30 m, 

nema hafður sé eldvarnarveggur (sbr. 22. gr.). 

2. Í eldri hlutum bæjarins, þar sem lóðir eru þegar svo bundnar, að ákvæðun- 
um i Í. lið verði alls ekki við komið, má byggingarnefnd veita nauðsynlegar undan- 

þágur (sbr. 6. gr. 3. 1). 

> 

8. gr. 
Inn á hverja lóð skal vera greiður aðgangur frá götu og að hverju húsi á 

baklóð. Byggingarnefnd ákveður um hverja lóð, hvaða ráðstafanir skuli gera, svo 
að nægilegt rými sé fyrir slökkvitól og björgunartæki, ef eldsvoða ber að höndum, 
og getur hún heimilað sameiginlegan gang frá götu fyrir fleiri en eitt hús. 

2. Gangur í gegnum hús, sem ætlaður er gangandi fólki eða til þess að fara 
um með brunaslöngu, skal vera að minnsta kosti 1,20 m á breidd og 2,20 m á hæð, 

en gangur, sem ætlaður er til umferðar með bifreiðar, ekki mjórri en 2,50 m og 
ekki lægri en 3,20 m, og sé gólf hans stallalaust. Öll mál eru innanmál, og frá- 
gangur skal vera eldtraustur í hólf og gólf. Hurðir mega þó vera úr tré. 

3. Ganga og óbvægðar lóðir, sem ætlaðar eru til umferðar eða til afnota fyrir 

slökkviliðið, má ekki nota til neins konar geymslu, heldur skal þar ávallt vera vel 
greiðfært og nægilega bjart. 

9. gr. 
1. Ekki má skipta lóð eða húseign, nema hver hluti fullnægi ákvæðum bygg- 

ingarsamþykktar, enda komi til samþykki byggingarnefndar. 
2. Samþykki nefndarinnar barf og til þess að breyta lóðarmörkum vegna skipu- 

lags eða hentugra fyrirkomulags húsa á lóðum, sem liggja saman. 

10. 
1. Lóðir og lönd skal girða á þann hátt er byggingarnefnd samþykkir. 
2. Ekki má girða með grjótgörðum eða öðrum girðingum með slíkri gerð, að 

rottur og mýs geti átt fylgsni í þeim og ekki með gaddavír, nema sérstaklega standi 
á, og þá með leyfi byggingarnefndar. 

3. Hurð eða hlið á girðingu má aldrei opnast út á götu eða gangstétt. 
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IV. KAFLI 

Viðhorf húsa til gatna. 

11. gr. 
1. Hæð húsveggja, er snúa að götu, skal ávallt telja frá gangstétt í götulinu, 

eins og hún verður, þegar gatan er fullgerð. Sé gatan með halla, getur byggingar- 
nefndin ákveðið, að byggja skuli hús með stöllum, eftir ákvörðun nefndarinnar í 
hvert skipti. Liggi hús að fleiri en einni götu, má miða hæðina við þá götu, er lengsta 
hlið snýr að, eða við breiðari götuna, séu hliðar jafnlangar, en séu göturnar í mis- 
munandi hæð, skal miða hæðina við þá götu, er lægra liggur, nema byggt sé með 
stöllum. 

2. Vegghæð húss telst á miðju húsi frá gangstétt, eins og ákveðið er í 1. lið 
þessarar greinar, að skurðlínu milli þaks og veggflatar, en sé rishalli á þaki eða 
hluta þess meiri en 45” eða sé kvistur á þaki, skal bæta við vegghæðina mestu bæð, 
sem verður fyrir ofan línu dregna með 45“ halla frá skurðarlínu milli þaks og 
veggflatar. 

3. Vegghæð húss við götu fer eftir ákvæðum skipulags bæjarins, en má þó 
aldrei vera meiri en götubreiddin (sbr. 7. gr.), nema með sérstöku samþykki bæj- 

arstjórnar. 

4. Sé forgarður við hús, má telja hann til götubreiddar, er ákveða skal mestu 
vegghæð, en halli lóð að götu, skal telja hæðarmuninn frá götulínu að húshlið 
með vegghæðinni. 

5. Við torg, opin svæði og á gatnamótum má byggingarnefndin leyfa að byggja 
gafla, turna og þess háttar hærra en ákveðið er í 3. lið. 

12. gr. 
1. Hús og girðingar, sem standa í götulínu við gatnamót eða torg, skal horn- 

sneiða þannig, að að minnsta kosti 2 m séu numdir af hvorri hlið, mælt frá horni, 
enda sé sniðlínan aldrei styttri en 2 metrar. 

2. Byggingarnefnd getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef byggingarlag 
mannvirkis eða aðrar ástæður mæla með því og það veldur ekki tálmunum á götu- 
umferð. 

13. gr. 
1. Allar byggingar skulu að utan svo gerðar, málaðar eða húðaðar, að sæmi- 

legar séu útlits. 
2. Sé hús rifið eða það eyðist af öðrum orsökum, svo að ber veggur eða gafl 

komi í ljós, skal hann gerður að utan svo að fullnægi kröfum þeim, sem gerðar 
eru i Í. lið. 

3. Sé um friðaðar byggingar að ræða, skal algerlega óheimilt að breyta þeim 

á nokkurn hátt, nema réttir aðilar leyfi. 

14. gr. 
1. Útitröppur skulu að öllum jafnaði gerðar úr steypu eða steini eða álíka 

haldgóðu efni. Á þeim sé handrið, sem þörf krefur, til þess að umferð sé hættu- 
laus (sbr. 30. gr.). 

2. Þrep út að götu má ekki ná meira en 25 em út fyrir gölulínu, enda sé óteppt 
af gangstétt 1,60 m. Horn séu sneidd. 

3. Birtuþrær og aðrar þrær í gangstéttum séu lokaðar í gangstéttarhæð með 
hæfilegum, þéttum og nægilega sterkum umbúnaði. Þær mega ekki ná lengra út í 
gangstétt en svo, að nægilegt rými sé þar eftir fyrir pípulagnir, síma- og rafmagns- 
þræði o. b. h. 

4. Þar, sem nauðsyn krefur, skal afrennsli gert frá alls konar þróm í sambandi 
við göturæsi.
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15. gr. 
1. Minni háttar framskot, súlur, bånd o. fl, til skrauts á húsum mega ná til 

jarðar, ef þau taka ekki nema 20 em út fyrir húshlið í götulínu, en sé forgarður 
að götu, mega þau ná allt að 15 af dýpt hans út fyrir húshlið, en þó mest 80 em. 

Að öðrum kosti skal vera minnst 3,00 m að þeim frá jörð, og ekki mega slík 
framskot, bönd o. fl. ná lengra út fyrir húshlið í götulínu en nemi % af götubreidd 

og mest 80 cm. 
2. Lokuð framskot (karnap) mega ekki vera nær lóðamörkum en 1,60 m og 

samtalin breidd þeirra ekki meiri en % af lengd húshliðar. Þó má leyfa slík fram- 

skot á lóðamörkum, ef þau eru áföst við álíka framskot á nágrannahúsi. Að öðru 
leyti skulu þau fullnægja ofangreindum ákvæðum (sbr. 1. lið). 

3. Byggingarnefnd er heimilt að veita undanþágur frá ákvæðum í 1. og 2. lið, 
ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi með tilliti til skipulags bæjarins. 

4. Gólf í veggsvölum séu vatnsheld og vatni veitt af þeim í göturæsi. 
Af þökum framskota skal og veita vatni í göturæsi. 
5. Leyfa má að setja hlifðarþök úr gleri út úr húshliðum, enda séu minnst 4,00 

m undir þau frá jörð og vatni veitt af þeim í göluræsi. 
6. Hurðir mega ekki opnast út á götu eða gangstétt og ekki gluggar, nema undir 

þá séu minnst 2,00 m. 

Sama gildir um óbyggð svæði milli húsa og gåtulinu, ef ákveðið er til breikk- 
unar á götu síðar. 

V. KAFLI 

Efni til húsagerðar. 

16. gr. 
1. Hús, sem framvegis verða reist í bænum, skulu gerð úr steinsteypu, steini 

eða öðru eldtraustu efni, nema sannað verði sérstaklega ákveðið um einstök hverfi 

eða bæjarhluta. 
2. Í sundurlausri byggð má byggingarnefnd þó leyfa að gera einlyft íbúðar- 

hús úr timbri, enda sé grunnflötur húss ekki stærri en 150 fermetrar, ef íbúð er 

aðeins á einu gólfi, en 100 fermetrar, sé íbúð á tveim gólfum. 

17. gr. 
1. Steinsteypa til húsagerðar skal gerð úr Portlandsementi eða annarri viður- 

kenndri sementstegund, sandi og möl eða grjótmulningi í ákveðnum hlutföllum 
eftir rúmmáli. Skal blanda efnunum vel saman og láta hreint vatn í blönduna, svo 

að hún verði hæfilega rök. 
2. Sement skal vera þurrt og óskemmt og fullnægja þeim kröfum, sem almennt 

eru gerðar til þeirrar vöru eða settar verða með sérstakri reglugerð. 

3. Sandur skal vera hreinn, laus við mold, hvers konar lífræn efni, mýrarauða, 
jarðsýrur og salt. Sandkorn mega ekki vera stærri en svo, að þau fari í gegnum 

sigti með 8 mm möskvavídd. 
Sandblandan skal vera þannig samsett, að minnst 20% og mest 70% af sand- 

inum fari í gegnum sigti með Í mm möskvavídd og minnst 55% og mest 90% i 
gegnum sigti með 3 mm möskvavídd. 

4. Möl og grjótmulningur skal vera úr grásteini eða ekki lakara efni og laus 
við öll óhreinindi (sbr. 3. lið). Hver einstakur steinn skal vera svo stór, að hann 

fari ekki í gegnum sigti með 8 mm möskvavídd, og ekki stærri en svo, að hann fari 
i gegnum sigti með 60 mm möskvavídd eða 30 mm möskvavídd, ef um járnbenta 

steypu er að ræða. 
5. Á byggingarstað skulu vera stíur til geymslu á efni í steinsteypu, svo að 

1945 

195 
22. okt.



1945 364 

195 hver tegund haldist vel aðgreind frá annarri. Frá stiunum skal þannig gengið, að 
22. okt, ekki mokist upp jarðvegur með efninu. 

6. Ekki má steypa húsveggi eða nokkurn hluta húsa úr frosnu efni eða í frosti, 
nema með sérstökum varúðarráðstöfunum, sem byggingarfulltrúinn tekur gildar, 
og hafi steypuvinnu verið hætt vegna frosta, má ekki byrja vinnu aftur, nema fengið 
sé til þess leyfi byggingarfulltrúa (sbr. 15. gr. 1. lið og 18. gr. 5. lið). 

18. gr. 
1. Steinsteypa í veggjum og undirstöðum skal ekki vera lakari en svo, að 1 

hluti sements komi móti 3% hlutum sands og 5 hlutum malar eða mulnings, 
1:3%:5. 

Járnbent steinsteypa skal ekki vera lakari en svo, að 1 hluti sements komi á 
móti 3 hlutum sands og 3 hlutum malar og mulnings, 1:3:3. 

2. Steypu í undirstöðum og oplausum, minnst 30 em þykkum kjallaraveggjum 
má drýgja með hreinum, ósprungnum og vættum steinum, er nemi allt að 40% 
af rúmmáli steypunnar. Enginn einstakur steinn sé þó stærri á nokkurn veg en 
hálf þykkt undirstöðunnar eða veggjarins og liggi ekki nær mótunum en 5 cm og 
sé þannig fyrir komið í móti, að hvergi snerti steinn annan, heldur sé minnst 3 em 
þykk steypa milli einstakra steina. 

3. Járn, sem notað er í járnbenta steypu, skal vera hreint og óskemmt. Laust 
ryð skal strjúka af því. Hvert einstakt járn skal nákvæmlega beygt og því svo 
fyrir komið sem uppdráttur eða lýsing segir til um. Járnin skulu vendilega bundin 
saman, svo að ekki færist úr skorðum, þegar steypt er. 

4. Steypustyrktarjárn mega ekki vera nær yfirborði steypu en 1 em í plötu 
og 1,5 em í bitum og stoðum innan húss, en utan húss skal bæta minnst % cm 
við fyrrgreint mál. ' | 

Áður en úttekt Þvggingarfulltrúa á járnlögn fer fram, skal öllum járnum komið 
fyrir í réttar skorður með þar til gerðum steinsteypuflögum og stólum úr steypu- 
styrktarjárni, er tryggir örugglega rétta fjarlægð járnanna frá yfirborði steypu. 

Á líkan hátt skal séð fyrir því, að öll járn í bilum haldist innbyrðis í réttum 
skorðum, eins og uppdrættir gera ráð fyrir. Bil milli járna í bitum sé minnst 2 em, 
en þó aldrei minna en þvermál járnanna. Séu járnin í fleiri lögum, skal vera minnst 
Í em bil milli laganna. 

5. Steypu skal helzt hræra í hrærivél í minnst 1 mínútu, frá því er síðasta 
efnið er komið í vélina. Verði ekki hjá því komizt að handhræra steypu, þá skal 
auka sementið um 20%. Þess skal gæta sérstaklega, að steypa verði ekki óþarflega 
vatnsborin. Múrarameistari skal ávallt hafa viðurkennt sigmál á byggingarstaðnum 
til þess að prófa mykt steypunnar. 

Fyrir venjulega járnbenta steinsteypu til íbúðarhúsagerðar er 6—-10 em sig 
hæfilegt, en sé sig meira en 15 cm, er steypan óþarflega vatnsborin. 

6. Mót má ekki taka utan af steypu, fyrr en teningsstyrkleiki hennar er um 160 
kg/em?, og er þá miðað við teninga, sem eru 10 em á kant, og steypublöndu 1:3:3. 

Á þeim tíma árs, sem frosts er ekki að vænta, er ekki nauðsynlegt að steypa 
teninga til prófunar á styrkleika steypunnar, sé eftirfarandi reglum fylgt: 

1. Veggjamót og hliðarmót á bitum má taka burt eftir 3 sólarhringa. 

2. Burðarmót fyrir plötur og bita má taka burt eftir (4 + 4 L) sólarhringa, bar 
sem L táknar minnsta haf plötu eða lengsta haf bita í metrum. 

3. Súlumót má taka hurt eftir (2 + 2 H) sólarhringa, þar sem H táknar hæð 
súlu í metrum. 

Ofangreindar reglur miðast við, að hiti sé minnst 3 C. Þá sólarhringa, sem 
hiti er lægri en 3 C, skal ekki telja með. 

Þess skal þó ávallt gætt að hafa öryggisstoðir undir plötum og bitum í minnst
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2 vikur, eftir að mót eru tekin burtu. Oryggisstodum skal koma fyrir, áður en mot 

eru tekin burtu. Slíkar ráðstafanir skal gera í samráði við bvggingarfulltrúa. 

Á þeim tíma árs, sem frosts má vænta, má ekki byrja á steypuvinnu, ef hita- 

stig er lægra en + 3" GC, nema sérstakar ráðstafanir séu gerðar, sem byggingar- 

fulltrúi tekur gildar, til þess að forða steypunni frá skemmdum, skyldi hitastig 

lækka til muna. 
Á þessum tíma árs er múrarameistara skylt að hafa á byggingarstaðnum minnst 

6 teningsmót, 10 em á kant, til þess að steypa teninga til prófunar á styrkleika 

steypunnar, áður en mót eru tekin burtu. Teninga þessa skal steypa að byggingar- 

fulltrúa viðstöddum, og skal geyma 4 þeirra við sömu skilyrði og hinn steypta 

hluta mannvirkisins, en tvo þeirra innanhúss, þar sem þeir verða ekki fyrir áhrif- 

um frosts. 
Sé fljótharðnandi sement notað í staðinn fyrir venjulegt Portlandsement, 

má taka mót af steypunni, þegar hún hefur náð áðurgreindum teningsstyrkleika. 

Á þeim tíma árs, sem ekki er krafizt að steypa teninga til prófunar á steypu, 
má rifa mót utan af steypunni, fyrr en framangreindar teglur gera ráð fyrir, sam- 
kvæmt þeim upplýsingum, sem verksmiðjan, er framleiðir sementið, gefur um eigin- 
leika þess og gæði. Slíkar ráðstafanir skal gera í samráði við byggingarfulltrúa. 

19. gr. 
1. Með sérstöku leyfi byggingarnefndar má nota önnur efni til húsagerðar en 

gert er ráð fyrir i þessari samþykkt, svo og annað byggingarlag. 
2. Með leyfi nefndarinnar má og blanda steinsteypu öðruvísi en ákveðið er í 

17. og 18. gr., ef efni og steypa eru rannsökuð í viðurkenndri rannsóknarstofu og 
vottorð liggja fyrir um gæðin. 

3. Synji byggingarnefnd um slík leyfi, má umsækjandi áfrýja máli sinu með 
venjulegum hætti. 

VI. KAFLI 

Undirstöður. 

20. gr. 
1. Grafa skal fyrir undirstöðum allra burðarveggja eða gera aðrar ráðstaf- 

anir, svo að þær standi á föstum botni, enda sé minnst 1,25 m niður fyrir þær frá 

lægsta jarðvegi við húsið fullgert, nema föst klöpp sé ofar. 

2. Ekki má byrja á undirstöðum fyrr en byggingarfulltrúi hefur skoðað botn- 
inn og fallizt á, að gerð undirstaða sé nægilega traust með tilliti til botnsins, stærðar 

hússins og fyrirhugaðrar notkunar þess. 
Ef byggingarfulltrúa þykir ástæða til, getur hann krafizt rannsóknar á burð- 

arþoli botns og útreikninga á undirstöðum. Bæjarverkfræðingur hefur eftirlit með 
slíkum útreikningum (sbr. 3. gr. 3. lið). 

3. Undirstöður skal hlaða úr grjóti og múra með sementi eða gera úr slein- 

steypu. 
4. Ef byggt er á lóðarmörkum, mega undirstöður ekki ná inn á nágrannalóð, 

nema með samþykki eiganda hennar. 
Séu tvö hús eða fleiri reist áföst og ekki samtímis eða sé hús reist í pörtum, 

skal ganga svo frá undirstöðum, að komið verði í veg fyrir skemmdir vegna missigs. 
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VII. KAFLI 

Steinsteypt hus. 

21. gr. 
Í. Alla múraða og steypta veggi skal verja gegn jardraka með því að leggja 

í þá vatnsheld rakavarnarlög úr efni, sem bvggingarfulltrúi tekur gilt. Í kjallara- 

só eða í neðsta sólf á húsi, sem er kjallaralaust, skal og leggja slíkt rakavarnar- 
lag 

Pl Rakavarnarlög í veggi skal leggja þannig: 
a. Í alla veggi, sem ekki liggj a ad kjallara, 8—12 em fyrir ofan jardvegshæd, en 

þó neðan neðsta gólfs í húsi, eitt lag. 
b. Í alla kjallaraveggi í hæð við rakavarnarlagið í kjallaragólfi eitt lag. 
c. Í alla kjallaraveggi, sem liggja að jörð, tvi 6 lög, eins og tilgreint er i a- og b-lið. 

3. Alla kjallarave li sem liggja að jörð, skal verja gegn jarðraka á milli raka- 
varnarlaga (sbr. 2. lið c.) á þann hátt, sem byggingarfulltrúi samþykkir. 

4. Í stað þeirra rakavarna, sem nefndar eru í 1.—3. lið þessarar greinar, má 
steypa veggi og gólf að öllu leyti úr vatnsheldri steinsteypu. 

- Þar sem ekki er kjallari undir húsi, skal gæta þess, að lífræn efni í grunn- 
stæðinu geli ekki valdið skemmdum á húsinu, enda sé bil milli jarðvegs og gólfs vel 
loftræst. 

22. gr. 
1. Þykkt og gerð veggja í steinsteyptum húsuni skulu háðar útreikningi sérfróðs 

manns (sbr. 4. gr. 3. og 8. lið), nema um venjuleg ójárnbent íbúðarhús sé að ræða, 
ekki hærri en þrilyft, og sé engin hæðin meiri en 2,75 metrar, mæld af gólfi og á. 
Portveggur telst hæð. 

2. Í slíkum húsum má veggjaþykkt útveggja vera minnst 21 cm á efstu hæð OB 
2 em meiri fyrir hverja hæð, sem neðar dregur. Undir sluggum ofan kjallara ska 
heimilt að þynna veggi í allt að 14 em, enda séu járn lögð í efri brún serpunnar 
milli stöpla. 

3. Burðarveggir innanhúss í nefndum húsum skulu ekki vera þynnri en 12 em 
á efstu hæð og 2 em þykkari fyrir hverja hæð, sem neðar dregur. 

Allar veg sgjaþykktir eru miðaðar við mál í steypumótum, áður en steypt er 
i þau. og ák æðin í 9. og 3. lið gilda því aðeins. 
að bil milli burðarveggja sé hvergi meira en 5,25 metrar eftir breidd hússins og 10 

metrar eftir lengd þess, 
að burðarvegegir allir hvíli á undirstöðum, 
að enginn veggjastöpull sé mjórri en % hluti af samanlagðri vídd opanna beggja 

megin við hann og 
að Jårnbent steinsteypa sé höfð yfir veggjaopum. 

. Sé hús reist nær lóðarmörkum en 3,15 metrar, skal vera eldvarnarve eggur út 
að nágrannalóð. og má hann ekki vera sameiginlegur fyrir tvö hús, nema þau séu 
1v885 samtímis. 

>. Standi hús á nágrannalóð nær lóðarmörkum en 3,15 m og án eldvarnarveggs, 
skal er a eldvarnarvegg við nýja húsið, ef ekki er minnst 6,30 m Þil milli húsanna, 
nema eldvarnarveggur verði jafnframt serður við eldra húsið. 

7. Þar sem nú er sameiginlegur eldvarnarveggur milli tveggja húsa, má ekki rífa 
hann, meðan annað húsið stendur. 

8. Við hús, sem nú stendur nær lóðarmörkum en 3,15 m eða nær nágrannahúsi 
en 6,30 m og er án eldvarnarveggs, skal gera slíkan vegg, þegar aðalviðgerð fer fram 
á því. 

9. Eldvarnarveggur skal vera úr steinsteypu og minnst 18,5 cm á þykkt, en á 

k 
jár
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honum mega ekki vera gluggar, dyr eða önnur op. Ekki má heldur gera raufar i 195 

vegginn fyrir pípur né annað, nema minnst 18,5 cm þykkt sé eftir óskert af veggn- 22. okt. 
um frá þeirri hlið, er snýr að nágrannalóð. Bitar úr járni eða tré mega og ekki ná 

lengra inn í vegginn en hér var sagt. 
10. Eldvarnarveggur skal ná minnst 15 em upp fyrir þak hússins, og skal svo frá 

honum gengið að ofan, að ekki geti vatn sigið í hann. Á tvílyftum húsum eða lægri 
skal þó nægja, að eldvarnarveggur nái þélt upp að yztu þakklæðningu. 

23. gr. 
1. Alla útveggi íbúðarherbergja skal einangra gegn hitatapi, þannig að tapið 

verði ekki meira en 1 hitaeining á klukkustund um 1 fermetra stóran veggjaflöt 

fyrir hvert hitastig, er mismunar úti og inni. Sama gildir um kjallaragólf í íbúðar- 
herbergjum og loft- og sgólfplötur, sem útiloft liggur að. 

2. 7 em þykkar, vel þurrar vikurplötur fullnægja á útveggi, sem gerðir eru 
samkvæmt ákvæðum 23. gr. um veggjaþykktir. Sé veggjaþykkt eða veggjagerð 
önnur en þar um ræðir og þar sem annað efni er haft til einangrunar, skal færa 

sönnur á einangrunargildi veggjarins. 

24. gr. 
1. Öll gólf og loft í steinsteyptum húsum skulu gerð úr járnbentri steinsteypu 

og samkvæmt uppdráttum og útreikningum (sbr. 14. gr. 3. og 8. lið). 
2. Við útreikning á járnbentum gólfum og loftum í íbúðarhúsum skal reikna 

notþunga á gólfum 200 kg/m? og þunga steypunnar 2400 kg/n. 
3. Heimilt skal vera að leggja pípur fyrir rafmagnsþræði í járnbenta sleypu, 

sé það gert um leið og steypt er, en bannað er að koma þar fyrir vatns-, hitaveitu- 
eða skolppípum. Þar sem slíkar lagnir þurfa að fara í gegnum járnbenta steypu, 
skal gera op fyrir þær, um leið og steypt er. Aldrei má bora eða höggva göt eða 
raufar i járnbentar plötur, bita, súlur eða veggi, né aðra burðarveggi, nema sér- 
stök nauðsyn krefji, og komi þá til leyfi bvggingarfulltrúa, er gerir viðeigandi 
varúðarráðstafanir. 

VIII. KAFLI 

Timburhús. 

20. gr. 
1. Í timburhúsum, sem leyfð kunna að verða samkvæmt heimild í 16. gr. 2. lið, 

skulu stoðir í útveggjum þakhæðar og næstu hæðar þar fyrir neðan ekki vera 
grennri en 10 X 10 cm og á hæð þar niður af 10 X 12,5 em, en hornstoðir 12,5 X 12,5 
em, enda sé hvorug hæðin meira en 3,0 m, mælt af Þita og á, og bil milli burðar- 

veggja ekki meira en 4,25 m. 
2. Í burðarveggjum innanhúss skulu stoðir á þakhæð og næstu hæð þar fyrir 

neðan ekki vera grennri en 7,5 X 10 em og á hæð þar niður af 10 X 125 em, enda 

sé hvorug hæðin meiri en 3,0 m. 

3. Sé lofthæð meiri en 3,0 m og allt að 3,5 m eða bil milli burðarveggja allt að 
5,25 m, skulu stoðir vera 2,5 cm gildari á annan veginn en tiltekið er í 1. og 2. lið. 
Sé hæðin meiri en 3,5 eða Þilið meira en 5,25 m, skal leggja fram séruppdrátt að 
húsgrind, er bæjarverkfræðingur samþykki. 

4. Stigahúsveggi skal gera, eins og burðarveggi innanhúss. 
5. Nota má stoðir með öðrum gildleika en tiltekið er í undanförnum liðum, 

ef samur er styrkleikinn. 
6. Stoðir í öllum veggjum skulu ekki vera strjálli en svo, að ein stoð komi á 

1,2 m í vegglengd að meðallagi, og hvergi má vera meira bil milli stoða en 1,6 m.
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7. Samanlögð breidd glugga- og dyraopa má ekki fara fram úr helmingi vegg- 
lengdar, nema byggingarnefnd samþykki séruppdrátt. 

8. Undir bita á grunn eða kjallara komi aurslá, er sé vel fest við hann með 
járnboltum, og sé hún ekki grennri en stoðirnar í veggnum upp af. Aursláin skal 
varin gegn fúa með efni, sem byggingarfulltrúi tekur gilt. 

9. Ofan á Þita komi undirstokkur, jafnbreiður og stoðir og ekki þynnri en 6 
cm og þar ofan á stoðirnar. Þar sem stoð stendur milli bita, skal fella tré undir 
hana milli undirstokks og aurslár eða vegglægju. 

10. Milli allra stoða í vegg sé að minnsta kosti eitt þverband og í hverjum vegg 
minnst 2 sniðbönd. Þverbönd, sniðbönd, vegglægjur og syllur skulu vera úr jafn- 
gildum við og stoðir. 

11. Bitar í gólfum séu ekki strjálli en svo, að bilið milli þeirra, mælt af miðju 
og á, sé 85 em að meðaltali og hvergi meira en 1 m. 

12. Gildleika bita má reikna eftir formúlunni b X h? Z 300 X e X 1, þar sem 
b táknar breidd bitans og h hæð hans, hvort tveggja í centímetrum, en e Þilið milli 
Breidd bita má þó aldrei vera minni en % af hæð hans (b — 0,4 h), nema stífur 

bita, mælt af miðju og á, og 1 Þilið milli burðarveggja, hvort tveggja í metrum. 
séu látnar milli bita í efri og neðri brún, ekki grennri en 10 X 5 em, og skal slíkur 
frágangur háður samþykki byggingarfulltrúa. Sé hæð bita minni en 1 af bili milli 
burðarveggja, skal leggja fram útreikning, er sýni, að svignun Þitans sé minni en 
1:270 af lengd hans. 

13. Bitatré mega ekki vera með barkhornum á meira en hálfa lengd bitans og 
flötur í toppendanum að minnsta kosti helmingur af óskertum þverfleti hans. 

14. Ekki má skerða burðarþol bita með því að gera í þá raufar eða göt, en þar 
sem aukabitar koma í bita, skal styrkja þá, svo að burðarþolið rýrni ekki vegna 
tappagatsins. 

15. Máttarviði í húsgrindum skal vandlega festa saman á venjulegan hátt og 
auk þess með járnum (sinklum) og samþykki bvggingarfulltrúinn fráganginn. 

16. Utan á grind útveggja komi klæðning úr 2,5 em þykkum borðum, pappi og 
star og síðan bárujárn, ekki þynnra en nr. 26 BW.G. eða annað skjólefni, er 
byggingarnefnd tekur gilt. Klæðning og járn sé /andlega neglt. 

17. Innan á útlveggi komi pappi og minnst 1,8 em þykk borð eða annað ekki 
lakara efni. 

18. Á grind innveggja skal þilja á sama hátt og innan á útveggi, en sleppa má 
pappalaginu. 

19. Enginn veggur milli íbúðarherbergja má vera lakari en svo, að pil úr 1,8 
em þykkum borðum eða lag úr ekki lakara efni sé hvorum megin og 5,0 em renn- 
ingar á milli. 

20. Í ou bitalög skal setja milligólf úr borðum milli bita og ofan á það tróð 
úr efni, sem byggingarfulltrúi tekur gilt. Sé notað þungt efni í tróðið, má bygg- 
ingarfulltrúi krefjast þess, að notaðir séu gildari bitar en ákveðið er í 19. lið þess- 
arar greinar. 

21. Ofan á bita skal gera gólf úr minnst 3,2 em þykkum, hefluðum og plægð- 
um borðum. Sé gólfið haft úr harðviði eða sé það gert úr fleiri borðalögum, má 
byggingarfulltrúi leyfa að nota þynnri borð. 

22. Neðan á Þita skal þilja með minnst 1,8 cm þykkum borðum. Í einbýlis- 
húsum skal byggingarfulltrúa samt heimilt að leyfa að sleppa þessari klæðningu 
og þá einnig milligólfi, svo að loftið verði með sýnilegum bitum að neðan.
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IX. KAFLI 

Þök. 

26. gr. 
1. Sperrur og skammbita í þökum með pappa- eða bárujárnsklæðningu má 

reikna eftir formúlunni b X h? < 140 X e X 1, en b X h? = 155 e X P, ef klætt er 

með steini, skífu eða annarri álíka þungri klæðningu. Í formúlunni þýðir b breidd 
og h hæð trésins í centímetrum, en e fjarlægðina milli sperra, mælt af miðju og á, 

og 1 hafið milli undirstaða, mælt á loftbitum eða lofti þverbeint niður undan sperr- 

um, hvort tveggja í metrum. 

2. Bilið milli sperra, mælt af miðju og á, má ekki vera meira en 1 metri, ef 
klætt er með bárujárni eða pappa, og ekki meira en 80 em, ef klætt er með steini, 
skífu eða annarri þungri klæðningu. 

3. Ef um stór þök er að ræða eða sérstaklega stendur á, getur byggingarnefndin 

krafizt burðarþolsreikninga. 

4. Sperrur skulu hvíla á syllum eða vegglægjum og festar við þær, en þær 
séu tryggilega festar við burðarveggi hússins eða efsta gólf, og skal frágangur 

slíkur, að útvegg húss geti ekki stafað hætta af útspyrnuátaki þaksins. 
5. Utan á sperrur komi súð úr 2,5 em þykkum borðum og þar utan á bikpappi, 

en síðan skal klæða með bárujárni, ekki þynnra en nr. 24 BW.G. eða öðru eld- 
traustu efni, sem byggingarnefnd samþykkir. 

6. Byggingarnefnd má leyfa að nota pappa í yztu þakklæðninguna á steinsteypt 
hús í sundurlausri byggð, enda gæti nefndin þess, að gerð pappans sé slík, að ekki 
stafi sérstök eldhætta af, og sé þyngd hans minnst 2 kg á fermetra. Enn fremur 
skulu þau skilyrði sett, að súð sé úr plægðum borðum, að þakhalli sé ekki meiri en 
1:3 og pappinn sé allur fastlímdur við súðina. 

7. Ef íbúð er á þakhæð undir súð, skal setja pil milli sperra og skammbita um 
miðja hæð þeirra og síðan á ganga frå þaki að innanverðu, eins og frá útveggjum 
timburhúsa (sbr. 25. gr. Tid), en fylla bilið milli þilveggjarins og innri klæðn- 
ingar með tróði, er hindu fulli tekur gilt. 

8. Í samfelldri húsaröð má enginn kvistur vera nær lóðamörkum en 3,15 m. 
9. Ónotað rúm milli efsta lofts og þaks skal hæfilega loftræst, svo að ekki safn- 

ist þar saggi, og sé VAD undir súð, skal hilaeinangra loftið eftir fyrirmælum bygg- 
ingarfulltrúa (sbr. 24. gr.). 

10. Á öll þök hú skal selja nægilega víðar og hallamiklar þakrennur og úr 
þeim | gsrennur í samband við göturæsi eða afrennsliskerfi hússins. 

Á hús, sem eru við almannafæri og eldri en þessi samþykkt, en eru þak- 
venn Ulmus, skal setja þak- og veggrennur, eins og segir i 12. lið, áður en eitt ár er 
liðið frá gildistöku samþykktarinnar. Sama gildir um hús, þar sem þak- eða vegg- 
rennur eru i ónothæfu standi (sbr. 26. gr. lögreglusambykktar). 

12. Snjógrindur skal setja á þök og króka til festingar á stigum eða köðlum, 
ef byggingarfulltrúi telur þess þörf og byggingarnefnd krefst þess. ks 

X. KAFLI 

Reykhåfar og eldfæri. 

27. gr. 
1. Reykhåfar í húsum skulu hlaðnir úr brenndum múrsteini eða gerðir úr stein- 

steypu og standa á fastri undirstöðu. Reykháfur má aldrei hvíla á timburgólfi. 

2. Reykháfar mega ekki hallast meira en 15“ frá lóðréttri línu og aldrei út 

yfir stiga. Byggingarnefnd getur þó leyft meiri halla á reykháf, ef sérstaklega er 
um búið, < og fylgi séruppdráttur og útreikningur. 
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3. Reykháfur skal að jafnaði vera ferstrendur, veggþykkt eigi minni en 12 cm 
og innanmål 23 cm å hvorn veg. Skal reykhåfurinn ekki nå minna en 75 cm upp 
fyrir húsmæni og aldrei meira en 3 metra upp úr þakfleti. Af hæð reykháfs ofan 
efsta gólfs mega þó aldrei meira en % hlutar vera ofan þakflatar, nema sérstakar 
ráðstafanir séu gerðar. Í slíkan reykháf má leiða reyk frá allt að 8 lokuðum eld- 
stæðum, en sé um miðstöðvarhitun að ræða, skal útreikningur skera úr um það, 

hvort stækka þurfi reykháfinn (sbr. 4. gr. 3. 1). 
4. Sé reykháf ætlað að flytja svo mikinn reyk, að 23 cm vídd nægi ekki, eða 

þurfi reykháfur að ná meira en 3 metra upp úr þaki, skal leggja séruppdrátt og 
útreikning fyrir byggingarnefnd, er ákveður gerð og hæð reykháfsins. Byggingar- 

nefnd getur krafizt þess, að slíkur reykháfur sé fóðraður með eldföstum steini. 
5. Þar sem reykháfur fer í gegnum timburgólf eða þak, skal gera veggi hans 

svo þykka, að minnst 23 cm séu alls staðar frá innri brún hans að máttarviðum, 
og þar sem timburveggur kemur að reykháf, skal svo frá ganga, að hvergi sé minna 
en 23 em frá innri brún reykháfsins að máttarviðum. 

6. Gólf, loftklæðningar og bil má láta ganga að reykháf, en ekki festa við hann 
á nokkurn hátt. Yfir rifuna má leggja lista, er festur sé við reykháfinn, en ekki má 
rota trétappa til festingar. 

7. Reykháf má aldrei þilja eða klæða með pappa eða striga, heldur eiga út- 
hliðar reykháfs ætíð að vera sýnilegar og óþaktar og auðvelt að komast að þeim 
til viðgerðar. Þó skal heimilt að mála reykháf og líma á hann veggfóður. 

8. Utan um hverja pípu frá eldstæði skal múra járnhring í reykháfinn þannig 
gerðan, að hvorki pípan né hringurinn geti ytzt inn fyrir innra borð reykháfsins. 

9. Á hverjum reykháf skulu vera nægilega mörg 23 X 23 cm vid sótop, svo að 
auðvelt sé að hreinsa veggi hans og ná sóti úr honum. Sótopi skal loka með járn- 
hurð í járnumgerð, og skal gerð hennar háð samþykki slökkviliðsstjóra, sem einnig 
segir fyrir um fjölda sótopa á hverjum reykháf. 

10. Í reykháf má ekki festa leiðslur, loftnet eða slíkt, nema gerður sé tryggi- 
legur umbúnaður til festingar og reykháfurinn sé nógu traustur, og er þetta hvort 
tveggja háð áliti og leyfi byggingarfulltrúa. 

28. gr. 
1. Frá hverju eldstæði, þar sem kynnt er kolum eða öðrum föstum eða fljót- 

andi efnum, skal leiða reyk í hlaðinn eða stevptan reykháf, annaðhvort um múr- 
aðar eða steyplar reykpípur eða um járnpípur, sem mega aldrei vera mjórri en 
10 em. 

2. Frá innri brún reykganga og reykpipna skal ávallt vera minnst 23 em bil 
af timbri eða viðarlíki, og reykpípur úr járni mega ekki vera lengri en 3 metrar, 
nema sérstakt leyfi komi til. 

3. Ef ganga þarf undir reykpípu, skal vera minnst 1,90 m frá gólfi að henni, 
og reykpipa má aldrei fara gegnum gólf, heldur skal hún sett í reykháf á sömu 
hæð og eldstæðið er. 

4. Ekkert eldstæði má standa nær timbri eða viðarlíki en svo, að minnst 23 cm 
sé milli þess og ytri brúnar eldstæðisins, og á þetta við bæði veggi og gólf. Auk 
þess skal þekja timburgólf undir eldstæði og kringum það með eldtraustu efni, 
er nái minnst 30 em fram fyrir það, en 23 em til hliða og aftur fyrir. Sé um lím- 
ofn eða annað eldstæði að ræða á verkstæðum, þar sem farið er með eldfim efni, 

skal gólfið þakið eldtraustu efni minnst 50 em út fyrir ytri brún eldstæðisins á 
alla vegu, og fyrir framan eldholið skal auk þess hafa 50 cm háan kassa úr málmi, 
festan við ofninn, svo að glæður úr honum hljóti að falla í kassann. 

5. Sérhvert opið eldstæði (kamina) skal vera í beinu sambandi við reykháf, 

sem ekki flytur reyk frá öðrum eldstæðum, og skal þess vandlega gætt, að ekki 
stafi eldhætta af.
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6. Þess skal sérstaklega gætt, að svo vandlega sé gengið frå gerð lofthitunar- 
ofna, umbúnaði öllum og pípum frá þeim, að eldhætta stafi ekki af. 

7. Miðstöðvarkötlum, sem hafa stærri hitaflöt en 1,3 fermetra, skal koma fyrir 

í sérstökum herbergjum, sem múruð eru eða sementshúðuð í hólf og gólf. 

Sé ketill kyntur með fljótandi eldsneyti, skal þess sérstaklega sætt, að fyrir- 
komulag eldsneytisgeymslu sé slíkt, að eldhætta stafi ekki af. 

8. Leyfi byggingarnefndar þarf til þess að setja upp brauðgerðarofna, bræðslu- 
ofna, gufukatla og önnur slík sérstæð eldstæði, og skal hún gæta þess, að hvorki 
cldhætta né óhollusta stafi af. 

Skulu öll slík mannvirki auk þess fullnægja þeim ákvæðum, sem sett eru i 
reglugerðum og lögum um eftirlit með verksmiðjum og vélum. 

9. Brennslulofti frá föstum eldstæðum, sem kynt eru með gasi, skal leiða í 
reykháf um járnpipu og búa svo um, að ekki geti slegið úr reykháf niður í eldhol. 
Um slíkar pípur gilda sömu fyrirmæli og um reykpipur. 

10. Öll eldunar- og hitunartæki, sem geta orðið heitari en 100? Celsius, skal 

setja minnst 23 cm frá timbri eða viðarlíki, þótt ekki séu hituð með eldi. 

NI. KAFLI 

Stigar, lyftur og veggsvalir. 

29. gr. 
1. Í öllum húsum, þar sem íbúð er á meira en einni hæð, skal vera að minnsta 

kosti einn stigi og á hverri hæð frjáls og óbindraður aðgangur að honum úr hverri 
íbúð. 

Séð skal um, að nægileg Þirta og loft komist að hverjum stiga og stigahúsi. 
2. Einn stigi nægir í húsi, þar sem ekki eru meira en 4 íbúðir á hverri hæð, 

enda sé húsið ekki hærra en þrílyft. Standi öðruvísi á eða sé hús ætlað fyrir skrif- 
stofur, skóla, samkomur eða iðnrekstur eða einhver önnur afnot en til íbúðar, 
ákveður byggingarnefnd, hvernig haga skuli stigum, gerð þeirra og fjölda. Frá 
engum stað í húsi má þó vera meira en 25 metra vegalengd að stiga og sé greið- 
fært að honum. 

3. Á öllum stigum skal vera handrið öðrum megin eða beggja vegna, ef stig- 
inn liggur ekki að vegg. Handrið sé minnst 80 em á hæð, mælt lóðrétt upp af þrep- 

brún, og minnst 90 em meðfram stigaopum. 

Milli rimla á handriðum má eigi vera meira bil en 15 cm. Sömu reglur gilda 
um umbúnað veggsvala, eftir því sem við á. 

4. Í einbýlishúsum skal minnsta breidd stiga vera 80 cm, en í öðrum tvílyftum 

húsum 1,00 m og í þrilyftum húsum 1,10 metrar. Liggi stigi að vegg, skal telja 
breidd hans frá vegg að handriði, en sé handrið beggja megin, milli handriða. 

5. Stigar niður kjallara og upp á þakhæð mega vera mjórri en nú var sagt, 

enda sé þar engin íbúð, og eru slíkir stigar yfirleitt ekki háðir þeim reglum, sem 
settar eru í þessari grein. 

Á föstum stigum skal þó ávallt vera handrið. 

6. Ganghæð stiga má hvergi vera minni en 2,10 m og hvert skref 63 em. Skrefið 

er samanlögð hæð tveggja uppstiga og breidd eins þreps. Þrepsbreidd skal mæla í 

ganglínu, sem er talin 45 cm frá innri brún handriðs þeim megin, sem þrep er 
mjórra, og má aldrei vera minna en 24 em, sé hús tvílyft, en 26 em, sé hús hærra. 

Á hverju þrepi, sem er ekki breiðara en 30 em, skal vera minnst 4 cm breitt 
innskot, sem ekki telst til þrepsbreiddar í þessu sambandi. 

Í stigum, sem liggja um fleiri hæðir, skal sem næst sama þrepsbreidd vera á 
öllum hæðum. Sé aukastigi settur í hús, þarf hann ekki að fullnægja ákvæðum 
þessarar greinar. 

1945 

195 
99 . okt.
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195 7. Stigapallar og gangar meðfram stigum skulu vera minnst jafnbreiðir stig- 
22. okt. unum, en breidd og lengd gangs frá útidyrum að stiga ekki minni en 1% sinnum 

breidd stigans og gangurinn hvergi lægri en 2,20 metrar. 
8. Í tvílyftum húsum, þar sem aðeins ein íbúð er á efri hæð, mega stigar vera 

úr tré, en skulu þá þiljaðir og sementshúðaðir að baki. 
Í öðrum húsum skal gera stiga úr járnbentri steinsteypu. 
9. Úlitröppur skulu ávallt gerðar úr steini eða steinsteypu og ekki vera hærri 

en 1,50 m. Að öðru leyti gilda sömu reglur um gerð þeirra og stiga, en byggingar- 
nefnd má leyfa að víkja frá þeim, ef ástæða þykir til (sbr. 14. gr. 1. og 2. lið). 

30. gr. 
1. Séu lyftur í húsi, skulu þær fullnægja þeim kröfum, sem settar eru í lögum 

og reglugerðum um eftirlit með verksmiðjum og vélum. 
2. Ákvæðin um stiga í íbúðarhúsum gilda jafnt, þótt einnig sé lyfta í húsinu. 

XII. KAFLI 

Íbúðir. 

31. gr. 
1. Íbúðarherbergi er hvert það herbergi í húsi, sem ætlað er til dagvistar eða 

næturvistar fyrir fólk, eða hvort tveggja, en það er talin sérstök íbúð, ef eldhús 
fylgir, hvort heldur herbergin eru eitt eða fleiri. 

2. Lofthæð íbúðarherbergis má ekki vera minni en 2,50 m, nema um loft- eða 
kvistherbergi sé að ræða. Í slíkum herbergjum nægir 2,20 m hæð, og sé herbergi 
undir súð, skal sú hæð vera yfir minnst hálfum gólffleti þess, og sé enginn veggur 
lægri en 85 cm. 

3. Gólfflötur íbúðarherbergis má ekki vera minni en 4 fermetrar, og í hverri 
íbúð skal vera að minnsta kosti eitt herbergi, er sé ekki minna en 14 fermetrar að 
gólffleti. 

4. Á hverju íbúðarherbergi og eldhúsi skal vera gluggi á útvegg, sem má opna, 
og skal glerflötur í gluggum íbúðarherbergis vera ekki minni en 445 af: gólffleti þess. 

ð. Íbúðarherbergi má ekki gera á skammbitalofti. 
6. Í kjallara má ekki gera ibúðarherbergi, ef gólf hans er meira en 80 em undir 

yfirborði jarðvegs við gluggahlið þeirra; og ekki, ef gluggahliðin veit á móti norðri 
— frá norðvestri til norðausturs — eða er nær götu en 3 m. 

7. Frágangur veggja, lofta og gólfa í íbúðarherbergjum skal vera sem segir i 

24.—-26. gr. þessarar samþykktar, og skal svo til haga, að nægilegan hita megi hafa 
í hverju einstöku íbúðarherbergi. 

8. Hverri íbúð skal fylgja forstofa, sem hafi óhindraðan aðgang að stigahúsi 
eða gangi að stigahúsi eða að útidvrum, og sé hún ekki mjórri en 1,30. 

9. Hver íbúð skal hafa frjálsan aðgang að vatnssalerni, sem ekki má vera sam- 
eiginlegt fyrir meira en tvær íbúðir og þá þannig fyrir komið, að ekki þurfi að 
fara um forstofu eða herbergi hinnar íbúðarinnar til þess að komast að því. 

Vatnssalernisklefi skal vera minnst 0,85 fermetrar að gólffleti, hafa nægilega 
loftræstingu og svo frá öllu gengið sem fyrir er mælt í heilbrigðissamþykkt eða 
öðrum reglugerðum bæjarins hér að lútandi. 

Sé hús svo í sveit komið, að ekki náist til holræsis fyrir rennsli úr vatnssalerni, 
skal við það gera önnur nægilega mörg salerni, er fullnægi ákvæðum heilbrigðis- 

samþykktar. 
10. Hverri íbúð skal fylgja hæfilega loftræst seymsla, er sé ekki minni að 

gólffleti en % af brúttóflatarmáli íbúðarinnar og manngeng.
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11. Þvottahús, sem fylgja íbúðum, skulu hafa vatnsheld gólf með afrennsli og 195 

svo gengið frá lofti og veggjum, að þoli raka og gufu. 

12. Ef ekki er glug ggi á hjörum í stigahúsi, þvottahúsi eða miðstöðvarherbergi, 

skal loftræsa þau á fullnæg gjandi hátt út fyrir vegg eða upp fyrir þak, en ekki inn 

í reykháf. 
Séu skarnpípur settar í hús, skal þess vandlega gætt, að svo sé um þær 

búið, að ekki stafi óhollusta at. 

XII. KAFLI 

Hús til annarra afnota en íbúðar. 

32. gr. 

1. Hús, sem ætluð eru til annarra afnota en íbúðar, svo sem t. d. verksmiðjur, 

vinnustofur, skólahús, íþróttahús, verzlunarhús og geymsluhús, eru háð þeim kröf- 

um um styrkleika, gerð og afstöðu, sem byggingarnefndin gerir í hvert skipti, að 

svo miklu leyti, sem ákvæði þessarar samþykktar ná ekki til þeirra. 

2. Í skólahúsum, leikhúsum, kvikmyndahúsum og öðrum samkomuhúsum 

skulu allar hurðir opnast út. 
3. Í Þeim húsum, sem ætluð eru til iðnaðar, eða einhvers verknaðar, sem hefur 

í för með sér óþrif eða óþef eða sérstök eldhætta stafar af, skal þess sérstaklega 

gætt, að fylgt sé fyrirmælum heilbrigðissamþykktar eða eftir atvikum brunamála- 

samþykktar og engin hætta stafi af. 

33. gr. 
1. Skyli, önnur en bifreidaskyli, sem leyfð kunna að verða samkvæmt 6. gr. 4. lið 

þessarar samþykktar inni á lóðum íbúðarhúsa, má byggingarnefnd heimila að 
byggja úr timbri, enda þótt annars sé krafizt að byggingar séu gerðar úr eldtraustu 

efni. FÉ ldvarnarveggur skal þó ávallt vera að nágrannalóð, ef nær er en 3,15 m. 

. Byggingarnefnd getur og leyft að þekja slík smáhýsi með pappa (sbr. 26. 

gr. . lið). 
Vinnuskúra, sem aðeins eru notaðir, meðan á byggingu húss stendur, má 

byg FREDE úi leyfa með þeirri gerð, sem honum finnst hæfa í hvert sinn. 

34. gr. 

Gripahús, fjárhús og fuglahús má hvergi gera í íbúðarhúsahverfum og ekki 
forir né haugstæði, en þar sem slík mannvirki eru leyfð, skulu þau fullnægja 
ákvæðum heilbrigðissamþvkktar og kröfum heilbrigðisnefndar. 

KIV. KAFLI 

Óþrif. 

35. gr. 

1. Sé ætlazt til að framkvæma gagngerda breytingu á húsi eða endurbæta það 

að verulegu leyti, og séu í því rottur eða mýs eða önnur óþrifakvikindi 

(veggjalýs, kakkalakkar), skal húseigandi láta eyða þeim áður en byrjað er á 

verkinu. 

2. Eigi að rífa gamalt hús, skal gæta sömu varúðarreglna, áður en niðurrifs- 

verkið er hafið, enda má ekkert hús hífa nema áður sé tilkynnt byggingarfulltrúa 

á sérstök eyðublöð, sem hann lætur í té. 
48 

22. okt.
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XV. KAFLI 

Byggingarleyfisgjöld. 

36. gr. 
1. Fyrir leyfi til að reisa hús eða stækka, skal greiða í bæjarsjóð 15 aura 

fyrir hvern teningsmetra af utanmáli hússins, og skal mæla hæðina frá kjallara- 

gólfi að skurðlínu milli þaks og veggflatar, og sé rishalli á þaki eða hluta þess 
meiri en 45” eða sé kvistur á þaki, skal bæta við húshæðina þeirri mestu hæð, sem 
verður fyrir ofan línu, dregna með 45? halla frá skurðlínu þaks og veggflatar. Sé 
ekki kjallari undir húsinu, skal mæla hæð þess frá lægsta jarðvegi við húshlið. 

Gjald þetta skal talið í heilum krónum, og telzt hluti úr krónu sem heil króna. 
Minnsta gjald er 10 krónur. 

2. Fyrir leyfi til að gera breytingu á húsi skal greiða 10 krónur í bæjarsjóð 
og 10 krónur fyrir hvert annað leyfi til að reisa mannvirki eða breyta því. 

3. Ef byggingarfulltrúi er að óþörfu kvaddur til eftirlits samkvæmt ákvæðum 
byggingarsamþykktar, skal greiða 25 krónur í bæjarsjóð. 

4. Bvggingarleyfisg jjöld verða aldrei endurgreidd, þótt leyfi falli úr gildi vegna 
þess, að það hafi ekki verið notað innan eins árs. Verði leyfi endurnýjað óbreytt, 
skal greiða fyrir það 10 krónur, en verði veitt leyfi fyrir breyttu húsi á sömu lóð, 
er komi í stað hins fyrra, skal greiða fullt gjald samkvæmt 1. lið, en draga frá 
sjaldinu upphæð þess gjalds, sem greitt var fyr 'a skiptið. 

5. Byggingarfulltrúinn innheimtir öll gjöld samkvæmt þessari samþykkt. En 
verði vanskil, má hann ekki gefa vottorð um mannvirkið samkvæmt 5. gr., 7. og 
8. lið, fyrr en gjöldin eru greidd. 

6. Gjöld samkvæmt grein þessari má innheimta með álagi samkvæmt verðlags- 
vísitölu, 

Skal bæjarstjórn í upphafi hvers árs ákveða álagið fyrir það ár, og má það 
ekki fara fram úr meðalverðlagsvísitölu næsta ár á undan. 

XVI. KARLI 
Gildi bvggingarsamþykktar og refsiákvæði. 

37. gr. 
I. Samþykkt þessi gildir fyrir allt lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. 
2. Hún tekur til allra nýrra húsabygginga og mannvirkja, sem ekki eru full- 

gerð, þegar hún öðlast gildi, þó svo, að ekki verður krafizt niðurrifs á því, sem 

verið er að gera með heimild í fyrri bvggingarsamþykkt. 
3. Hún tekur einnig til hækkunar, stækkunar og höfuðbreytinga á eldri bygg- 

ingum og mannvirkjum, svo og til annarra breytinga að svo miklu leyti, sem við 
verður komið án verulegrar röskunar á því, sem fyrir er. 

38. gr. 
Byggingarfulltrúi skal þegar í stað kæra fyrir sakadómara, ef bygging er hafin, 

án þess að leyfi sé fengið fyrir henni, eða á annan hátt er byggt en leyfi stendur til. 

Sakadómari skal þá þegar kveða upp úrskurð um, hvort byggingin skuli bönnuð 
og niður rifið eða numið á brott það, sem þegar hefur verið gert. Úrskurði þessum 

má skjóta til æðri dóms eftir reglunum um kæru, en málskot frestar ekki fram- 
kvæmd úrskurðarins, sem þá fer fram á ábyrgð bæjarsjóðs. Lögreglustjóri annast 
framkvæmd úrskurðar, og getur hann veitt aðila hæfilegan frest til niðurrifs eða 
brottnáms ólöglegrar byggingar. Bæjarsjóður greiðir kostnað við framkvæmd lög- 
reglustjóra á úrskurðinum, en skyldur skal hinn seki að endurgreiða kostnaðinn.
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Bæjarsjóður hefur umfram allar aðrar kröfur forgangsveð i efni, sem komið er i 

hina óleyfðu byggingu, fyrir endurgreiðslukröfu sinni. 

Sektir fyrir brot á byggingarsamþykkt skulu nema 100 til 30000 krónum, og 
skal farið með slík mál sem almenn lögreglumál. Ef haldið er áfram byggingu, 

eftir að bann hefur verið lagt við henni samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, 

varðar það eigi minna en 1000 króna sekt. Veita skal borgarstjóra kost á því fyrir 

hönd bæjarsjóðs að gera í refsimálinu kröfur til þess, að kærði verði dæmdur til 

að greiða þann kostnað, sem leitt hefur af broti hans. 

39. 
Byggingarfulltrúi skal semja skrá yfir allar þær byggingar, sem reistar hafa 

verið í óleyfi, áður en samþykkt þessi gekk í gildi. Síðan skal með venjulegum 

hætti skorið úr, hvort unnt er að veita leyfi fyrir einhverjum þeirra. Hinar bygg- 
ingarnar skal rífa, þegar bæjarstjórn krefst þess, og er henni skylt að gera slíka 

kröfu, nema hún telji, að nauðsyn sé á, að byggingin standi vegna almennra hús- 
næðisvandræða. Á meðan einhverjar hinna óleyfðu bygginga standa samkvæmt 
þessari heimild, skal það árlega borið undir bæjarstjórn, hverjar þeirra hún vill þá 
láta rífa. Nú stendur slík óleyfð bygging á óútvísuðu eignarlandi bæjarins, og 

öðlast eigandi byggingarinnar engan rétt til landsins, þótt hún standi þar. 

Um niðurrif og brottnám þeirra bygginga, sem bæjarstjórn samkv. 1. mgr. krefst, 
að brott séu teknar, fer eftir því, sem í 38. gr. segir, og varðar það viðurlögum 
samkv. henni, ef byggingin er eigi rifin eða numin brott, jafnskjótt og krafizt er. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 61 31. október 1944, um byggingarmálefni 
Reykjavíkur, til að öðlast gildi þegar í stað, og fellur þá jafnframt úr gildi bygg- 

ingarsamþykkt fyrir Reykjavík frá 7. september 1903 og allar þær breytingar, sem 

á henni hafa verið gerðar. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. október 1945. 

Finnur Jónsson.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða á Ísafirði, nr. 72 7. ágúst 1930. 

(; c-lidur 2. gr. samþykktarinnar hljóði svo: 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka söln- 
búðum og sölustöðum kl. 12 á hádegi. Á sama tímabili má vera opið til kl. 19 á 

föstudögum. 
Á tímabilinu frá 15. september til 14. maí skal á laugardögum loka sölubúð- 

um og sölustöðum kl. 16, nema á síðustu tveimur laugardögum fyrir jól, þá má 

vera opið til kl. 18. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febr. 1936 

til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. október 1945. 

Finnur Jónsson. 

Páll ll Pálmason. 
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GJALDSKRÅ 

fyrir Rafveitu Siglufjardar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Siglufjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 
segir: 

A. Lýsing. 

I. Um kwstmæli kr. 1.20 hver kwst. 
Við þessu gjaldi skal selja hvers konar raforkunotkun, sem kemst ekki undir 

aðra liði þessarar gjaldskrár. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

Um tvenna kwst.mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Á ljósamæli 
reiknast samkvæmt A. 1, á hinn mælinn 30 aura hver kwst. 
Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 30 aura hver kwst. fyrir 

fyrstu notkun, þannig reiknað: 3 kwst. á mánuði á hvern m? gólfflatar í íbúð- 
inni, og notkun umfram þetta greiðist með 15 aurum hver kwst. Bæjarstjórn 
hefur heimild til að hækka þennan lið upp í lægsta vélataxta, ef nægilegt raf- 
magn er ekki fyrir hendi. Auk þess fastagjald 25 aurar á mánuði á hvern m? 
gólfflatar í íbúðinni. Ákvæði þessi gilda fyrir allar íbúðir upp að 100 m?, á 

ibúðum með yfir 100 m? gólfflöt reiknast 2 kwst. lágmarksnotkun á hvern mí? 
fram yfir 100 m?. Við útreikning gólfflatar skal tekið tillit til, ef um súðar- 

herbergi er að ræða, þá skal rafveitustjóri ákveða, hve margir fermetrar skulu 
lagðir til grundvallar fyrir álagningu gjaldsins. 

Til íbúðar teljast öll íveruherbergi, eldhús, gangur og báðherbergi, en ekki 
geymslur og þvottahús. Íveruherbergi, sem um stundarsakir standa auð, eða 

eru notuð sem geymslur, skal reikna sem íbúðarherbergi. 

Ákvæði til bráðabirgða: Í íbúðum, sem fyrir hendi eru og hafa enga hitun 

aðra en rafmagnshitun, en hitunarlögnin er ekki aðskilin, svo að ekki verður komið 

við sérstökum mæli, má reikna gjaldið þannig: Fyrir fyrstu 3 kwst. á mánuði á 
hvern m? gólfflatar 30 aurar hver kwst., fyrir næstu 1 kwst. á hvern m? gólfflatar 
20 aurar hver kwst. og fyrir notkun umfram þetta 10 aurar hver kwst., auk þess 
fastagjald 25 aurar á mánuði á hvern m? gólfflatar, eins og að framan segir. 

C. Til véla. 

Þar, sem orkan er notuð til vélareksturs, skal hún seld: 

Um kwst.mæla á 70 aura hver kwst. 

Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, og Kaupandinn 

skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna 
þannig: 

Fyrir fyrstu 20 000 kwst. á ári greiðist 28 aurar hver kwst. Fyrir næstu 

30 000 kwst. veitist 5% afsláttur. Fyrir það, sem notað er umfram þetta, veitist 

10% afsláttur. 
Verð þetta miðast við, að olíuverð sé 560 kr. tonnið, en við hver full 10%, 

sem verð olíu lækkar eða hækkar frá því verði, lækkar eða hækkar verð ork- 
unnar um 10%.
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D. Til hitunar. 197 

Þar, sem götulínur og spennar leyfa, að dómi rafveitustjóra, má selja raforku 12. nóv. 

til hitunar með eftirfarandi skilyrðum: 

a. Öll tæki skulu vera fast tengd og gerð hitalagna og hitatækja háð samþykki 

rafveitustjóra. 

b. Klukkurofi fyrir hitalögninni og greiða leigu fyrir hann eftir reglum, sem gilda 

fyrir leigumæla. Þegar klukkurofar eru ekki fyrir hendi hjá rafveitunni, má 

veita undanþágu frá þessu ákvæði. 

c. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn af hitalögninni, þegar það 

telst nauðsynlegt, að dómi rafveitustjóra. 

Sé þessum skilyrðum fullnægt, má selja raforkuna: 
1. Um einn kwst.mæli á 10 aura kwst. 

E. Orkusala til fyrirtækja, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu. 

Rafveitustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, 

sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi orkusöluna 

til þeirra, hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra, 

F. 

Til lýsingar galna, hafnar, skóla, sjúkrahúsa og kirkna skal gjaldið vera 100 

aurar hver kwst. 

II. MÆLALEIGA 

Ratveilustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota á fyrir hverja veitu, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 
Ársleiga 

Einfasamælar upp að 5 Amp. 20occc00 kr. 5.00 
— 10 til 15 Amp. sc — 10,00 
— 20 til 40 Amp. „ooo — 20.00 

Þrifasamælar 30 Amp. og Minni .......00rerree. — 25.00 
— stærri en 30 Amp. sssssserereerreres — 30.00 

Lausar skiptiklukkur .......2.00 0000 — 10.00 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í töflunni, skal leigan vera sem 

næst 15% af mælisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 

skal innheimt 1. sept. ár hvert. 

III. ÝMIS GJÖLD 

1. Opnunargjald. 

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 

komi fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun, 5 krónur. 

2. Sekt fyrir óleyfileg vör. 

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust 

lokað og eigi opnuð, fyrr en notandi hefur greitt 5 króna gjald á skrifstofu raf- 

veitunnar.
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3. Heimtaugargjöld. 

Húseigandi skal greiða eftir reikningi, hvort heldur sem er jarðlinu- eða loft- 
línuheimtaug. 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 
þessari um allt að 20% án sérstakrar heimildar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafn- 
framt falla úr gildi gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað, nr. 148 
28. ágúst 1940, og síðari breyting á þeirri gjaldskrá. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. nóvember 1945. 

Emil Jónsson. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

fyrir Rafveitu Keflavíkur. 

A. Stjórn og rekstur. 

1. gr. 

Markmið Rafveitunnar. 
Rafveita Keflavíkur er fyrirtæki, sem hreppsnefnd Keflavíkurhrepps starf- 

rækir í þeim tilgangi að veita raforku um hreppinn og selja hana til heimilis- 
notkunar, iðnaðar og annarra þarfa. 

Rafveitan er eign Keflavíkurhrepps, en skal rekin sem sjálfstætt fyrirtæki 
með nafninu Rafveita Keflavíkur og hafa sérstakt reikningshald. 

2. gr. 

Verksvið og orkuveitusvæði. 

Rafveita Keflavíkur aflar raforku til almenningsþarfa í Keflavíkurhreppi með 
því að kaupa raforku úr orkuveitu frá Sogsvirkjuninni eða öðrum, svo og vinna 
hana sjálf í orkuverum, er síðar kunna að verða reist, og veitir þeirri orku, sem 
Þannig er keypt eða unnin, um orkuveitukerfi rafveitunnar. 

Orkuveitusvæði rafveitunnar er lögsagnarumdæmi Keflavíkurhrepps og sá 
hluti nágrennis hreppsins, sem hreppsstjórn ákveður og ráðherra samþykkir. 

Rafveita Keflavíkurhrepps hefur einkarétt til sölu á raforku beint til raf- 
orkunotenda á orkuveitusvæði sínu. 

3. gr. 

Stjórn raforkumåla. Rafveitustjóri. 

Yfirstjórn raforkumála hreppsins er í höndum hreppsnefndar, en fram- 
kvæmdastjórnin skal falin rafveitunefnd ásamt rafveitustjóra, sem hreppsnefndin 
skipar að fengnum tillögum rafveitunefndar, og skal hann um rafmagnssérmennt- 
un fullnægja skilyrðum til háspennulöggildingar a. m. k. Hreppsnefndin setur 
honum erindisbréf. Rafveitustjóri er framkvæmdastjóri rafveitunnar.,
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i rafveitunefnd eiga sæti 3 menn, kosnir af hreppsnefnd. Rafveitustjóri á 

sæti á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. 

4. gr. 

Verksvið rafveitunefndar. 

Rafveitunefnd hefur á hendi stjórn rafveitunnar, sér um viðhald hennar og 

umbætur og allt, er að starfrækslu hennar lýtur, kaup og sölu á raforku, fjár- 

hald og reikningsskil. Hún skal gefa hreppsnefnd þær skýrslur, sem óskað er 

eftir, um starfrækslu og ástand rafveitunnar og leggja ársreikning hennar fyrir 

hreppsnefnd til úrskurðar samtímis ársreikningum hreppsins. 

Rafveitunefnd semur nánari reglur, sem hreppsnefnd skal staðfesta, um ein- 

stök atriði þessarar reglugerðar, eftir því sem þörf gerist. Hún gerir einnig tillögur 

til hreppsnefndar um gjaldskrá fyrir rafveituna, undirbýr samninga um orkukaup 

og orkusölu og annast framkvæmdir allra raforkumála hreppsins. 

Rafveitunefnd skipar alla fasta starfsmenn rafveitunnar, að fengnum tillög- 

um rafveitustjóra, og setur þeim erindisbréf. 

ð. gr. 

Verksvið rafveitustjóra. 

Rafveitustjóri stjórnar daglegri starfrækslu og reikningshaldi rafveitunnar, 

eftirliti, viðhaldi á stöðvum, taugum og öðrum útbúnaði og öllum verklegum 

framkvæmdum, er snerta hana. Hann hefur umsjón með rafmagnslagningu i 

hreppnum, þar með talið efni og tæki, sér um afgreiðslu og innheimtu við kaup 

og sölu á raforku, efni og tækjum, sem veitan kaupir eða selur. 

Rafveilustjóri ræður verkamenn og starfsmenn veitunnar, svo sem þörf er á, 

auk hinna föstu starfsmanna. 

6. gr. 

Reikningshald og ráðstöfun tekna. 

Rafveita Keflavíkur hefur sjálfstætt reikningshald og tekur sjálf við greiðsl- 

um fyrir selda raforku og öðrum tekjum. Skal tekjum hennar fyrst og fremst 

varið til að standast straum af öllum greiðsluskuldbindingum hennar, svo sem 

afborgunum á áhvílandi skuldum, vöxtum og öðrum rekstrarkostnaði, þar með 

talið fullnægjandi viðhald og endurnýjun virkja og annað, sem nauðsynlegt er til 

að tryggja öruggan rekstur rafveitunnar, en tekjum, sem umfram kunna að 

verða, ráðstafar hreppsnefnd. 

Rafveitustjóri varðveitir sjóð rafveitunnar samkvæmt nánari reglum. sem 

hreppsnefnd setur að tillögum rafveitunefndar. 

{ ST 
, Löggilding rafvirkja. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að rafveitunefnd löggildi þá menn til lagninga á 

húsveitum, er fullnægja löggildingarskilyrðum, sem hreppsnefnd setur, enda hafi 

þeir áður hlotið löggildingu rafmagnseftirlits ríkisins til rafvirkjastarfa. Þessir 

menn nefnast löggiltir rafvirkjar og skal rafveitunefnd setja reglur um frágang 

og tilhögun á verkum þeim, sem falla undir verksvið þeirra. Mega þá engir aðrir 

en þeir, sem löggiltir eru af rafveitunefnd, laka að sér lagningu á húsveitum, upp- 

setningu tækja eða framkvæma á sína ábyrgð nokkurt verk, sem snertir veitur, 

sem tengja á við taugakerfi rafveitunnar. 
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Hreppsnefnd getur, þegar henni þykir ástæða til, ákveðið verðlag á efni og 
vinnu rafvirkja, svo og ákveðið í gjaldskrá greiðslur fyrir verk þau, sem raf- 
veitan innir af hendi við úttekt raflagna, skoðunargerðir og annað eftirlitsstarf 
sitt. 

B. Söluskilmálar. 

8. gr. 

Sala raforku. 
Rafveita Keflavíkur selur raforku til almenningsþarfa á orkuveitusvæði sínu, 

alls staðar þar sem taugakerfi hennar nær til, með þeim skilmálum, sem ákveðnir 
eru i reglugerð þessari og gjaldskrá rafveitunnar á hverjum tíma. 

Raforkan er seld sem ein- eða þrífasa riðstraumur, með 220 volta málspennu 
og 50 riðum á sekúndu. Þegar sérstakar ástæður mæla með, má rafveitustjóri 
láta í té orku með annarri spennu og annarri stræumtegund. 

9. gr. 

Umsókn um kaup á raforku. 
Hver, sem óskar að gerast notandi að raforku, verður að fylla út tilætluð 

umsóknareyðublöð, er fást á skrifstofu rafveitunnar, og skal hann skuldbinda sig 
með undirskrift sinni, að hlíta settum reglum um kaup á raforku frá rafveitunni. 
Skal í umsókninni skýrt frá, hve mikið afl þarf, og til hvers það er ætlað. 

10. gr. 

Umsókn um heimtaug. 
Umsókn um heimtaug eða breytingu á heimtaug skal undirskrifuð af hús- 

eiganda, er skuldbindur sig til þess með undirskrift sinni, að greiða heimtaugar- 
gjald það, sem ákveðið er í gjaldskrá rafveitunnar. 

Heimtaugar með stofnvari eru eign rafveitunnar, enda þótt heimtaugar- 
Sjaldið hafi verið greitt eftir kostnaði heimtaugar. Rafveitan annast viðhald og 
endurnýjun heimtaugar án sérstaks endurgjalds, nema heimtaug þurfi að breyta 
vegna breytingar á húsi. Skal húseigandi greiða kostnaðinn við þá breytingu. og 
ef ofanjarðarheimtaug er breytt í neðanjarðar, skal húseigandi greiða mismun, 
sem ákveðinn er í gjaldskrá. Rafveitunni er heimilt að krefjast skuldbindingar 
um lágmarksnotkun um heimtaug. 

Sé um tiltölulega mikla notkun að ræða, og rafveitan þarf, til þess að full- 
nægja henni, sérstaklega að auka háspennukerfi, auka afl spennistöðvar eða gera 
meiri háttar viðbætur á lágspennukerfi, er rafmagnsstjóra heimilt að krefjast 
skuldbindingar umsækjanda um tiltekinn notkunartíma eða þátttöku í kostnaði. 

Eigi er skylt að ljúka lagningu jarðstrengsheimtaugar meðan jörð er frosin. 

11. gr. 

Húsveitur. 

Skylt er að láta löggiltan rafvirkja, eða rafveituna, ef hún tekur slík verk 
að sér, framkvæma alla vinnu við raflagnir og raftæki, hvort heldur er um að 
ræða nýjar raflagnir eða breytingar eða viðgerð á raflögn. 

Löggiltir rafvirkjar annast umsóknir og tilkynningar til rafveitunnar um allar 
raflagnir fyrir hönd húseigenda eða notenda, samkvæmt því, sem ákveðið er í 
reglum um raflagningar í Keflavík, en rafveitan annast úttekt á öllum nýlagn- 
ingum, viðaukum og breytingum á raflögnum.
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Engir aðrir en umboðsmenn rafveitunnar mega setja straum á veitu eða 
hluta af veitu í fyrsta sinn eftir úttekt 

Sé út af þessu brugðið, varðar það þann sektum, sem verkið er unnið fyrir, 
þann, sem setur strauminn á og loks hinn löggilta rafvirkja, er sá um verkið. 

Rafveitan tekur ekki á sig ábyrgð á veitu með úttekt eða tengingu. 
Rafveitan áskilur sér rétt til þess að setja þau skilyrði fyrir tengingu á veitu, 

að notkun um hana verði ekki taugakerfi rafveitunnar ofviða, og þar sem hætta 
kann að verða á þessu, má setja viðeigandi skilyrði í hvert sinn fyrir notkun- 
inni, þar til er úr er bætt. 

12. gr. 

Sala á raforku til notenda, sem sjálfir hafa orkuvinnslu. 

Veitur, sem að jafnaði nota raforku annars staðar að en frá rafveitunni, má 
tengja við taugakerfi hennar í því skyni, að rafveitan verði aðallega eða eingöngu 
sotuð til vara með því skilyrði, að greitt sé lágmarksárgjald, sem svarar til þeirrai 
kvaðar, sem hvílir á rafveitunni vegna tengingarinnar. 

Framsal til annarra á raforku, sem keypt er af rafveitunni, er óheimilt án 
leyfis rafveitunnar. 

13. gr. 

Eftirlit með húsveitum og tækjum. Gallar á húsveitum. 

Sérhver húsveita, að meðtöldum tækjum til notkunar á raforku, skal full- 
nægja kröfum þeim, sem settar eru i reglugerð rafmagnseftirlits ríkisins og i 

reglugerðum rafveitunnar um raflagnir. 
Rafveitustjóra er heimilt að hafa eftirlit með öllum húsveitum, gögnum og 

tækjum, sem notuð eru við hagnýtingu á raforku, og skulu starfsmenn rafveit- 
unnar hafa frjálsan aðgang að öllum herbergjum húss, hvenær sem nauðsynlegt 
er, til að skoða húsveituna eða hluta hennar eða raftæki, sem nota má við 
veituna. 

Vélar og önnur tæki skulu vera þannig sett og þannig útbúin, að þau starfi 
án þess að titringi valdi eða truflun á ljósum eða annarri notkun. 

Sé misbrestur á þessu eða aðrir gallar á veitu eða tækjum, skal notandi 

þegar í stað á sinn kostnað láta löggiltan rafvirkja lagfæra þetta. 
Nú kemur í ljós við skoðun húsveitu, sem framkvæmd er af rafveitunni, raf- 

magnseftirliti ríkisins eða löggiltum rafvirkja, að galli er á veitu eða tækjum, og 
skal þá eigandi veitunnar eða tækjanna skyldur“ til þess að láta löggiltan raf- 
virkja gera við gallann á sinn kostnað. 

Rafveitustjóri setur látið taka veituna eða tæki úr sambandi meðan galli er 
á veitunni eða tækjunum, þar til er úr er bætt, eða látið gera við galla á kostnað 

eiganda. 
Húseiganda er skylt áð sjá um, að stofntaugar í húsveitu hans séu ávallt nægi- 

lega gildar fyrir notkun veitunnar. 
Ef óleyfileg vör finnast í veilu, skal notandi veitunnar gerður ábyrgur fyrir, 

samkvæmt fyrirskipun rafmagnseftirlits ríkisins. 
Séu gerðar oleyftegar tengingar eða breytingar á veitu eða tækjum eða sýnt 

hirðuleysi um meðferð eða viðhald veitu eða tækja, skal farið með það sem galla 
á veitu, og er heimilt að gera eiganda að greiða aukagjald, sem ákveðið er í gjald- 
skrá vegna kostnaðar við aukið eftirlit með veitunni. 

Það er óleyfilegt, sem ekki fullnægir kröfum, sem seltar eru í reglugerðum 
rafmagnseftirlits ríkisins um raforkuvirki og reglugerðum Rafveitu Keflavíkur. 
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14. gr. 

Mælitæki. 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nola skal fyrir hús- 
veitu, svo og stað fyrir þau og um tengingu. 

Notandi mælitækis er sá, sem skráður er fyrir raforkunotkun þeirrar 

veitu, sem mælitækið er fyrir. Skal hann bera ábyrgð á mælitækinu, svo og 

raforkunotkun veitunnar, bar til er hann lætur af notkun hennar og hefur sagt 
upp nolkuninni með þeim fyrirvara, sem um getur í 19. gr. 

Rafveitan leggur til öll mælitæki og annast um venjulegt viðhald þeirra 
og endurnýjun á sinn kostnað. Nú verður mælitæki fyrir óvenjulegu hnjaski 
eða skemmdum, og er þá heimilt að gera notanda að greiða kostnað við við- 
hald þess eða endurnýjun. 

Ef notandi óskar, að mælitækið sé leiðrétt, skal hann senda skriflega beiðni 

um það til rafveitunnar. 
Ef þá kemur í ljós við athugun mælitækis, að mesla skekkja sé -/—5% 

eða minni, er heimilt að gera notanda að greiða kostnað við prófunina. Sé 
skekkja meiri, skal rafveitan bera kostnað af prófuninni. 

Ef notandi véfengir árangur prófunarinnar, skal leita úrskurðar raf- 
magnseftirlits ríkisins, og er hann bindandi fyrir báða aðila. Kostnað við 
það skal notandi greiða, ef skekkjan reynist minni en +/—5%, en rafveitan 
annars, 

Hafi kwst.mælir sýnt +/—5% skekkju eða meiri, skal rafveitan áætla 
leiðréttingu á reikningi rafmagnsnotanda miðað við fyrri notkun, og eftir 
þeim upplýsingum, sem fyrir liggja, eftir því, sem næst verður komizt. þó 

ekki fyrir lengra tímabil en 3 mánuði, nema notandi geti sannað, að um 
lengra tímabil hafi verið að ræða. 

Notendur, sem hafa hemil eða rofa, eiga ekki rétt á neinni endurgreiðslu á 

föstu verði, þótt þeir telji sig ekki hafa getað náð því afli, sem fasta greiðslan 
er miðuð við, en rafveitunni er skylt að leiðrétta skekkju hemilsins eða rof- 
ans, svo fljótt sem við verður komið. 

Ef hemill notanda brennur sundur með stuttu millibili og ástæða er til 
að ætla, að of mikið sé lagt á hann að staðaldri, hefur rafveilan rétt til að 
neita um hemil og gera notanda að skilyrði að kaupa erkuna eftir öðrum 
gjaldskrárlið. 

Ef notandi hefur aukna straumnotkun vegna galla á veitu sinni eða tækjum, 
er rafveitan ekki skyld til þess að áætla frádrátt á reikningum notandans 
þess vegna. 

Ef svo reynist, að notkun hafi orðið meiri en álestur sýnir eða álestur verið 

skakkur eða útreikningur á reikningsfjárhæðinni, áskilur rafveitan sér rétt 
til að leiðrétta þessa skekkju eftir á, undir eins og vitað er. 

Verði uppvíst, að straumur sé notaður á annan hátt en um er samið eða 
raskað hefur verið mælitækjum eða breytt tengingu, þannig að ekki komi 
fram Öll notkun, skal rafveitan áætla þann straum, sem notaður hefur verið 

óleyfilega, og skal notandi gjalda fyrir hann þrefalt verð eftir gjaldskrá fyrir 
allan tímann, sem liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar, og þar til er leiðrétt 

er, nema þyngri refsing liggi við að lögum. 
Ef ekki eru fyrir hendi sérstakar upplýsingar um líklega notkun á veit- 

unni, má miða matið við stærð á vörum þeim, sem fyrir veitunni eru. 
Við endurtekningu skal rjúfa samband við veituna og gera ráðstafanir 

til að koma fram ábyrgð á hendur þeim, sem brotlegur hefur gerzt.
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15. gr. 

Ábyrgð. 

in vanskil eða dráttur verður á greiðslu rafmagnsgjalda, getur rafveitan 

krafizt tryggingar fyrir skilvísri greiðslu. Ef rafmagnsnotkun um mælitæki nægir 
ekki til þess að greiða raunverulegan afhendingarkostnað raforkunnar um mæli- 
tækið, er rafveitunni heimilt að krefjast lágmarksgjalds fyrir notkunina. Að öðr- 
um kosti er rafveitunni heimilt að taka mælitækið niður og loka veitunni eða 

breyta tengingu hennar. 

16. gr. 

Gjald fyrir raforku. 

Reikningur fyrir raforku skal að jafnaði afhentur í húsnæði því, þar sem 
raforkan er notuð, og er reikningurinn fallinn í gjalddaga undir eins og krafið 
er um: greiðslu. Nánari reglur um gjalddaga má setja i gjaldskrá. 

17. gr. 

Lokun fyrir veitu og enduropnun. 

Sé gjald fyrir raforku ekki greitt þegar greiðslu er krafizt, getur rafveilan 
sent gjaldanda tilkynningu eða afhent hana í húsnæði því, er veita hans er í, um, 
að hann verði að greiða gjaldið til skrifstofu rafveitunnar innan viku. Dragist 
greiðsla lengur, er heimilt að taka straum af veitunni, en þó ekki fyrr en þremur 
dögum eftir að skrifleg tilkynning þess efnis til gjaldanda er afhent honum eða 
afhent í húsnæði því, sem veita hans er í. 

Rafveitunni er heimilt að loka veitunni og senda skuldakröfu, sem hún kann 
að hafa á hendur notenda til innheimtu með lögtaki: 

a. þegar notandi, þrátt fyrir kröfu og skriflega aðvörun, sem að framan greinir, 
hefur ekki greitt reikning frá rafveitunni, sem fallinn er í gjalddaga; 

b. þegar ábyrgðarmaður notanda stendur ekki við ábyrgðina; 
c. Þegar notandi hefur serzt brotlegur við reglugerð þessa. 

Lokun fyrir strauminn af þessum ástæðum losar notandann ekki undan 
greiðsluskyldu á lokunartímabilinu. 

Sé lokað fyrir veitu vegna skulda má að jafnaði ekki opna aftur, nema: 
1. skuldin sé greidd að fullu eða fullnægjandi trygging sett fyrir því, að skuldin 

verði greidd; 
2. að greitt sé aukagjald fyrir enduropnun veitunnar samkv. gjaldskrá; 
3. að trygging sé sett fyrir skilvísri greiðslu framvegis, ef sérstakar ástæður 

eru til að krefjast slíkrar tryggingar. 
Ef notandi veitu óskar eftir, að veita hans sé tekin úr sambandi um tíma, er 

heimilt að taka aukagjald, samkvæmt gjaldskrá, fyrir enduropnun veitunnar, 
svo og að taka fulla leigu fyrir mælitæki veitunnar þann tíma, sem veitan var 
ekki í notkun. 

Enginn má framkvæma endurtengingu veitu, nema þeir, sem rafveitan hefur 

veitt umboð til þess hverju sinni. Sé brotið á móti þessu, skal farið með það 
sem endurtekna, óleyfilega straumnotkun samkvæmt 14. gr. 

18. gr. 

Rekstrartruflanir. 

Stöðvun á rekstri eða truflanir vegna Þilana eða takmarkana á raforku- 
vinnslunni hefur ekki í för með sér neinar skaðabótaskyldur á hendur rafveit- 

unni, en koma skal á reglulegum rekstri aftur, eins fljótt og auðið er. 
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Notendur eiga ekki rétt á endurgreiðslu, þótt stöðvun verði vegna bilana eða 
annarra óviðráðanlegra atvika um langan eða skamman tíma, að öðru leyti en 
því, sem segir síðar um endurgreiðslu fastagjalds, og rafveitan ber ekki ábyrgð 
á spennubreytingum undir slíkum kringumstæðum eða afleiðingum af þeim, og 
eigi heldur af bruna eða slysum, sem verða kunna af völdum rafmagns frá hús- 
veitum rafmagnsnotenda. 

Rafveitan áskilur sér rétt til þess að loka fyrir straum til viðgerða og við- 
halds eða eftirlits á helgum dögum á þeim tímum, sem heimilisnotkun er almennt 
minnst, og að nóttu til í mai—juli, svo og endrarnær, þegar þörf gerist. 

Meðan verið er að leggja heimtaugar eða götutaugar, er rafveitunni heimilt 
að taka straum af því svæði, sem nauðsynlegt er, til þess að framkvæma teng- 
ingar. 

Komi það fyrir, að takmarka þurfi notkun á raforku um langan eða skamman 
tíma, ákveður hreppsnefnd, eftir tillögum rafveitunefndar, hver notkun skuli 
takmörkuð fyrst. 

Stöðvun á rekstri skal tilkynna fyrirfram, ef unnt er, en þó eiga notendur 
enga skaðabótakröfu á hendur rafveitunni, þótt straumur hafi verið tekinn af 
fyrirvaralaust. 

Notendur, sem greiða raforku við föstu árgjaldi, eiga rétt á að fá %%0 hluta 
árgjaldsins endurgreiddan fyrir hvern heilan dag, er þeir missa raforkuna vegna 
stöðvunar eða truflana á rekstri, þó eigi fyrir skemmri líma en tvo sólarhringa. 

AJ 

19. gr. 

Uppsögn á rafmagnsnotkun og tilkynning um flutning eða breyting í notkun. 

Sérhver rafmagnsnotkun, er notandi byrjar á eftir nýjum lið gjaldskrár raf- 
veitunnar, er bindandi fyrir hann að minnsta kosti eitt ár, nema um sé að ræða 
Þbráðabirgðalagnir eða tilraunataxta, sem eru fullreyndir á skemmri tima. Þó 
getur rafveitustjóri leyst notanda undan þessari skuldbindingu þegar sérstaklega 
stendur á. 

Þegar ár er liðið, getur notandi sagt upp notkuninni með eins mánaðar fyrir- 
vara, ef ekki er um annað samið eða annað ákveðið í gjaldskrá rafveitunnar. Skal 
uppsögn tilkynnt rafveitustjóra skriflega. 

Rafveitan áskilur sér sama uppsagnarfrest af sinni hálfu og notandi hefur 
samkvæmt framansögðu. 

Tilkynning um breytingu á notkun frá einum gjaldskrárlið til annars er sama 
og uppsögn á fyrri notkun og beiðni um nýja, og fer um það, sem að ofan greinir. 

Tilkynning um flutning notanda úr einni íbúð í aðra skal afhenda á inn- 
heimtuskrifstofu rafveitunnar með hálfs mánaðar fyrirvara. 

Notandi ber ábyrgð á raforkunotkun þeirrar veitu, sem hann er skráður fyrir, 
þar til er hann hættir notkun veitunnar og hefur sagt henni upp með þeim fyrir- 
vara, sem hann hefur samkvæmt reglugerð þessari. 

20. gr. 

Breytingar á gjaldskrá. 

Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum gildandi gjaldskrár rafveitunnar og 
breytingum þeim, sem hreppsnefnd samþykkir og atvinnumálaráðherra staðfestir. 

Verði ágreiningur milli rafveitustjóra og nótanda um skilning á ákvæðum 
gjaldskrár eða settum skilyrðum fyrir rafmagnsnotkun, getur notandi krafizt 

þess, að ágreiningurinn verði lagður undir úrskurð hreppsnefndar.
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C. Almenn åkvædi. 

21. gr. 

Brot á reglugerð. 

Brot gegn reglugerð þessari eða gegn reglum, sem settar verða samkvæmt 
henni, varða sektum allt að 10000 krónum, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt lögum. Ef brot veldur skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn brot- 
legi þess utan bæta skaðann. 

Sektir renna í ríkissjóð. 

99 Tr 22. gr. 

Málsókn. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari eða á reglugerðum, sem sellar eru 
samkvæmt henni, skal farið sem almenn lögreglumál. 

93, ør 23. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um notkun og meðferð 

rafmagns í Keflavík, nr. 77 28. júní 1934. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Keflavíkurhrepps hefur samið og sam- 
Þykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess að 
öðlast þegar gildi og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Ålvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 24. nóvember 1945. 

Emil Jónsson- uu 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um búnaðarmálasjóð. 

Samkvæmt lögum nr. 38 frá 15. febrúar 1945, um stofnun Þúnaðarmálasjóðs, 

er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 

Greiða skal árlega gjald af þeim söluvörum landbúnaðarins, sem hér segir: 

a. Mjólk og mjólkurvörum, sem seldar eru frá mjólkurbúum, sérstökum mjólk- 

urútsölum (sem ekki eru útibú eða útsala frá mjólkurbúum), rjómabúum og 

smjörsamlögum, svo og af annarri mjólk, sem verðjöfnunarskyld er samkv. 
lögum nr. 1/1935, um meðferð og sölu mjólkur og rjóma. 

b. Kindakjöti, sem selt er frá sláturhúsum og öðrum viðurkenndum slátrunar- 

stöðum, hvort sem það er selt á innlendum eða erlendum markaði. 
c. Gærum og ull, sem tekið er á móti í verzlanir eða verksmiðjur. 
d. Grænmeti og gróðurhúsaframleiðslu hvers konar, sem seld er í verzlunum 

eða sölumiðstöðvum. 
e. Grávöru. 
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2. gr. 
Gjald það, sem um ræðir i 1. gr., skal vera %2% af því verði, sem framleiðendum 

er greitt fyrir vöruna á hverjum tíma, og rennur það í búnaðarmálasjóð. 

3. gr. 
Gjald til búnaðarmálasjóðs greiðist af mjólkurbúum, sláturhúsum, verzlunum 

og öðrum sölumiðstöðvum, sem fyrst veita vörunum móttöku, enda dragist það 
frá andvirði vörunnar, þegar það er endanlega greitt framleiðendum, og má aldrei 
hækka söluverð varanna fyrir gjaldi þessu. 

Skylt er nefndum aðilum að afhenda þeim, sem innheimta gjaldsins er falin, 

skýrslur um móttekið vörumagn og verð fyrir þær til framleiðenda samkvæmt 
því, sem nánar greinir í reglugerð þessari. 

4. gr. 
Lögreglustjórar (í Reykjavík tollstjóri) skulu innheimta gjöld til Búnaðar- 

málasjóðs af gærum og ull, grænmeti og gróðurhúsaframleiðslu, svo og grávöru. 
Búnaðarfélag Íslands eða trúnaðarmenn þess skulu tilkynna innheimtumönn- 

um þessum, hverjir verzli með framangreindar vörur á hverjum tíma. 
Innheimtunni skal hagað þannig, að verzlanir, verksmiðjur og sölumiðstöðvar, 

er kaupa eða taka til sölu af framleiðendum vörur þær, er um ræðir í þessari 

grein, skulu senda lögreglustjórum (í Reykjavík tollstjóra) fyrir febrúarlok ár 

hvert nákvæma skrá yfir magn vörunnar og verð hennar til framleiðenda, hvort 

tveggja fyrir síðastliðið almanaksár, og sýni skráin vörumagn og verð í hverjum 
mánuði ársins. Skránni skal fylgja hið lögboðna gjald til Búnaðarmálasjóðs, 14% 
af bókfærðu verði vörunnar. 

5. gr. 
Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða, samkvæmt bráðabirgðalögum um verðlagn- 

ingu landbúnaðarafurða o. fl., nr. 79/1945, (eða þeir aðilar, er koma kunna í hennar 

stað), skal hafa á hendi innheimtu til búnaðarmálasjóðs á lögboðnu gjaldi á kinda- 
kjöti, mjólk og mjólkurafurðum, og skal gjalddagi til nefndarinnar vera fyrir 

febrúarlok næsta ár á eftir. Að öðru leyti fer um gjaldheimtuna eftir þeim reglum, 
er verðlagsnefndin setur. 

Skylt er verzlunum og sölumiðstöðvum, sláturleyfishöfum og öðrum þeim, 
sem greiðsluskylda til Búnaðarmálasjóðs hvílir á (sbr. 3. gr. laganna, 1. málslið), 
að hlíta þeim reglum, seim verðlagsnefndin setur um innheimtu gjalds til Búnaðar- 

málasjóðs og skýrsluskil í sambandi við innheimtuna. 

6. gr. 
Skili greiðsluskyldur aðili samkv. 3. gr. eigi framtali til hlutaðeigandi inn- 

heimtumanns á réttum tíma, skal innheimtumaður áætla gjaldið. Greiðandi getur 

kært áætlun þessa til innheimtumanns innan næstu 10 daga frá dagsetningu til- 
kynningar um áætlunina, en eigi skal kæran til greina tekin, nema fullnægjandi 
framtalsskýrsla fylgi að dómi innheimtumanns. 

Nú er framtalsskýrsla ófullkomin eða tortryggileg eða sýnilega gerð til mála- 

mynda, og er innheimtumanni þá heimilt að áætla gjaldið, eins og að framan segir. 

Innheimtumaður skal og, ef ástæða þykir til, kæra hlutaðeigendur til ábyrgðar fyrir 
vanrækslu á að skila skýrslum og gjöldum, svo og fyrir ágalla á framtalsskýrslum. 

Innheimtumanni er jafnan heimilt að athuga bókhald greiðsluskyldra aðilja 

vegna álagningar gjaldsins. 

7. gr. 

Nú er verð það, sem bókfært er við móttöku á vörum, gjaldskyldum tl Bún- 

aðarmálasjóðs, og greiðslur til hans samkv. 4. og 5. gr. eru miðaðar við, annað en
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had verð, sem framleiðendur fá endanlega fyrir vöruna, og er þá þeim, sem greiðslu- 
skyldan hvílir á, skylt að sera endanleg skil á greiðslum til sjóðsins þá þegar, er 
vitað er um fullnaðarverð vörunnar Hl framleiðenda, þ. e. að greiða eftirstöðvar, 
ef vangreitt var í fyrstu, og krefjast endurgreiðslu, ef þá var ofgreitt. Á sama hátt 
er þeim skylt og rétt að leiðrétta skýrslur sínar um vörumagn og verð, ef þær reyn- 
ast ekki réttar við endurskoðun. 

8. gr. 

Innheimtum gjöldum skal skilað til ríkisféhirðis eigi síðar en einum mánuði 
eftir að þau komu imnheimtumanni í hendur, sbr. 1. gr. auglýsingar nr. 82/1929, 

um opinber reikningsskil. 

9. ør 9. gr. 
Búnaðarmálasjóður skal vera í vörzlu Búnaðarfélags Íslands, sem hefur á hendi 

alla stjórn hans og reikningshald. 
Fé sjóðsins skal verja til stuðnings og eflingar sameiginlegum nauðsynja- 

58 málum bændastéttarinnar samkvæmt ákvörðun Búnaðarþings, enda komi sam- 

þvkki landbúnaðarráðherra til. 

10. gr. 
Reikninga sjóðsins skal birta árlega í B-deild Stjórnartíðinda og í Búnaðar- 

ritinu, endurskoðaða af endurskoðendum Búnaðarfélags Íslands. 

11. gr. 

Verði ágreiningur um skilning á ákvæðum reglugerðar þessarar, sker land- 

búnaðarráðherra úr. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðnneytið, 28. nóvember 1945. 

Pétur Magnússon. a 

Gunnl. E. Briem. 

AUGLÝSING 

/arðandi innheimtu skemmtanaskatts árið 1946. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 116/1945 til þess að inn- 

heimta skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum 
skemmtunum með 20% álagi árið 1946. 

Leiksýningar, hljómleikar og söngskemmtanir innlendra manna eru undan- 
þegnar skattaukanum. 

Í menntamdlaráðuneytinn, 31. desember 1945. 

Brynjólfur Bjarnason. Sr 
Birgir Thorlacius. 
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um breyting á heilbrigdissambykkt fyrir Akureyrarkaupstad, 

nr. 66 16. júlí 1920. 

23. gr. heilbrigðissamþykktarinnar falli niður, en í hennar stað komi ný grein, 
svo hljóðandi: 

23. gr. 
Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægileg sorpílát og af þeirri gerð, er heilbrigðis- 

nefnd fyrirskipar. 
Í þessi ílát skal láta allt sorp, ösku og rusl, sem til fellur. 
Vanræki húseigandi að afla sér næsilegra sorpíláta af þeirri gerð, er heilbrigðis- 

nefnd hefur fyrirskipað, skal nefndinni heimilt að kaupa sorpílátin á kostnað hús- 
eiganda. Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, sem síðan lætur 
innheimta hann hjá hlutaðeiganda, ef þörf gerist með lögtaki. 

Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt samkvæmt lögum nr. 35 12. febr. 

1940, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 11. desember 1945. 

Finnur Jónsson.   
Gústav A. Jónasson. 

202 REIKNINGUR 

árið 1943 fyrir markaðs- og verðjöfnunarsjóð, stofnaður skv. lögum nr. 75 

29. desember 1934. 

Höfuðstóll frá fyrri árum samkv. áður birtum reikningi ............ kr. 4242.22 
Vextir af bankainnstæðum á árunum 1942 og 1943 00.00.0000... — 252.02 

  

Eign í árslok 1943 kr. 4494.24 

F. h. stjórnar markaðs- og verðjöfnunarsjóðs. 

Reykjavík, 31. janúar 1944. 

F. h. Stefáns Þorvarðssonar 

Ólafur Björnsson.
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Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1945. 

Forsetabréf um starfshåttu ordunefndar, undirskrifad af forsetanum 31. des- 
ember 1945, nr. 114. 

Forsetabréf um breyting å forsetabréfi frå 11. juli 1944, um hina islenzku 
fålkaordu, undirskrifad af forsetanum sama dag, nr. 115. 

Løg um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt med við- 
anka árið 1946, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 116. 

Lög um breyting á lögum nr. 62 27. nóv. 1944, um nýbyggingarráð, undirskrifuð 
at forsetanum sama dag, nr. 117. 

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 forsetanum sama dag, nr. 118. 

Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1946, undirskrifuð af forsetanum sama 
dag, nr. 119. 

Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Finnlands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 22. desember 1945, nr. 120. 

Bréf félagsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Eyjafjarðar- 

sýslu, um skiptingu Svarfaðardalshrepps í tvö sveitarfélög. 

Samkvæmt beiðni hreppsnefndar Svarfaðardalshrepps og samkvæmt meðmæl- 
um sýslunefndar Evjafjarðarsýslu um skiptingu Svarfaðardalshrepps í tvö hrepps- 
félög, vill ráðuneytið hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum, nr. 12 31. maí 1927, 
skipa svo fyrir sem hér segir: 

1. Svarfaðardalshreppi í Eyjafjarðarsýslu skal skipt í tvö sveitarfélög, er nefnast 
Svarfaðardalshreppur og Dalvíkurhreppur. Dalvíkurhreppur nær yfir Dalvíkur- 
kauptún, og eru hreppamörk hans þessi: Að norðan landamerki Svarfaðar- 
dalshrepps og Ólafsfjarðar, eins og þau eru nú. Að innan landamerki Syðra- 
Holts og Ytra-Holts. Svarfaðardalsá ræður hreppamörkum að öðru leyti en 
því, að jarðirnar Háls og Hrísar teljast til Dalvíkurhrepps. 
Eignum og skuldum Svarfaðardalshrepps, er til skipta geta komið, skal skipt 
milli hreppanna þannig, að 1% hluti falli til Svarfaðardalshrepps, en % hlutar 
til Dalvíkurhrepps. Ábyrgðir og aðrar skuldbindingar, sem á þeim hvíla áfram 
sameiginlega, bera þeir eftir sama hlutfalli. 

3. Framfærsla núverandi styrkþega sé sameiginleg og einnig þeirra, er siðar 
kunna að verða úrskurðaðir á hinn forna Svarfaðardalshrepp. Hreppsnefnd 
hvors hrepps annist um ráðstöfun og greiðslu vegna sameiginlegra styrkþega, 

sem heima eiga innan hvors hrepps fyrir sig. Af heildarkostnaði við sameigin- 
lega styrkþega greiði hvor hreppur eftir sama hlutfalli og við skiptingu eigna 
og skulda. 

4. Elli- og örorkustyrkþegar tilheyri hinum nýju hreppum, þar sem þeir eiga lög- 
heimili, þegar skiptin fara fram, og verða því ekki sameiginlegir styrkþegar 
beggja hreppanna. 

5. Um skiptingu eigna fer sem hér segir: 
a. Skólahúsið í Dalvík verður eign Dalvíkurhrepps, en þinghúsið á Grund 

verður eign Svarfaðardalshrepps. Húsin skal bæði meta til fjár og skipta 
andvirðinu síðan milli sveitarfélaganna eftir hlutföllum þeim, er skiptin 

50 
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31. dag desembermánaðar 1946. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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203 fara fram eftir, en það er % í hlut Svarfadardalshrepps og % í hlut Dal- 
19. des. víkurhrepps, og greiðir sá hreppurinn hinum það, er til vantar, er hon- 

um ber samkvæmt matinu. Mat þetta framkvæmir nefnd sú, er síðar getur, 
ef hreppsnefndir hinna nýju hreppa koma sér ekki saman um matið. 

b. Hafnarmannvirkin á Dalvík, svo og hafnarsjóður Dalvíkur, skulu vera sam- 
eign hreppanna framvegis og rekstur hafnarinnar sameiginlegur, þar til er 
öðruvísi kann að verða ákveðið, en eignarhlutfall Svarfaðardalshrepps í 
þeim er !% og eignarhlutfall Dalvíkurhrepps % hlutar. Hinar nýju hrepps- 

nefndir setja sameiginlega nýja hafnarreglugerð, þar sem nánar verður 
kveðið á um allan rekstur hafnarinnar í framtíðinni. Verði ágreiningur um 
málefni hafnarinnar milli hinna nyju hreppsnefnda, hefur sýslunefnd Evja- 
fjarðarsýslu úrskurðarvald þar um. 

c. Aðrar fasteignir Svarfaðardalshrepps skulu metnar til fjár og þeim hreppn- 
um, þar sem eignirnar eru, gefinn kostur á að leysa þær til sín á því mati 
eftir reglum þeim, sem um skiptin gilda, ella skulu þær seldar og andvirð- 
inu skipt eftir skiptitölu hreppanna. Skiptingu lausafjár annast hrepps- 
nefndirnar, og ber að skipta því eftir sömu reglum. 

d. Komi hreppsnefndirnar sér ekki saman um mat á eignum hreppsins, er til 
skipta koma, skal sýslunefnd skipa 3 óvilhalla utansveitarmenn í nefnd til 
að framkvæma mat á þeim eignum, er samkomulag næst ekki um. Eru báðir 
aðilar skuldbundnir að hlíta því mati. 

6. Ellistyrktarsjóði hreppsins skal skipt í hlutfalli við tölu gjaldenda í hvorum 
hreppshluta eins og hún var síðasta gjaldár til sjóðsins (1935). 

7. Bækur og skjöl, sem sveitarfélagið á nú, skal vera eign Svarfaðardalshrepps, 
en hreppsnefnd Dalvíkurhrepps skal eiga aðgang að þeim þegar hún þarfnast. 

8. Hreppsnefndarmenn skulu vera 5 í hvorum hreppi. 
9. Fjallskil skulu vera sameiginleg fyrst um sinn. 

10. Aðskilnað hreppanna skal miða við 1. janúar 1946 og skulu hreppsnefndir hinna 

nýju hreppa framkvæma skiptingu á eignum, skuldum, skuldbindingum og fá- 
tækraframfæri, en verði ágreiningur út af skiptunum, skal úr honum skorið 
af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu. 

Þetta tilkynnist yður hér með, herra sýslumaður, til frekari aðgerða og birt- 
ingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin breyting gerð 
á hinum forna Svarfaðardalshreppi sem dómþinghá né manntalsþinghá. 

204 REGLUGERÐ 
20. sept. 

fyrir Vestur-Húnavatnssýslu um grenjaleitir og refaveiðar. 

1. gr. 

Villirefir og refir, sem sloppið hafa úr vörzlu, eru óhelgir, og skal eyða þeim 
með hverjum þeim hætti, er helzt verður við komið. 

2. gr. 
Hreppsnefndum er skylt að sjá um, að eitrað sé fyrir refi á vetri hverjum, og 

skulu hinir hæfustu menn fengnir til að sjá um eitrunina. Þegar rjúpur eru eitr- 
aðar, skal stífa hægri væng þeirra um miðju. Eitrað agn skal leggja á afskekkta 
staði, þar sem sizt er hætta á, að hundar nái til þess, og skal tilkynna þeim, er 
næst búa eitrunarstað, hvar eitrið hafi verið lagt. Næsta vor, eftir að eitrað hefur 
verið, skal hirða allar eiturleifar, svo og þau dýr, er drepizt hafa við eitrunina, og 
grafa vel í jörðu.
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Nu hafa hæfar skyttur, er ordid hefur vel ågengt vid refadråp å vetrum, sér- 204 
stakan åhuga fyrir slikum refaveidum, og getur bå hreppsnefnd låtid eitrun nidur 20. sept. 
falla. 

3. gr. 
Hreppsnefnd eða så, er hún hefur falið umsjón með eyðingu refa, skal á hverju 

vori skipa öllum búendum hreppsins að leita vandlega í heimalöndum sínum að 
tófugrenjum og athuga, hvort lagt hafi verið í þau. Skal gera tvær leitir, þá fyrri 
3—6 vikur af sumri og þá síðari 8—11 vikur af sumri. Á tímabilinu 6—11 vikur 
af sumri skulu hreppsnefndir láta a. m. k. eina rækilega grenjaleit fara fram á 
afréttarlöndum hreppanna. Greiðist sá kostnaður úr sveitarsjóði, sbr. 6. gr. 

4. gr. 
Hreppsnefnd ákveður, hvaða daga skuli leita í heimalöndum og frá hvaða 

bæjum skuli leitað í félagi. Skal hún gæta þess, að aldrei leiti færri en 2 menn á 
hverju greni. Hver búandi, sem hefur land til umráða, er skyldur að leggja til 
hverrar leitar þar til hæfan mann, samkv. ákvörðun hreppsnefndar. Enginn leit- 
armaður má hafa hund í för með sér. Vanræki nokkur að leggja mann til grenja- 
leitar þar og þá, er hreppsnefnd fyrirskipar, kærir hún það til sekta. Finni leitar- 
menn gren, sem tófa hefur lagt í, skal annar eða einn þeirra jafnan vera eftir 
á greninu, þar til skotmaður kemur. Greiðist honum fyrir það sama kaup og vöku- 
manni. Sá eða þeir, er á greni fara, skulu tafarlaust tilkynna oddvita grenfund- 
inn. Sérstakan kostnað við að tilkynna grenfund, svo sem sendiferðir eða símtöl, 
skal greiða úr sveitarsjóði. 

5. gr. 
Nú hefur oddviti fengið vitneskju um, að dýr hefur lagt í greni, og skal hann 

þá tafarlaust aðvara skyttu þá og vökumann, er hreppsnefnd ber að hafa ráðið til 
grenjavinnslu. 

6. gr. 
Þegar gren finnst á öðrum tíma en þeim, er grenjaleit fer fram, skal það ekki 

yfirgefið, ef kostur er, en finni það einn maður og geti ekki komið vitneskju til 
næsta bæjar, nema fara sjálfur, skal hann gera það, en flýta skal hann sem mest 
för sinni og þegar í stað fara á grenið aftur og ekki yfirgefa það, fyrr en skot- 
maður kemur. Þó er ferðamanni ekki skylt að fara aftur á gren, þó að finnist, en 
skyldur er sá, sem vitneskju fær, að aðvara oddvita tafarlaust. Skal sá, er þannig 
varðveitir gren, eða aðvarar oddvita, fá hæfilega þóknun fyrir ómök sín. 

7. gr. 

Enginn má spilla tófugrenjum eða róta við þeim á nokkurn hátt, hvort sem 

dýr liggur í þeim eða ekki. 

8. gr. 
Hreppsnefnd ræður skotmann og vökumann fyrir sanngjarna borgun, miðað 

við dagkaup í sveitinni. 
Auk daglauna fá þeir, er að grenjavinnslu vinna: 

a. Fyrir fyrra dýrið .........0220000. 000. kr. 5.00 
b. Fyrir hið síðara ..........20220.00 000. — 12.00 
c. Fyrir hvern yrðling, er þeir ná .......000000000.. — 2.00 

ásamt vísitöluuppbót á upphæðirnar. Gjald þetta skiptist milli mannanna þannig: 
Skyttan fær %, vökumaður 3, enda sé val hans samþykkt af skotmanni. Heimilt 
er aðilum að skipta öðruvísi á milli sín, ef þeim sýnist svo. Skyttan leggur til 
skotvopn, skotfæri og önnur veiðiáhöld án sérstakrar borgunar.
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9. gr. 
Sjåi skyttan hvorugt fullorðna dýrið þrjú fyrstu dægrin, er hún liggur á 

greninu, og heyrir eigi til yrðlinga, skal hún eigi skyld að bíða þar lengur. En sjá- 
ist annað hvort eða bæði dýrin eða heyrist til yrðlinganna, skal hún dvelja þar 
full ó dægur, ef eigi verður áður fullunnið, en lengur er hún ekki skyld að bíða, 
þó að 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. 

10. gr. 
Nú fær hreppsnefnd tilkynningu um nýfundin gren, er dýr hefur lagt í í landar- 

eign annars hrepps, og skal hún þá tafarlaust senda eða sima til oddvita þess hrepps, 
er þá annast um vinnslu þess, og greiðir kostnað þann, er af sendiförinni leiðir. 

Vanræki oddviti þá skyldu sína, skal hreppsnefndin í hreppi þeim, er finnandi á 
heima i, annast um, að drenið sé þegar unnið á kostnað sveitarsjóðs þess hrepps, er 
grenið heyrir til, og kæra slíkt hirðuleysi fyrir sýslunni til sekta og fullra skaða- 
bóta. 

11. gr. 
Nú vill maður leggja refaboga í annars manns landi eða gera þar refagildru eða 

skothús, og skal hann þá tilkynna það ábúanda, sem er skyldur að leggja á það 
samþykki sitt, nema hann kjósi heldur að hafa þær framkvæmdir með höndum, 
enda geri hann það innan viku, frá því að honum barst tilkynningin, að öðrum 
kosti er þeim, er tilkynninguna sendi, það heimilt. 

12. gr. 
Fyrir hvert hlaupadýr, sem unnið er á árinu, skal greiða vinnanda kr. 10.00 og 

að auki verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu. 

Vinni sami maður á ári 3 hlaupadýr, greiðist honum að auki kr. 50.00 fyrir 
hver 3 dýr. Vinni hann 6 dýr, greiðist honum á sama hátt kr. 150.00 í verðlaun, og 
vinni hann 10 dýr, séu aukaverðlaunin kr. 400.00 allt án verðlagsuppbótar. Greiðsla 

fyrir vinnslu hlaupadýra greiðist úr sýslusjóði, enda liggi fyrir vottorð tveggja 
manna um vinnslu hvers dýrs og sé þar tilgreint, hvaða dag dýrið var unnið. 

13. gr. 
Verði dýrbits vart í sveitinni, skal hreppsnefnd gera sitt ýtrasta til að fá þau 

dýr unnin, er dýrbítnum valda. 
Auk ákveðins gjalds úr sýslusjóði, sbr. 10. gr., skal greiða úr sveitarsjóði kr. 

150.00 fyrir hvert slíkt dýr. Greiðsla þessi úr sveitarsjóði sé án verðlagsuppbótar. 

14. gr. 

Hreppsnefnd hver skal hafa refabók, er í skal rita skrá yfir öll gren hreppsins 
og afrétta þeirra, er hann hefur umsjón með, svo og skýrslu um einkenning grenj- 
anna. 

15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða 20--500 króna sektum, er renna i sýslusjóð. 

16. gr. 
Mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal fara með sem almenn lög- 

reglumál. 

17. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um refaveiðar í Vestur-Húna- 

vatnssýslu, nr. 59 frá 22. apríl 1922 og breyting á þeirri reglugerð, nr. 43 21. maí 
1927.
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Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Hunavatnssyslu hefur samið og sam- 204 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 31. maí 20. sept. 
1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. september 1945. 

Pétur Magnússon. rr 
Páll Pálmason. 

= 
Staðfesting. forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Hákonar Waage“, 205 

útgefin. á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. sept. 1945. 29. sept. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fvrir Minningarsjóð Hákonar Waage. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með gjöf frá Sanitas h.f., að upphæð kr. 5000.00, til 

minningar um Hákon Waage, sem andaðist hinn 3. október 1943. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja starfsfólk, sem vinnur í verksmiðju Sanitas 

h.f., ef það verður fyrir sjúkdómum eða tapar atvinnu sinni af öðrum svipuðum 
orsökum. 

3. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í banka eða sparisjóði eða á annan öryggan hátt að dómi 
sjóðstjórnar. Stofnfé má aldrei skerða, og leggjast vextir við höfuðstólinn, þar til 
er sjóðurinn er orðinn kr. 10000.00, en þá má verja vöxtunum öllum eða að hluta 
eftir ákvörðun sjóðstjórnar eftir ákvæðum 2. gr., en afgangur vaxta, ef einhver er, 
leggst þá við höfuðstólinn. 

d. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír elztu starfsmenn að starfstíma (karl eða kona) í 
verksmiðju Sanitas h.f., og sker stjórn hlutafélagsins á hverjum tíma úr því, hvaða 
menn eru elætir samkvæmt framansögðu. Stjórn sjóðsins ræður úthlutunum úr 
sjóðnum. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skulu stjórnendur á hverju 
ári senda stjórn Sanitas h.f. afrit af reikningi sjóðsins til athugunar. 

i 5. gr. 
A skipulagsskrá þessari skal leita staðfestingar forseta. 

Þannig samþykkt af stjórn Sanitas h.f. hinn 24. sept. 1945. 

Sig. Waage. Matthías Waage. Baldur Sveinsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Kjartans Sigur- 
Jónssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 1. des- 
ember 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Minningarsjóð Kjartans Sigurjónssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Kjartans Sigurjónssonar og er stofnaður til 

minningar um Kjartan Sigurjónsson, söngvara, frá Vík í Mýrdal, f. 11. jan. 1919, 
d. 8. maí 1945. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 4000.00 — fjögur þúsund krónur —. Höfuðstól sjóðs- 
ins má aldrei skerða, heldur skal auka hann árlega með hálfum ársvöxtum, ásamt 
tillögum og gjöfum, sem sjóðnum kann að áskotnazt. 

Sjóðinn skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja til framhaldsnáms efnilega íslenzka söngvara. 
Má styrkur þessi nema allt að helmingi ársvaxta sjóðsins ár hvert. Falli niður 
styrkveiting eitt ár eða fleiri, skulu allir vextir lagðir við höfuðstól. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins. og úthlutun styrkja úr honum annast þriggja manna nefnd, 

sem skipuð er söngmálastjóra þjóðkirkjunnar, tónlistarráðunaut Ríkisútvarpsins 
og organleikara dómkirkjunnar í Reykjavík, með þeirri undantekningu, sem um 
getur í 8. gr. Nú er stjórn sjóðsins (3) ekki fullskipuð með framangreindum hætti, 
og skipar þá skrifstofustjóri menntamálaráðuneytisins í stjórnina, það sem á 
vantar, að hún sé skipuð þrem mönnum. 

Verði framangreind embætti lögð niður, skipar skrifstofustjóri menntamála- 
ráðuneytisins þriggja manna nefnd sérfróðra tónlistarmanna, sem kveður á um 
úthlutun úr sjóðnum og hefur stjórn hans með höndum. 

5. gr. 
Áðnjótandi styrksins geta þeir nemendur einir orðið, sem sýnt hafa ótvíræða 

hæfileika, að dómi nefndarinnar, og eigi eru þess umkomnir að kosta nám sitt af 
eigin rammleik. Skal styrkurinn veittur árlega, þar til er námi er að fullu lokið, 
enda séu ástæður nemandans óbreyttar. Fyrst um sinn skal styrkurinn veittur 
einum nemanda í senn, eða þar til er sjóðurinn er orðinn þess megnugur að styrkja 
fleiri nemendur í einu, svo að að verulegu gagni megi koma. 

6. gr. 
Styrkveiting má hefjast, þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð kr. 20000.00. 

Menntamálaráðuneytið auglýsir umsóknarfrest, og skulu umsóknir stílaðar til ráðu- 
neytisins, ásamt meðmælum frá viðurkenndum söngkennara.
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7. gr. 206 

Þegar helmingur årsvaxta af höfuðstól sjóðsins eru orðnir svo miklir, að 1. des. 

stjórn sjóðsins álítur féð óþarflega mikið til þess eingöngu að styrkja söngvara 

til náms, má hún verja nokkru af fé þessu til eins eða annars, sem hún telur til 

eflingar söngmennt í landinn. 

8. gr. 

Meðan við nýtur ekkju Kjartans Sigurjónssonar, frú Báru Sigurjónsdóttur, skal 

hún hafa fullan og óskertan rétt til úthlutunar úr sjóðnum, enda hafi hún ekki 

formlega afsalað sér þeim rétti í hendur stjórnar sjóðsins, sbr. 4. gr. 

9. gr 9. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af ekkju Kjartans Sigurjónssonar, frú Báru Sigur- 

Jónsdóttur, Hafnarfirði. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari. 

11. gr. 

Skipulagsskráin skal birt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Hannesar Thoraren- 207 

sen“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 13. desember 1945. 13. des. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Hannesar Thorarensen. 

1. gr. 

Sjóðurinn er gefinn af ættingjum og vinum til minningar um Hannes Thoraren- 

sen, fyrrum forstjóra, Laufásveg 31, Reykjavík. 

2. gr. 

Sjóðurinn er að upphæð kr. 5000.00 — fimm þúsund —, og skal hann ávaxtast 

á tryggan hátt. Höfuðstólinn má aldrei skerða. Tekjur sjóðsins eru, auk tilfall- 

andi vaxta, gjafir og áheit, sem honum kunna að áskotnazt. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátæk börn, er dveljast þurfa á barnaspitala 

í Reykjavík, sem fyrirhugað er að reisa, eða sérstakra aðgerða þurfa við þar eða 

annars staðar í sjúkrahúsi. Að öðru jöfnu hafa forgangsrétt til styrkja úr sjóði 

þessum börn úr Reykjavík og Rangárvallasýslu. 

Sjóðurinn tekur til starfa, um leið og Þarnaspitali Kvenfélagsins Hringurinn 

i Reykjavík. 

4. gr. 

Þar til er barnaspitalinn tekur til starfa, skulu allir vextir af sjóðnum leggj- 

ast við höfuðstólinn. Frá þeim tíma, til þess er sjóðurinn nemur 25000.00 — tuttugu 

og fimm þúsundum — króna skulu % hlutar vaxtanna leggjast við höfuðstól sjóðs- 

ins. Þá, og til þess er sjóðurinn er orðinn kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund —, skal
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207 :% vaxtanna leggjast við sjóðinn, en þaðan í frá 4 vaxtanna. Allar aðrar tekjur, 
13. des. ef nokkrar verða, skulu renna óskiptar í sjóðinn. 

5. gr. 
Fyrir fé sjóðsins skulu keypt veðdeildarbréf eða önnur jafnvel tryggð veð- 

bréf eða skuldabréf, er eigi gefa lægri vexti. Einnig skal sjóðstjórninni heimilt, 
ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, að lána gegn fasteignaveði eða öruggri ábyrgð 
fé úr sjóðnum til menningar- eða framfaramála, en skylt skal sjóðstjórninni að 
ábyrgjast og annast innheimtu slíkra útlána. 

6. gr. 
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu sendar sjóðstjórninni fyrir 5. septem- 

Þermánaðar ár hvert, ásamt umsögn um ástæður og meðmælum stjórnar barna- 
spítalans eða yfirlæknis eða yfirhjúkrunarkonu hans á eyðublöðum, er sjóðstjórnin 
leggur til. Úthlutun styrkja skal stjórnin hafa lokið svo tímanlega, að aðalúthlutun 
fari fram 5. desember ár hvert á fæðingardegi Hannesar Thorarensen. 

Úthluta má styrkjum úr sjóðnum tvisvar á ári, ef sjóðstjórnin telur það heppi- 
legt, og skal þá aukaúthlutunin fara fram 6 mánuðum fyrir aðalúthlutun, eða 
þann 5. júní. Verður þá umsóknarfrestur til marzmánaðarloka. 

7. gr. 
Málefnum sjóðsins skal stjórnað af þremur mönnum: formanni og tveim með- 

stjórnendum. Formaður sjóðstjórnarinnar skal tilnefndur af 5 elztu afkomend- 
um Hannesar Thorarensen, þeim sem búsettir eru í Reykjavík á hverjum tíma. 
Meðstjórnendur skulu kjörnir þannig, að annar sé tilnefndur af stjórn Kvenfé- 
lagsins Hringurinn í Reykjavík, en hinn skal vera elzti starfandi sóknarprestur 
í Reykjavík. 

Stjórn sjóðsins skal tilnefnd til 5 ára í senn, í fyrsta skipti 5. desember 1945, 
en síðan 5. desember 1950 o. s. frv. Tilnefningin gildir frá 1. janúar næst á eftir. 

Nú verður stjórnin af einhverjum ástæðum ekki fullskipuð, eða autt verður 
sæti einhvers stjórnanda, þá skal tilkynna það fyrir árslok næstu á eftir, til dóms- 
málaráðuneytis Íslands, sem þá tilnefnir til bráðabirgða mann í hið auða sæti, þar 
til er aftur verður kosið, eða stjórnin verður fullskipuð samkv. ákvæðum skipu- 
lagsskrár þessarar. 

8. gr. 
Verksvið sjóðstjórnarinnar er að hafa á hendi fjárreiður sjóðsins, annast 

reikningshald hans, ákveða og sjá um úthlutun styrkja. 
Formaður sjóðstjórnarinnar kallar saman fundi svo oft sem þurfa þykir, þó 

eigi sjaldnar en tvisvar á ári. 
Sjóðstjórnin vinnur endurgjaldslaust að málefnum sjóðsins, en þegar sjóð- 

urinn er orðinn það stór, að mikil vinna er samfara sjóðstjórn, við úthlutanir, 
reikningshald o. s. frv., má að fengnu leyfi dómsmálaráðuneytisins greiða af vaxta- 
tekjum sjóðsins þann kostnað, og skal hann þá úrskurðaður af ráðuneytinu, ef 
leyft verður. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda löggilta gerðabók fyrir sjóðinn og færa inn í hana 

skipulagsskrá þessa, eftir að hún hefur hlotið staðfestingu forseta, fundarsam- 
Þykktir, umsóknir um styrki úr sjóðnum, styrkveitingar og annað, er varðar hag 
og rekstur sjóðsins. 

10. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Sjóðstjórninni ber að halda bók yfir 

eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld. Skulu reikningar sjóðsins uppgerðir árlega
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fyrir lok janúar år hvert og þá sendir endurskoðendum, sem skulu endursenda 
þá sjóðstjórninni með árituðum athugasemdum sínum innan tveggja vikna. 

Ársreikning sjóðsins með áritun endurskoðenda ber sjóðstjórninni að fá birtan 
árlega í B-deild Stjórnartíðinda. 

11. gr. 

Endurskoðendur sjóðsins skulu vera tveir, annar tilnefndur af eftirkomendum 

Hannesar Thorarensen, þeim, er tilnefna formann sjóðstjórnar, en hinn tilnefndur 

af stjórn Kvenfélagsins Hringurinn. Skulu þeir tilnefndir til 5 ára i senn og sam- 

tímis og stjórnendur sjóðsins. 
2ndurskoðendur skulu gæta þess, að ákvæðum skipulagsskrár þessarar sé fylgt, 

auk þess sem þeir athuga reikningshald sjóðsins árlega og fullvissa sig um, að 

eignir sjóðsins séu fyrir hendi. 

12. gr. 
Skipulagsskrá þessari má aldrei breyta, að því er snertir höfuðtilgang hennar, 

að styrkja fátæk börn til sjúkrahúsvistar eða meinabóta á annan hátt. En ef, að 

áliti sjóðstjórnarinnar og að fenginni umsögn stjórnar barnaspítalans, ekki er 

þörf fyrir það fé, sem sjóðstjórnin hefur yfir að ráða til styrkveitinga, getur dóms- 

málaráðuneytið leyft, að sjóðstjórnin verji umframtekjum Í ár í senn á eftir- 

farandi hátt: 
1. Til þess að styrkja efnilega læknanema eða lækna til framhaldsnáms við viður- 

kennda erlenda barnaspitala eða háskóla. 
2, Til þess að styrkja efnilega unglinga til náms eða framhaldsmenntunar, enda 

hafi þeir sýnt sérstaka hæfileika og ástundun. Að öðru jöfnu ganga fyrir þeir, 

sem læknisfræði nema og eru úr Reykjavík eða Rangárvallasýslu. Sjóðstjórnin 

skal, að fengnu samþykki dómsmálaráðuneytisins, tilkynna í opinberu stjórn- 

armálgagni, ef um styrkveitingar verður að ræða samkv. þessari grein, og fer 

um umsóknir samkv. ákvæðum 3. gr., að öðru en því, að meðmælendur skulu 

vera forstöðumaður skóla þess, er umsækjandi dvaldist í síðast, eða forstöðu- 

maður stofnunar, er umsækjandi hefur unnið við, og viðkomandi sóknar- 

prestur. 

13. gr. 

Verði úthlutunarfé sjóðsins meira en til að fullnægja öllum framangreindum 

þörfum, hefur sjóðstjórnin, að fengnu samþykki dómsmálaráðuneytisins, heimild 

til þess að greiða það fé, sem sjóðstjórnin kynni að ákveða til eflingar minningar- 

sjóði Ragnheiðar Thorarensen frá Móeiðarhvoli, móður Hannesar Thorarensen, 
eða öðrum líknarsjóði eða sjóðum i Reykjavík eða Rangárvallasýslu. 

14. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 18. október 1945. 

Louise Thorarensen. 

H. Thorarensen. Gunnar Thorarensen. Ragnar Thorarensen. 

f. h. Axels Thorarensen 

H. Thorarensen. 
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208 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir ,,Framfara- og menningarsjóð 

14. des. Svínavatnshrepps“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
14. desember 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
Framfara- og menningarsjóðs Svínavatnshrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Framfara- og menningarsjóður Svínavatnshrepps. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er jörðin Meyjarland í Skarðshreppi eða andvirði hennar og 

andvirði jarðarinnar Eldjárnsstaða í Svínavatnshreppi kr. 3000.00, enn fremur kr. 

4000.00, sem sveitarsjóður Svínavatnshrepps leggur fram. % hluta vaxtanna skal 
árlega leggja við höfuðstól sjóðsins. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, og þess 
skal gætt að ávaxta hann í tryggum stöðum. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má auka, sem hér segir: 

a. Með framlögum úr sveitarsjóði Svínavatnshrepps, enda hafi hreppsnefnd, sveita- 
fundur og sýslunefnd samþykkt það. 

b. Með gjöfum frá einstökum mönnum eða félögum, og er þá heimilt, að þeir 
ákveði, að vöxtum af því fé, er þeir gefa, sé varið til styrktar vissra þátta af 
starfsemi sjóðsins. 

c. Það fé, sem lagt verður við höfuðstól sjóðsins samkvæmt 7. gr., fellur undir 
skipulagsákvæði þau, sem um hann gilda. 

d. gr. 
Hreppsnefnd Svínavatnshrepps annast störf sjóðsins án endurgjalds. Oddviti 

gerir reikning sjóðsins árlega og sér um fjárreiður hans, nema hreppsnefnd kjósi 
sérstakan mann til þess. Reikning sjóðsins skal gera um sama leyti og sveitarsjóðs- 
reikninginn, enda ber hreppsnefnd að undirrita hann. Endurskoðandi sveitarsjóðs- 
reikningsins skal endurskoða reikninga sjóðsins. Oddviti sendir svo reikninga sjóðs- 
ins ásamt athugasemdum og svörum til sýslunefndar. 

Oddviti skal halda gerðabók fyrir sjóðinn. Í gerðabókina skal rita skipulags- 
skrá sjóðsins og afrit af reikningum hans. Í gerðabókina ber enn fremur að rita, 
hvernig tekjum sjóðsins er úthlutað, og allar ákvarðanir, sem hreppsnefnd eða 
sveitarfundir kunna að gera viðvíkjandi sjóðnum. Oddviti skal geyma gerðabókina, 
enda ber hann ábyrgð á því, að bókhald sjóðsins sé í lagi. 

ð. gr. 
Hreppsnefnd ákveður í samráði við sýslunefnd, hvar og hvernig ávaxta skuli 

fé sjóðsins. Þess skal gætt að ávaxta það í tryggum stöðum. Óheimilt er að lána 
einstökum mönnum fé úr sjóðnum, nema gegn veði í fasteign. Lánin skal aðeins 
veita gegn fyrsta veðrétti, og má lánsupphæðin eigi nema meiru en 60% af fast- 
eignamati veðsins. Þess skal gætt að lána ekki út á fasteignir, sem líklegt er, að 
rýrni að verðmæti.
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Hreppsnefndinni er óheimilt að nota fé úr sjóðnum fyrir sveitarsjóð Svina- 

vatnshrepps eða setja hann sem tryggingu fyrir lánum, sem sveitarsjóðurinn kann 

að taka. 

6. gr. 

Hreppsnefnd Svínavatnshrepps úthlutar framlögum úr sjóðnum. og skal út- 

hlutun fara fram fyrir 30. maí ár hvert. Umsóknir og tillögur skulu komnar til 

oddvita fyrir miðjan febrúar, enda fari úthlutunin eigi fram fyrir þann tíma. Leyfi- 

legt er að úthluta 4% hluta af vöxtum sjóðsins og þeim eftirstöðvum, sem færðar 

hafa verið frá fyrri árum. 
Oddvita ber að tilkynna viðkomandi aðilum úthlutunina eigi síðar en 14 dög- 

um eftir, að úthlutun fer fram. 

7. gr. 

Nú þykir hreppsnefnd eigi ástæða til að úthluta 4% hlutum af vöxtum sjóðs- 

ins, eða sé hið úthlutaða fé eigi notað eða þegið, þá ber að leggja helming þess 

fjár, sem afgangs verður, við höfuðstól sjóðsins. Hinn hlutann má færa sem eftir- 

stöðvar til næsta árs. Heimilt er hreppsnefnd þó að leggja alla vextina við höfuð- 

stól. 

8. gr. 

Úthlutun er gild, ef hún er ágreiningslaus innan hreppsnefndarinnar. Verði 

ágreiningur innan hreppsnefndar um, hvernig úthlutað skuli því fé, sem leyfilegt 

er að úthluta, skal oddviti boða til sveitarfundar eigi síðar en mánuði eftir, að 

úthlutunarfundur var haldinn. Oddviti leggur svo tillögur meiri- og minnihluta 

hreppsnefndarinnar fyrir sveitarfundinn, sem ákveður úthlutunina. Nú er sveitar- 

fundur af einhverjum ástæðum ekki haldinn. Ber þá næsta sýslufundi að skera úr 

deiluatriðum. 

9. gr. 

Því fé, sem úthluta má samkvæmt 6. gr., skal verja til eftirtaldra menningar- 

og framfaramála í Svínavatnshreppi: 
Til eflingar jarðrækt, trjárækt og blómarækt. 

Til vegagerðar. 
3. Til símalagningar. 

Til þess að styrkja efnalitla ómagamenn, ef ástæða er til að ætla, að þeir vegna 

efnaskorts, heilsuleysis eða annarra örðugleika geti ekki séð börnum sínum 

fyrir nægilega góðu uppeldi. 
5. Til þess að styrkja einstaka bændur til húsagerðar á býlum sínum. ef ástæða 

er til að ætla, að þeir verði að yfirgefa býlin vegna þess, að þeir hafi ekki efni 

á að gera þær húsabætur, sem nauðsynlegar eru, til þess að hægt sé að búa 

á jörðunum. 

6. Til þess að styrkja húsabyggingar, umbætur húsa eða önnur mannvirki, sem 

sveitarfélagið kann að láta gera. 
Til rafmagnslagningar um Svínavatnshrepp. 

Til að styrkja hópferðalög innanlands og unga menn og konur til ferðalaga 

innanlands eða utan, ef líkur eru til, að þetta fólk muni dveljast í Svínavatns- 

hreppi, og ástæða er til þess að ætla, að slík ferðalög geti haft hagnýta og 

menningarlega þýðingu. Þess skal gætt við úthlutunina að veita aðallega til eins 

þáttar árlega, svo að framlögin geti verið það rifleg, að þau komi að veruleg- 

um notum. 
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10. gr. 

Sveitarstjórn er eigi heimilt að reikna annan kostnað við stjórn sjóðsins er 

ritföng, símtöl, burðargjöld og þinglestur skjala, ef með þarf. Kostnaður þessi skal 
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dreginn frá vaxtatekjum sjóðsins, og skal hreppsnefnd gæta þess, að slíkum reikn- 
ingum sé í hóf stillt. 

Reikningar sjóðsins skulu sendir endurskoðaðir til sýslunefndar ásamt sveitar- 
sjóðsreikningi til úrskurðar og samþykktar. 

11. gr. 
Skipulagsskrá þessari má breyta, ef þörf þykir, enda séu breytingarnar sam- 

bykktar með % hlutum atkvæða á tveimur löglega boðuðum sveiiarfundum og sam- 

bykktar af sýslunefnd. Höfuðstól sjóðsins má þó aldrei skerða. 

12. gr. ' 
Leita skal staðfestingar á þessari skipulagsskrá. 

SAMÞYKKT 

um girðingu milli heimalanda og aðliggjandi afrétta og útlendna á svæðinu 
frá Norðlingafljóti að Norðurá. 

1. gr. 
Girðing sú, er samþykkt þessi nær til og við gildistöku hennar verður gerð að 

samgirðingu, liggur sem hér segir: 
Frá Norðlingafljóti, neðan við Kleppa, bak við heimalönd Fljótstungu og Þor- 

valdsstaða í Hólmavatn. Úr Hólmavatni um Gilsbakkaland, bak við heimalönd 
Bjarnastaða, Kirkjubóls, Hvamms, Haukagils, Sámsstaða, Háafells, Þorgautsstaða, 
um Síðumúlaland að Örnólfsdalsá við Myrkhyl. Frá Örnólfsdalsá um Örnólfsdals- 
sand og Kvíafjall að Litlu-Þverá. Frá Litlu-Þverá að Norðurá, inn frá Króki í 
Norðurárdal. 

2. gr. 
Girðing sú, sem tilgreind er í Í. gr., svo og girðingarefni það, er til kann að 

vera henni viðkomandi, skal teljast sameign upprekstrarfélaga Þverárréttar og upp- 
rekstrarfélags Arnarvatnsheiðar og þeirra, er hafa verið eigendur hennar. Verði 
samþykktin síðan felld úr gildi, fellur eignarétturinn til fyrri eigenda hennar. Girð- 
ingin frá Norðlingafljóti að hliðinu vestan við Mjóavatn verði virt og tekin upp í 
kostnað við endurbyggingu girðingarinnar, sem framlag ábúanda, sem að girð- 
ingunni standa og verið hafa eigendur hennar, en verði samþykkt þessi síðar numin 
úr gildi, fellur girðingin til fyrri eigenda. 

3. gr. 
Hreppsnefndir í upprekstrarfélagi Arnarvatnsheiðar og upprekstrarfélagi Þver- 

árréttar hafa yfirumsjón með mönnum þeim frá hverju upprekstrarfélagi, er hafi 
á hendi allar framkvæmdir vegna endurbyggingarinnar. Annast þeir efniskaup öll 
og reikningshald og hlutast til um, að þeir aðilar, er að samþykktinni standa, inni 
af hendi skyldur sínar. Þeir skulu árlega gera forráðamönnum upprekstranna 
grein fyrir framkvæmdum sínum. 

Viti þeir, að samþykktin sé brotin eða þau lög, er hún byggist á, skulu þeir 
gera viðkomandi hreppsnefndum aðvart, en þær skulu gera nauðsynlegar ráðstaf- 
anir til þess, að fullar bætur séu á ráðnar. 

Umsjónarmenn velja sér verkstjóra, svo marga sem þurfa þykir. Þeir skulu 
kveðja menn til vinnu við girðinguna, stjórna þar verkum og hafa á hendi vörzlu 
þess efnis, er til kann að vera á hverjum tíma, og vera umsjónarmönnum til að-
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stodar við annað það, er varðar viðhald og endurbætur girdingarinnar, svo að hún 

sé jafnan, þar með talinn umbúnaður hliða, í því ástandi, er megi við una. 

4. gr. 

Þegar eftir að samþykkt þessi öðlast gildi eða svo fljótt sem unnt er, skal girð- 

ingin endurreist og gerðar á henni þær breytingar, sem nauðsynlegar teljast til þess, 

að girðingin komi að fullum notum. 
Kostnaður við endurbyggingu og viðhald skiptist þannig: 

a. Þóknun til umsjónarmanna greiða upprekstrarfélögin, hvort sínum manni. 

b. Kostnaður við endurbyggingu girðingarinnar greiðist þannig: Girðinguna frá 

Norðlingafljóti að hliðinu vestan við Mjóavatn greiðir upprekstrarfélag Arnar- 

'atnsheiðar að hálfu leyti að efni og vinnu, svo og hálft viðhald. Hinn helm- 

inginn kosta að Hólmavatni ábúendur Fljótstungu, Þorvaldsstaða, Hallkelsstaða 

og Kolstaða og frá Hólmavatni að Mjóavatnshliði ábúandi Gilsbakka. Girðingin 

frá Mjóavatnshliði, eins og hún er nánar tilgreind síðar í þessari samþykkt, 

endurreisist að efni og vinnu að öllu leyti af upprekstrarfélagi Þverárréttar. 

Í girðinguna frá hliði, vestan við Mjóavatn að Norðurá, greiðir upprekstr- 

arfélag Þverárréttar allt efni og flutning á því svo langt sem bilfært er. Vinnu 

og flutning á efni af bilyegi á girðingarstað annast á tilteknum lendingar- 

hlutum girðingarinnar ábúendur viðkomandi jarða. Skal kostnaðinum jafnað 

á eftir landverði, nema öðruvísi sé mælt fyrir í þessari samþykkt. 
Girðingunni skal skipt niður, svo sem hér segir: 

1. Girðingarhlutann frá Mjóavatnshliði að Miðsíðugirðingu annast ábúandi Gils- 

bakka. 
2. Miðsíðugirðinguna (frá Gilsbakkagirðingu) að Niðursíðugirðingu annast ábú- 

endur Bjarnastaða, Kirkjubóls, Hvamms og Haukagils. 

3. Niðursíðugirðinguna (frá Miðsíðugirðingu að Örnólfsdalsá) annast ábúendur 

Sámsstaða, Háafells, Þorgautsstaða, Síðumúla, Ásbjarnarstaða, Sleggjulækjar 

og Selhaga. 
4. Frá Örnólfsdalsá að Litlu-Þverá annast ábúendur Örnólfsdals, Hamra og Kvía 

girðinguna. 
5. Girðingarhlutann frá Litlu-Þverá að hreppamörkum Þverárhlíðar og Norður- 

árdals annast ábúendur Hermundarstaða. 
6. Girðinguna frá fyrrnefndum hreppamörkum að Norðurá annast ábúandi Króks. 

Vilji hlutaðeigandi ábúendur jafna kostnaðinum á milli sín á annan hátt en 
hér er gert ráð fyrir, er þeim það heimilt, enda séu breytingarnar samþykktar af 

þeim, sem yfirumsjón hafa með girðingunni. 
Girði einhver framangreindra ábúenda land sitt og nái land jarðarinnar ekki 

að samgirðingunni, telst ábúandi þessarar jarðar ekki lengur skyldur til að taka 
þátt í viðhaldi samgirðingarinnar, eftir ákvæðum þessarar greinar, 16. lið. 

0. gr. 

Þegar girðingin er endurreist, skulu umsjónarmenn færa girðinguna, þar sem 
þörf krefur vegna landslags, til að fá sem bezt girðingarstæði, enda vinni þeir að 
því í samráði við landeigendur, en upprekstrarfélögin bera allan kostnað af slíku, 

nema öðruvísi semjist milli umsjónarmanns og landeiganda. 

Vilji þeir landeigendur, sem land eiga utan girðingar, eins og hún verður að 

lokinni endurreisn samkvæmt þessari samþykkt, færa út girðinguna, skal þeim 

það heimilt, enda beri þeir allan kostnað af færslu hennar og aukningu og skili 

hinum nýja girðingarhluta í fullgildu ástandi að áliti þeirra, er umsjón hafa með 

girðingunni. Þeir aðilar, sem að samþykkt þessari standa, skulu jafnan halda við 
þeirri girðingu, er næst liggur afréttarlöndum. 

1945 
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6. gr. 
209 Upprekstrarfélögin jafna kostnaði sínum niður eftir landverði, og fer um inn- 

17. des. þeimty þeirra gjalda sem önnur fjallskilagjöld. 

7. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari skal fara með sem almenn lögreglumál. 

8. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi, er hún hefur fengið samþykki sýslunefndar Mýra- 

sýslu og verið staðfest af Stjórnarráði Íslands. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt girðingalögum, nr. 66 22. nóv. 
1913, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 17. desember 1945. 

Pétur Magnússon. 

Páll Pálmason. 

210 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Afmælissjóð Jónasar læknis 
A 

21. des. Kristjánssonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

21. desember 1945. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Afmælissjóð Jónasar læknis Kristjánssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Afmælissjóður Jónasar læknis Kristjánssonar og er eign 

Náttúrulækningatélags Íslands (NLFÍ). 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með 15000 —— fimmtán þúsund — krónum, sem stjórn 

NLFÍ hafði safnað meðal félagsmanna sinna og fært Jónasi Kristjánssyni að gjöf 
á 75 ára afmæli hans 20. sept. 1945. Jónas Kristjánsson afhenti félaginu féð til um- 
ráða með þeirri ósk, að með því yrði stofnaður sjóður í því augnamiði, sem segir 
í næstu grein. Síðan hafa sjóðnum Þorizt fleiri gjafir og er nú 16320 — sextán 
þúsund þrjú hundruð og tuttugu — krónur. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja lækna eða læknaefni, sem vilja kynna sér 

náttúrulækningar erlendis. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 5 menn: Jónas Kristjánsson læknir, er sjálfkjörinn for- 
maður sjóðsins, 2 eru tilnefndir af stjórn NLFÍ og 2 af stjórn Heilsuhælissjóðs 
NLFÍ. Eftir fráfall Jónasar Kristjánssonar, eða ef hann af öðrum ástæðum hverfur 
úr stjórn sjóðsins, skal stjórn NLFÍ skipa formann. j 

Formaður velur sjálfur sinn varamann, en stjórnir NLFÍ og Heilsuhælissjóðs 
NLFÍ tilnefna sinn varamanninn hvor.
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Tilnefning í stjórn og varastjórn skal fara fram innan 14 daga frá aðalfundi 210 
NLFÍ ár hvert. Stjórn sjóðsins skiptir sjálf með sér verkum með þeim takmörk- 21. des. 
unum, er á undan getur. Á fundum hennar ræður afl atkvæða. Hún skal starfa 
kauplaust, en nauðsynlegan kostnað greiðir félagssjóður NLFÍ. 

5. gr. 
Reikningsår sjóðsins er almanaksárið. Endurskoðendur NLFÍ eru um leið 

endurskoðendur sjóðsins. Reikninga sjóðsins skal leggja endurskoðaða fyrir aðal- 

fund NLFÍ til samþykktar árlega. 

6. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í ríkisskuldabréfum, bankavaxtabréfum eða vel tryggð- 
um skuldabréfum og að öðru leyti á þann hátt, sém stjórninni þykir bezt henta. 

7. gr. 

Gjafir til sjóðsins skal leggja við höfuðstólinn, sem ekki má skerða, og enn 

fremur 14 hluta af vöxtum sjóðsins. 

8. gr. 
% hlutum af vöxtum sjóðsins skal varið, eins og segir i 3. gr. Sjóðstjórn út- 

hlutar styrknum og er heimilt að draga saman styrktarfé tveggja eða fleiri ára og 

veita það í einu lagi. 

9. gr 9. gr. 
Leita skal samþykkis lögmæts félagsfundar NLFÍ á skipulagsskrá þessari. Að 

því fengnu skal fyrsta sjóðstjórn kosin af núverandi stjórnum NLFÍ og Heilsu- 
ra 

hælissjóðs NLFÍ, og leitar hún staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskránni. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessari má ekki breyta nema á lögmætum aðalfundi NLFÍ, og 

9 þarf til breytinganna samþykki % hluta mæltra félagsmanna. 

Samþykkt á fundi í Náttúrulækningafélags Íslands 11. október 1945. 

Halldór Stefánsson, Axel Helgason, 

fundarstjóri. ritari. 

VÍSITALA 

framfærslukostnaðar í Reykjavík árið 1945. 211 

Í janúar .....00. 974 stig Í júlí ........0.0..0.0.0..00.0. 275 stig 
- febrúar 2... 274 —  - ågust 00.00.0000 275 — 
- MATZ sssseseeveveeerersnees 274 —  sK- september ................ 278 — 
- april .....00eueveeererreeee 274 — = október 2... 285 — 

- MAÍ 0... 274 — — - nóvember „......000.0.. 284 — 
- JÚNÍ ....... 275 —  - desember #„...........0..... 285 —
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HÚSALEIGUVÍSITALA 

Fyrir fyrsta ársfjórðung 1945 ................ 136 stig 
Fyrir annan ársfjórðung 1945 ................ 136 — 
Fyrir þriðja ársfjórðung 1945 ................ 136 — 
Fyrir fjórða ársfjórðung 1945 ................ 136 — 

KANADASJÓÐUR 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1944. 

Höfuðstóll: 

Í. Eign frá f. á. samkv. birtum reikningi .................0.... kr. 119908.36 
2. Aukning árið 1944, samkv. eftirfarandi reikningi .............. —  2309.61 

Kr. 122217.97 
Eignum sjóðsins er þannig varið: 

1. Veðdeildarbréf ..............2 2... kr. 21800.00 
2. Jarðræktarbréf (.................00 0000 -—  15000.00 
3. Kreppulánasjóðsbréf .........0 en snvne — 8000.00 

4. Veðskuldabréf „................000 00 — 60916.66 
5. Inneign í sparisjóðsdeild Landsbankans .........000.000.00.0. —  16501.31 

Kr. 122217.97 

Tekjur 
1. Vextir af veðdeildarbréfum .........0... kr. 1490.00 
2 — — jarðræktarbréfum ............. — 825.00 

3. — — kreppulánasjóðsbréfum ............222.2.… — 440.00 
4. — veðskuldabréfum ...........0... 0... — 2250.00 
5. — bankainnstæðu ...........0.00... 0 — 304,61 kr. 5309.61 

6. Endurgreiddur styrkur frá Kristjáni Jónassyni, lækni .......... — 1500.00 

Kr. 6809.61 
Gjöld: 

1. Styrkur til Eggerts Steinþórssonar, læknis, til framhaldsnáms í 
skurðlækningum: 

a. Viðbótarstyrkur fyrir árið 1943 ........00.0.. 0. kr. 1500.00 
b. Styrkur fyrir árið 1944 ............0..000.0 00 — 3000.00 

2. Lagt við höfuðstól ..............2220000 sn — 2309.61 
  

Forsætisráðherrann, 20. marz 1945. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

. 6809.61
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STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 214 

Ársreikningur 1944. 

Höfuðstóll: 

1. Eign frá f. ári, samkv. birtum reikningi ...........000000..0..0.00. kr. 7090.11 
2. Aukning á árinu 1944, samkv. eftirfarandi reikningi ............ — 87.49 

  

Eignum sjóðsins er þannig varið: Kr. 7177.60 

  

  

  

  

  

  

1. Veðdeildarbréf ..............2..20..s senn kr. 7000.00 
2. Innstæða í sparisjóðsdeild Landsbankans .........0..0000000000.. — 177.60 

Kr. 7177.60 

Tekjur 
1. Vextir af sparisjóðsinnstæðu ...........0000.00 00... nn en kr. 94.15 
2. Vextir af veðdeildarbréfum ..............0000. 0. .e enn — 9334 

Kr. 187.49 

Gjöld: 
1. Styrkveiting til Úlfhildar Jústsdóttur, til náms í vefnaði í Stokkhólmi kr. 100.00 
2. Lagt við höfuðstólinn .............0... 0... sens — 87.49 

Kr. 187.49 
Forsætisráðherrann, 4. apríl 1945. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

REIKNINGUR 215 
fyrir Minnnisvarðasjóð Hannesar Hafsteins árið 1944. 

Höfuðstóll: 

1. Eign frá f. ári, samkv. birtum reikningi ........................ kr. 466.48 
2. Aukning árið 1944, samkv. eftirfarandi reikningi .„............. — 13.32 

Kr. 479.80 
Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu í Landsbankanum ................... kr. 13.32 

Kr. 13.32 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ...........00..000 0... nn rn kr. 13.32 

Kr. 13.32 
Forsætisráðherrann, 4. apríl 1945. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

52
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216 REIKNINGUR 

fyrir Berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar konferensráðs árið 1944. 

Höfuðstóll: 

1. Eign frá f. ári, samkv. birtum reikningi ........................ kr. 1842.17 
2. Aukning árið 1944, samkv. eftirfarandi reikningi ................ —-  54.99 

Kr. 1897.16 
Eignum sjóðsins er þannig varið: 

1. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .............0.....0...0. kr. - 200.00 
2. Innstæða í sparisjóðsdeild Búnaðarbankans ,.................... — 1697.16 

Kr. 1897.16 
Tekjur 

1. Arður af hlutabréfum ............0000.00 2 kr. 8.00 
2. Vextir af sparisjóðsinnstæðu .............0...0.0.... 0 — 46.99 

Kr. 54.99 
. Gjöld 
Lagt við höfuðstólinn ...............0.0000.00. een eee e ve ervee kr. 54.99 

Kr. 54.99 
Forsætisráðherrann, 4. april 1945. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

217 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine 
drottningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík, árið 1944. 

Tekjur: 

  

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1944 B., bls. 339—-340): 
a. Ríkisskuldabréf „.......000 0 kr. 7000.00 
b. Bankavaxtabréf „00.00.0000 —- 1100.00 
c. Bankainnstæða .......00000.000 eereee — 2839.20 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ...........0.0.000. 0. kr. 385.00 
b. — bankavaxtabréfum ...........0..00000 0 — 342.50 
ce. — Söfnunarsjóðsinnstæðu „..................... —  256.15 
d. — bankainnstæðu ...........0..00.0000 00. — 50.84 

  

kr. 16939.20 

kr. 1034.49 
  

Kr. 17973.69
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Gjöld: 217 
1. Keypt Söfnunarsjóðsbók .........020200 0000 kr. 1.00 
2. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........2.200. 000 nr — 17972.69 

Kr. 17973.69 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

  

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 218 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

fyrir árið 1944. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 348): 

  

  

  

a. Ríkisskuldabréf .............0000000 0000 kr. 27000.00 
b. Veðskuldabréf ...........00.0..000 00. — 22050.00 

c. Bankavaxtabréf .........0.0...00.00.. 00. — 16400.00 
; = 62 d. Bankainnstæða ........0.000..0. 0000 7623.94 kr. 73073.94 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum .......0.0002 000. kr. 1285.00 

b. — veðskuldabréfum ...........00.0 000. — 1190.45 
c. — bankavaxtabréfum „............0..0000000.. — 760.75 
d. — bankainnstæðu .............0..00000000.00... — 26119 3497 39 

Kr. 76571.33 

Gjöld: 

1. Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands ,...................… kr. 1200.00 

2. Styrkur til Hallormsstaðarskóla ............0.0022 0000 — 1000.00 

3. Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf .........0. kr. 27000.00 

b. Veðskuldabréf .......000 — 14900.00 

c. Bankavaxtabréf „.........00.00.00. 00 — 14200.00 

d. Bankainnstæða .........0..00.00 00 — 18271.33 
— 74371.33 

Kr. 76571.33 

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1944. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 332): 

  

  

  

a. Bankavaxtabréf ...........0.00000%0 20... kr. 10800.00 
b. Skuldabréf Reykjavíkur .............0.....0.... — 3500.00 kr. 14300.00 

Vextir: 
a. Af bankavaxtabréfum .........000.0.000 00... kr. 481.50 
b. — skuldabréfum Kreppulánasjóðs ............. — 192.50 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ...............0.0.... — 207.35 — 881.35 

Kr. 15181.35 
. Gjöld 

. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ....................... 0000. kr. 859.62 
Keypt Söfnunarsjóðsbók .........0..000.0002 00 — 1.00 
Sjodur i årslok: 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...................00 00... — 14320.73 

  

Kr. 15181.35 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1944. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1944 B., bls. 339): 

  

  

  

a. | Söfnunarsjóði ...........0.0000000 000 kr. 15515.11 
b. ankanum ...........0... 000. — VE Landsbankanum 928.74 kr. 16443.85 

Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...................… kr. 775.75 

b. — bankainnstæðu ........0..0000000. 0. HR — 12.81 788.56 

Kr. 17232.41 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
a. Í Söfnunarsjóði .........0..00.0 000. kr. 15773.70 
hb. Í Landsbankanum ......0.000.0 000. — 1458.71 

  kr. 17232.41 

Kr. 17232.41 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

  

Vigfús Einarsson.



409 

REIKNINGUR 

vfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

to
 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1944. 

Tekjur: 

. Sjóður frá fyrra ári (Stjtíð. 1944 B., bls. 347—348): 

  

  

kr. 20026.21 

— 1168.28 
  

a. Ríkisskuldabþréf ...........0.0.0.00. 0... kr. 5000.00 

h. Bankavaxtabréf ...........%..200 000. — 10300.00 

c. Veðskuldabréf ..........0.20. 0. — 1500.00 

d. Bankainnstæða .........22.0. 0... nn — 3226.21 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum .........0.%..0 000... kr.  275.00 

b. — bankavaxtabréfum .......0.000 000. — 387.50 
c. — veðskuldabréfum ........0.00. 000 — 90.95 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ............0.....0.. — 301.05 
e. — bankainnstæðu ...........00.0. 00... — 103.78 

Gjöld 
Keypt Söfnunarsjóðsbók ..........00%.00 000. 
Sjóður til næsta árs: 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0.0000 0. nn 

Kr. 21184.49 

kr. 1.00 

— 21183.49 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 21184.49 

vfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1944. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 345): 

  

a. Ríkisskuldabréf ............0.00.0000. 000. kr. 10000.00 
b. Veðskuldabréf .........00.00 00 — 1000.00 

c. Bankavaxtabréf .........0...0% 00. — 4500.00 

d. Bankainnstæða ...........0..000 0... —  4028.50 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum .........000000 0... kr. > 500.00 

b. — veðskuldabréfi .............0.0.0%. 00... — 55.69 

c. — bankavaxtabréfum ..........0000.00 00... — 187.50 
d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .......0..0....0.00.. —- 293.84 
e. — bankainnstæðu ...........000%. 00... — 81.07 

  

kr. 19528.50 

— 1118.10 
  

Kr. 20646.60 

1945 

221 

222



223 

224 

2. 

LE
N 

Keypt Söfnunarsjóðsbók ............20000 senn 
Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ...............2%000 0... nn 

kr. 1.00 

— 20645.60 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 20646.60 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti. árið 1944. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 346—347): 
a. Veðskuldabréf ............0.0.0..% 0... kr. 3750.00 

b. Bankavaxtabréf ........0.0.0.000. 00. — 7500.00 
c. Bankainnstæða ...........200.. 00... — 7002.87 kr. 18252,87 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ........0.0.. 0 kr. 187.50 

b. — bankavaxtabréfum ...........0.0. 0. 0. — 362.50 
— 1 

— 2 c. bankainnstæðu ..........0.00000 0000. 153.32 — 703.32 

Kr. 18956.19 
Gjöld 

Styrkur veittur ............0.0000 0. kr. 20.00) 
Sjóður til næsta árs: 
a. Veðskuldabréf ............00.2.0. 0 kr. 3500.00 
b. Bankavaxtabréf ............0.0.0..0 0000... — 7500.00 

c. Í Landsbankanum .........0...0.0 000 n nn — 7936.19 — 18936.19 

. Kr. 18956.19 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1944. 

Tekjur: 
. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tid. 1944 B., bls. 346): 

a. Ríkisskuldabréf ..........0.0000.00 00 kr. 12000.00 

b. Bankavaxtabréf .........0.0.00 00. — 10800.00 
c.-Veðskuldabréf ...........0000. 00. —  2500.00 
d. Bankainnstæða ..........000. 0... nes —  5400.77 

kr. 30700.77 
  

Flyt kr. 30700.77



1 
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Flutt kr. 30700.77 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ..........0..000 000. kr... 610.00 

b. — bankavaxtabréfum ........200000 000. — 390.00 
c. — veðskuldabréfi ..........20000000 00... — 153.47 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0..000..00.... —- 461.45 
— ] ; æ — 99 e. bankainnstæðu ..........0.0.00 00... 227.03 = 1841.95 

Kr. 32542.72 
Gjöld 

Keypt Söfnunarsjóðsbók ........002000. 000 kr. 1.00 
Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ........00.0. 0... kr. 32286.22 

bh. Bankainnstæða .........00000. 00 — 255. ) ankainnstæda 0.50 — 39541,79 

Kr. 32542.72 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1944. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 314— 345): 

  

  

  

  

a. Bankavaxtabréf ........00.00 0. kr. 15600.00 

hb. Veðskuldabréf ............. uses ereerrnekrenee —- 26230.70 

c. Bankainnstæða .........0.0% 000. = 9708.64 kr. 51539.34 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum ........00..00 0... kr. 765.75 

b. — veðskuldabréfum ...........000 0... — 1509.01 

c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0.0000.00... —  725.00 
d. —- bankainnstæðu ...........0..%0. 000. — 190.29 = 3190.05 

Kr. 54729.39 

Gjöld 
Styrkur til Grímseyinga .......2...0... 0000. kr. 2100.00 
Keypt Söfnunarsjóðsbók ..........00%0..2 0. nn — 1.00 
Sjodur til næsta års: 
a. Innstæda i Söfnunarsjóði .......0.000000.0.... kr. 50036.25 
b. Bankainnstæða .........00.000000 00. — 2592.14 2 596928.39 

Kr. 54729.39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson, 

1945 

224 

225



1945 

226 

227 

412 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's árið 1944. 

Tekjur: 

  

  

  

  

  

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1944 B., bls. 342—343): 
a. Rikisskuldabréf ...............00.00..0. 00... kr. 10000.00 
b. Bankavaxtabréf ...........0.0.0.0000 00. —  2000.00 
c. Bankainnstæða ............0.0..... 000... —  2005.65 kr. 14005.65 

2. Vextir: 
a. Af bankavaxtábréfum .........000..... 0. kr... 100.00 
b. — ríkisskuldabréfum ..........0........ — 500.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 211.76 
d. — bankainnstæðu .............0.0.0.000000.. — 33.05 844.81 

Kr. 14850.46 
Gjöld 

1. Keypt Söfnunarsjóðsbók ............0.0..... eee nee kr. 1.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .................0....0.00 0. —- 14849.46 

Kr. 14850.46 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1944. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 340): 

a. Ríkisskuldabréf „............0.0.0.0.0.000.. kr. 5000.00 
b. Bankavaxtaþréf ..........00.0... — 4800.00 
c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar .............. — 1000.00 
d. Elliheimilisbréf ............00... — 1500.00 
e. Í Búnaðarbankanum 2... — 4199.76 |. 16499.76 

2. Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum .......................... kr. 225.00 
b. — bankavaxtabréfum ............0.0...000 0. — 236.00 
c. — skuldabréfum Reykjavíkurkaupstaðar ........ — 60.00 
d. — Elliheimilisbréfum .......................... —  81.25 
e. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ...................... — 236.35 
Í. — bankainnstæðu ............00.0..00. 0... — 73.61 

  — 912.21 
  

Kr. 17411.97
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Gjöld 

Veittur styrkur ..........0.0. 200 enns ss .. kr... 590.00 

Keypt Söfnunarsjóðsbók .......2000000n0 nennu — 1.00 

Sjóður til næsta års: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ........00.000000000.. kr. 16323.63 

b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................ — 497.34 
  — 16820.97 

Kr. 17411.97 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1944. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 344): 

  

  

  

a. Innritunarskírteini .............0.00.0 000... kr. 8600.00 
h. Bankavaxtabréf .........00000. 000. —- 6100.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .......200.000 00... — 1170.48 

d. Bankainnstæða ...........2000.0 0 nn. nn 1876.84 kr. 17747.32 

Vextir: 

a. Af innritunarskirteini .............0000 00... kr. 378.60 

b. — bankavaxtabréfum .........000%0 0000 0... — 257.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .......0...0.0........ —  179.69 

d. bankainnstæðu „..........00.00 0... nn. 47.30 862.59 

Kr. 18609.91 

Gjöld 

Keypt Söfnunarsjóðsbók .......222.00.... enn kr. 1.00 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskírteini ............000. 0. 0... kr. 8600.00 

h. Innstæða í Söfnunarsjóði ......0...0..00000. „.. — 9443.16 
c, Bankainnstæða ..........0.0.. 0... ne — 565.75 

18608.91 

Kr. 18609.91 

| i 

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 
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414 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1944. 

Tekjur: 

  

  

  

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 342): 
a. Ríkisskuldabréf ..........0.00. 0. kr. 5000.00 

hb. Bankavaxtabréf ........0...00. 0 — 9500.00 

c. Veðskuldabréf .........0.0... 00. — 3750.00 
d. Bankainnstæða .........000.000 0000 - 4537.50 kr. 99787.50 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .........00...... kr. 227.36 

b. — bankavaxtabréfum ......0.000...0. 0 —- 420.00 

c. — ríkisskuldabréfum ...........0.0.00 0 — 275.00 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu i ...................... —… 333.50 
c. — bankainnstæðu ..........0.0...00.00. 0 92.12 0 1347.98 

Gjöld Kr. 24135.48 

Keypt Söfnunarsjóðsbók .............00. 200 kr. 1.00 
Sjóður til næsta árs: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... kr. 23033.35 
hb. Innstæða í Búnaðarbankanum ................ — 1101.13 

  — 24134.48 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 24135.48 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðs W. Fischers árið 1944. 

Tekjur: 
. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 343): 

a. Innritunarskirteini „...........0.00000. kr. 20000.00 
b. Ríkisskuldabréf .............. sees. —- 15000.00 
c. Bankavaxtabréf „........0.0.0.0.000. 0 - 3100.00 
d. Veðskuldabréf ........0.0.00 0 — 7200.00 

  

e. Bankainnstæða ...............000.0. — 10008.70 

Vextir: 
a. Af innritunarskírteini „........................ kr.  880.46 
b. — ríkisskuldabréfum ................ IR — 775.00 
c. — bankavaxtabréfum ................0 0. —— 150.00 
d. — veðskuldabréfum ............000. 00 — 285.94 

e. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — … 507.50 
f. — bankainnstæðu ..........0..0..0... 00... — 158.41 

  

kr. 55308.70 

— „ 2756.61 
  

Kr. 58065.31



  

  

  

  

  

  

  

415 

Gjöld 

1. Styrkur veittur .........000. 000 n nn kr. 2050.00 

2. Keypt Söfnunarsjóðsbók .......0000000r renn nr — 1.00 

3. Sjóður til næsta års: 
a. Innritunarskírteimi .........0.00.00 000. kr. 20000.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ......000.00. 00... — 35050.75 

. Innstæða í Búnaðarbankanum ..........0.0.... — 963.56 c. Innstæða í Búnaðarbankanum 963.56  5601431 

i Kr. 58065.31 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1944. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. á. (Stj.tíð. 1944 B., bls. 341): 

a. Fasteignaveðslán .......0000000. 0... 0... kr. 146300.00 

þh. Ríkisskuldabréf ......0..000. 000. nn —  50000.00 

ce. Bankavaxtabréf .......0.0000 00 —… 77500.00 

d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ......... —  2000.00 

e. Skuldabréf Vestmannaeyja .....00.000. 000... —  3000.00 

f. Kreppulánasjóðsbréf .......00000. 0... — 1700.00 

g. Innstæða í Söfnunarsjóði ........000000000 0. — 134560.96 

. sta i bönkum .....000000 000... — 3.20 h. Innstæða í bönkum 2103.2 kr. 417164.16 

2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum .......000...... kr.  7065.00 

b. — ríkisskuldabréfum „......0000 00... —  2500.00 

c. — bankavaxtabréfum .......00000 000. 0... — 3392.50 

d. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Reykjavíkur ... — 90.00 

e. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Vestmannaeyja — 180.00 

f. — Kreppulánasjóðsbréfum .....0000. 0... 76.50 

g. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ........000000000.. 0 — 8466.79 

— ai ( — 2. h. bankainnstæðu .......0.000. 000... 0... 224 91983.23 

3. Innborgun frá Eggert Claessen ......0...000 000... nn —- 25000.00 

Kr. 464147.39 

Sjóður til næsta árs: Gjöld: 

a. Fasteignaveðslán ..........0.00200. 00... kr. 141450.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ......0.00.0. 000... — 292127.75 

>, Innstæða í bönkum ......0..000. 000. 0... — 569.64 c. Innstæda í bönkum 30569.64 | 464147.39 

Kr. 464147.39 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfús Einarsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og 
frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteds árið 1944. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1944 B., bls. 347) 2... 
Óafhentir trjáræktarsjóðir ...........0... seernes 
Vextir árið 1943 af aðalsjóðnum ...........00..0.0.. 
Vextir árið 1943 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóðs ...... 

kr. 4527.28 
— 552,85 
— 226.36 
— 16.01 
  

Í sjóði til næsta árs: Gjöld: 

a. Trjáræktarsjóður Ulflj ótsvatnskirkjugarðs .........,........ 
b. — . Þingvallakirkjugarðs .................... 
c. — Hlíðar í Grafningi ....................... 
d. — Keldnakots í Stokkseyrarhreppi .......... 

Kr. 5322.50 

kr. 4753.64 

— 149.60 
—  147.00 
— 139.08 
— 133,18 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1945. 

Vigfus Einarsson. 

REIKNINGAR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1944. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað: 
- Sjóður í ársbyrjun: 

  

  

  

  

Kr. 5322.50 

  

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga ............... kr. 889264.54 
b. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ......... — 515726.02 . Binlegt SJargrådas] kr. 1404990.56 - Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga .........0..0..... —  31327.00 
Tillag úr ríkissjóði ...........00.0... 0. — 31478.75 

- Vextir af inneign í bönkum: 
a. Af innstæðum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .. kr. 17751.96 
b. Af innstæðu hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — 8348.70 = 26100.66 

Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu, svo og dagv.): 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr. 1842.54 
b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasjóði — 630.00 2479.54 

Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum: 
a. Af bréfum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga ...... kr. 2725.90 
Þ. Af bréfum hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — — 764.50 MN 3490.40 

Flyt kr. 1499859.91
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1945 

  

  

  

  

  

Flutt kr. 1499859.91 233 

Afborganir lána: 
a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .... kr. 15300.61 
b. Af lánum úr hinum sameiginl. Bjargráðasjóði — 3172.00 
c. Af Kreppulánasjóðsbréfum ..........0....0... — 46800.00 = 597251 

Kr. 1565132.42 

Jtborgað: 
Kostnaður við sjóðinn ...........200.00.0 ne kr 4456.58 
Keypt ríkisskuldabréf, bankavaxtabréf o. fl. vaxtabréf ........ —  207900.00 
Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 
Inneign í bönkum .........0.0000 0. en nn - 994312.45 

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður .............00....... —  358463.39 

Kr. 1565132.42 

B. Eignareikningur. 

Activa: 
Eign í ársbyrjun: 

Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 
a. Í útlánum .........0200 000... kr. 54058.51 
b. Kreppulánasjóðsbréf bænda ................ —  42670.00 
c. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ........... — 14650.00 
d. Innstæða í bönkum SRI — 889264.54 kr. 1000643.05 

Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Í útlánum ............0 00 kr. 12222.00 
b. Í Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga ...... —  13900.00 
. Inneign í bönkum .............0.. 00. 00... ", 515726.02 c. Inneign í bönkum ............. kr. 515726.0 kr. 541848,09 

Kr. 1542491.07 
Eignaaukning 1942 „............0.....0 0000 

Passiva: 

Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

90412.7'7 
  

  

r. 1692903.84 

  

a. Í titlánum „.......0. 00. kr. 38758.00 
h. Kreppulánasjóðsbréf bænda ................ —- 15820.00 
c. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ........... — 5400.00 
d. Innstæða í bönkum ........0..000 0... 0... 994312.45 kr. 1054990.45 

Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Í útlánum .........000000 000. kr.  9050.00 
b. Kreppulánasjóðsbréf bænda ................… — 700.00 

c. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga ........... - 1200.00 
d. 5%% ríkisskuldabréf 1938 .........0.0..0... —— 63000.00 

e. 4%% Tíkisskuldabréf 1941 ................. - 40000.00 

f. 412% Þbankavaxtabréf .......0.000.0. 0... — — 7800.00 

Flyt kr. 124750.00 kr. 1054290.45



1945 418 

  

233 Flutt kr. 124750.00 kr. 1054290.45 
g. 5% bankavaxtabréf ...........00.000.0000.... — 93400.00 
h. 6% hafnarskuldabréf Reykjavíkur .......... —  1000.00 
i. 67%% Elliheimilisskuldabréf ................ — 1000.00 
j. Innstæða í bönkum ..........0.0000. 000... — 358463.39 —  578613,39 

  

Kr. 1632903.84 
Reykjavík, 1. október 1945. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson. 

234 REIKNINGUR 

sjóðsins Dýrleifarminning árin 1942 og 1943. 

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í árslok 1941 (Stjtíð. 1942 B., bls. 329): 
a. Í Söfnunarsjóði ...........0.0.02 0... kr. 2878.30 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar .......... 37.15 kr. 2915.45 

2. Vextir 1942 ................ 0 — 143.75 
Verðlaun úr vaxtabæti Söfnunarsjóðsins ............ — 11.30 
Vextir 1943 ........00.0..00. 0. — 149.26 
Verðlaun úr vaxtabæti Söfnunarsjóðsins ............ — 7.04 = 1135 

3. dólagjöf til sjóðsins. Gefandi Nanna Dýrleif Árnason .......... — 1951.50 

Kr. 5178.30 
Gjöld: 

1. Varið samkv. skipulagsskrá 1942 „................. kr. 37.15 
Varið samkv. ski sskrá 1943 .................. — 38.15 - arið samkv. skipulagsskrá 1943 38.15 kr. 7530 

2. Eign við árslok 1943: 
a. Í Söfnunarsjóði ..........0000.. kr. 3112.30 
b. Hjá forstöðunefnd Dýrleifarminningar .......... — 1990.70 5103.00 

— 5103.   

  

Kr. 5178.30 

Í forstöðunefnd Dýrleifarminningar, Skútustöðum, í júnímán. 1944. 

Kristín Sigurðardóttir. Sólveig Stefánsdóttir. Hólmfríður Þórðardóttir.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs Vestur-Skaftafellsprófastsdæmis 1944. 

Tekjur: 

1. Hörgslandshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1943 .......000000 nn kr. 1896.48 
Taxtir a i 

Vextir 1944 ..........2000. 000 94.80 kr. 1991.28 

2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1943 .......000000 00 kr. 808.80 

Vextir 1944 ...........00 000 — 71.06 =. g79.86 

3. Leiðvallarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1948 .....00000000 00 kr. 774.52 

Vextir 1944 ..........000 00 0000 — 38.70 = 813.29 

4. Skaftártunguhreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1943 .....0.0000 0000. kr. 558.94 
Taxtir — 9 Vextir 1944 ..........00 00 2190 586.84 

5. Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1943 ........00. 0000 kr. 941.95 

Vextir 1944 ...........2. 0000 — 4705 989.00 

6. Hvammshreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1943 „........000 0 kr. 721.77 

Vextir 1944 ...........2000 0 — 36.05 757.89 

7. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1943 .....0....00. 00 kr. 347.78 
T HM (2 sd 

Vextir 1944 „..........00.00 000. — 17385 365.13 

su Kr. 6383.15 
1. Hörgslandshreppsdeild: Gjöld ' 

Í sjóði 31. des. 1944 .............00 000 kr. 1991.28 

2. Kirkjubæjarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1944 .............000 sn — 879.86 

3. Leiðvallarhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1944 .........0.00.. 00. - 813.22 

4. Skaftártunguhreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1944 „.........0.. 00 nenna — 586.84 

5. Álftavershreppsdeild: 
Í sjóði 31. des. 1944 .........0...00 0. 879.86 

6. Hvammshreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1944 ........0.00 000 — 757.82 

7. Dyrhólahreppsdeild: 

Í sjóði 31. des. 1944 ........20000 00 nn — 365.13 

Vík, 12. júlí 1945. Kr. 6383.15 

Jón Þorvarðsson. Gísli Sveinsson. 

Reikning þennan höfum við undirritaðir endurskoðað án athugasemda. 

Vík, 12. október 1945. 
Jón Þorsteinsson. Sigurjón Kjartansson. 

1945 

235



1945 

236 

es
 

420 

REIKNINGAR SÖFNUNARS JÓÐS ÍSLANDS 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1944. 

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári .................0. 00 kr. 5790448.27 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ................0 000... kr. 1273769.98 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ................. —  244905.01 
c. Verðlaun úr „Minningarsjóði Eiríks Briem“ — 233.60 

Jer ir Vax ; Sá så EF DA: d. Verðlaun úr ,,Vaxtabæti Söfnunarsjóðs Ísl. 3662.43 — 1529571.02 

Vextir af lánum ........00.002 000 kr. 319983.94 
Lántökugjöld, dráttarvextir, viðsk.bk. o. fl. .... — 8034.90 
Vextir 1944, geymdir til útborgunar .......... —- 46060.57 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar .......... — 18558.93 —  899638,34 

  

Gjöld: 
. Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1944: 

  

Kr. 7705657.63 

  

  

  

  

a. Ársvextir 5% .......... kr. 271255.34 
svextir 450 — 5 b. Dagvextir 4,5% ......... 19709.51 kr. 290964.85 

2. Kostnaður .............0.....0 000 -- 30566.01 
3. Vextir, er biðu útborgunar .........0...0..00000. 00... —  34912.04 
4. Höfuðstóll, er beið útborgunar f. f. á. ........ kr. 18913.72 
5. Höfuðstóll, er féll á árinu til útborgunar .. —  109933.01 2 198846.73 

0. Sjóður í árslok: 
a. Veðskuldabréf „0... kr. 5560714.91 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ........ —  665540.02 
c. Bankavaxtabréf .......0.0..0.0.0 0. - 486300.00 
d. Skuldabréf Krappulánasjóðs .............. 173210.00 
e. Jarðræktarbréf .......... —- 1000.00 
f. Innanríkislán „...........000.0. 0. — 84000.00 

Verðbréf samtals kr. 6970764.93 
g. Óinnheimtir vextir ........................ — 85278.01 
h. Skrifstofugögn „.......0.0.0000000 — 4500.00 

i. Vaxtarvísir, útbdeild nr. 205 .............. — 15.39 
j. Inneign í bönkum .......... kr. 125298.66 
k. Sjóður hjá féhirði .......... — 34511.01 

— 159809.67 —- 7220368.00   

  

Kr. 7705657.63 

Reykjavík, 20. febr. 1945. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson.
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Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1944. 

kr . 6970764.93 
85278.01 
4500.00 

15.39 
125298.66 
34511.01 

  

  

Eignir 

1. Veðskuldabréf og verðbréf ............2.0000 0... 
2. Óinnheimtir vextir ........00...000.. 
3. Skrifstofugögn ..............000 000... 
4. Vaxtarvísir, útborgunard. nr, 205 ...........0000 0. 
5. Innstæður í bönkum ...............00 0... 
6. Sjóður hjá féhirði ............0..0.0. 20. 

Skuldir: 
1. Innstæður vaxtaeigenda: 

a. Aðaldeild ........... 0 kr. 3968831.17 
b. Erfingjarentudeild .................... ver. 124577.14 
c. Utborgunardeild .........0.000.0 — 2846329.07 

d. Bústofnsdeild „.............0.0000.. 00. — 8332.61 

2. Vextir fyrir 1944, geymdir til útborgunar ..................... 
3. Höfuðstóll gevmdur til útborgunar ...........0..00000... 
4. Varasjóður ...............2. 0. 

r. 7220368.00 

r. 6948069.99 
46060.57 
18558.93 

207678.51 
  

Reykjavík, 20. febr. 1945. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson. 

r, 7220368.00 

REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 

vátrvggingarárið 15. október 1943 til 14. október 1944. 

Aðalreikningur 

yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1943 til 14. okt. 1944. 

Gjöld: 

  

  

  

I. Brunatjón á fasteignum .........0.0...00.... kr. 422559.10 

ar af grei trvggjanda .............. — 197357.49 Þar af greitt endurtrvggjanda ð kr. 295901.61 

II. Brunatjón á lausafé .......2.000 0 kr. 66893.00 

Þar af greitt af endurlrvggjanda ............ ——- „ 15362.66 51530.34 

III. Reksturskostnaður .......2200eeeeeeneerenseeeensenrennenee — 226275.15 
IV. Brunavarnarkostnadur .......0000eseeeeeseeeeeerennrrenenee -… 44474,65 
V. Umboðslaun með verðlagsuppbót ........000002 0000. —  164239.96 

Flyt kr. 711721.71 
54 

1945 

236 

237



1945 

237 

422 

  

  

  

  

  

  

  

  

Flutt kr. 711721.71 
VI. Til frådråttar å båkudu eignaverdi: 

1. Åhalda og húsgagna 2... kr... 1904.35 
2. Slökkvitækjabirgða ....................... — 159.23 
3. Áhaldaskúrs ............ — 183.70 — 994798 

VII. Tap á husatryggingum i Reykjavik .......0..0.0.00.0..00.. —-  25277.86 
VIII. Tekjuafgangur: 

1. Flutt frá fyrra ári ...................... kr.  3122.98 
2. Vextir ............... 0. — 283595.11 
3. Hagnaður á verðbréfum .................. — 6358.25 

4. -- á 1. flokki ............... — 237123.37 
5. — á 2. flokki 2... — 15446.34 
6. — á 3. flokki .........0.... —- 4332.77 
7. — á þátttöku í Stríðstrvggingarfélagi 

ísl. skipshafna .........0... 000. — 133208.05 

kr. 683786.87 
8. — Tap á 4. flokki (húsatr. í Reykjavík) .. —  259277.86 

kr. 658509.01 
sem varið er þannig: 
Í. Lagt í varasjóð vegna Stríðstryggingarfél. kr. 133208.05 
2. Framlag til Lífeyrissjóðs starfsm. ríkisins - 230000.00 
3. Lagt í várasjóð L.....0.00 erreee0 —- 290000.00 
4. Flutt til næsta árs 2... —- 5900.96 =. 658509.01 

i . Kr. 1397755.86 
Tekjur: 

I. Flutt frá fyrra ári ........... 000 kr. 3122.98 
IL Iðgjöld af fasteignum .............0. kr. 1114943.09 

Þar af greitt endurtrvggjanda .............. —  397662.46 —— 717980,63 

II. lögjöld af lausafé ........00000.. kr. 132359.29 
Þar af greitt endurtrvggjendum ........... 36200.23 = 96159.06 

IV. Vextir .....00.0.0.. 2. —  283595.11 
V. Þóknun (Provision) og ágóðahluti frá endurtryggjendum — 158031.78 
VI. Hagnaður af þátttöku í Stríðstryggingarfél. ísl. skipshafna .. — 133208.05 

VII. Hagnaður á innleystum verðbréfum og afb. fasteignaláni — 6358.25 

Kr. 1397755.86 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1944. 

Eignir: 
I. Sjóður .........00.. 000 

II. Innstæða í bönkum ...........0.0.%. 0000. 

III. Verðbréf: 

1. Veðdeildarbréf, kaupverð ................ kr. 472884.00 
2. Jarðræktarbréf, kaupverð ................ — 51000.00 

  

Flyt kr. 523884.00 

kr. 16859.08 
—  161013.50 

kr. 177872.58)
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Flutt 
3. Skuldabréf Reykjavíkur, kaupverð ....... 
4. Ríkisskuldabréf, kaupverð ............... 

5. Kreppulánabréf, kaupverð ............... 
6. Nýbýlasjóðsbréf, kaupverð .............. 
7. Skuldabr. Ísafj.kaupst. og Eyrarhr., kaupv. 
8. Skuldabréf Akraness, kaupverð .......... 

9. Skuldabréf Byggingarsti. verkam., kaupv. 
10. Skuldabréf J. J. Fannbergs, kaupverð .... 
11. Skuldabréf Hólshrepps, kaupverð ........ 
12. Skuldabréf Skagastrandar, kaupverð 

13. Hitaveitubréf Reykjavíkur, kaupverð 

. 523884.00 kr. 177872.58 
42680.00 

994720.00 
82356.40 

320020.00 
3575.00 

89000.00 
414550.00 
225000.00 
36000.00 

105600.00 
250000.00 

  — 3087385.40 

  

  

  

  

IV. Fasteignalán ..........0.0.00000000 00. — 1199286.08 
V. Ábyrgðarlán .............0.0... 20. —- 1514732.99 

VI. Slökkvitækjalán „..............0. 0000. —  154675.44 
VII. Skuldir umboða ..............2 0000. n nn — 2087.77 
VII. Slökkvitæki: 

1. Áhaldaskúr í Hafnarfirði ................. kr 2000.00 
2. Birgdir „...............0.. 0000 —-  26000.00 28000.00 

IX. Áhöld og húsgögn .........0...00.... reven — 13000.00. 
X. Bifreiðin G 6 .................. 00. — 5000.00 

XI. Áfallnir en ógreiddir vextir ........0.0..0000. — 153530.88 

XII. 1. Hlutur í Stríðstr.fél. ísl. skipshafna ...... kr. 136000.00 
2. Til jafnaðar á móti ábyrgð vegna sama .. —- 60000.00 = 196000.00 

XIII. Ýmsir skuldunautar ................0 eeveeeeeeerererer — 241.20 

Kr. 6531812.29 

Skuldir: 
I. Inneignir umboða ...........2.0... 0... sn kr. 3474.35 

II. Ógreiddar brunabætur ...........0.0..0.0 0. —- 85710.50 

III. Inneign Storebrand, Oslo .......2.00000 0000 —- 326392.42 
IV. Ógreidd slökkvitæki „...........0..00..0 0... vers mm 2972.70 
V. Inneignir sveitarfélaga — til slökkvitækjakaupa — ......... —- 5030.31 

VI. Ógreidd verðlagsuppbót ..........0...0 000. —  64723.00 
VII. Húsatryggingar í Reykjavík ...........0.00%0 000... — 15000.00 

VIII. Ábyrgð vegna þátttöku í Stríðstryggingarfél. ísl. skipshafna .. — 60000.00 
IX. Varasjóður vegna Striðstryggingarfél. ..................0... — 133208.05 

X. Varasjóður: 
1. Flutt frá fyrra ári ..........0.0. 00. kr. 5540000.00 

2. Lagt við á þessu ári .................... — 290000.00 — 5830000.00 

XI. Flutt til næsta års .............0. 0000. — 5300.96 

Reykjavik, 16. des. 1944, 

BRUNABOTAFÉLAG ISLANDS 

H. Stefånsson. 

  

Kr. 6531812.29 

Sigurj. Jóhannsson. 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 1. flokks (fasteignavátryggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

frá 15. október 1943 til 14. október 1944. 

Gjöld: 

  

  

  

I. Brunatjón ................. 00. kr. 119084.03 
Il. Reksturskostnaður .............0....0 000. 150705.73 

MI. Brunavarnarkostnaður ...........2.2. 02. 00 —— 40289.84 
IV. Umboðslaun ...............22 00. — 96885.25 

V. Afskrifað af áhöldum, húsgögnum, skúr og slökkvitækjabirgðum — # 2947.28 
VI. Tekjuafgangur ................. 20 — 237723.37 

Kr. 646935.50 
Tekjur 

I. Iðgjöld ............0 0000 kr. 515235.03 
H. Þóknun og ágóðahluti frá endurtrvggingarfélagi .............. — 131700.47 

Kr. 646935.50 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 2. flokks (fasteignavátryggingar í sveitum) 

frá 15. október 1943 til 14. október 1944. 

Gjöld: 
I. Brunatjón ...........0..0. 200 kr. 106117.58 

IL Reksturskostnaður ..........0...0.2 0... —  51556.13 
IH. Umboðslaun .............%.00. 000. — 42907.43 
1V. Tekjuafgangur .........0.....0 0. - 15446.34 

Kr. 216027.48 
Tekjur: 

I. Íðgjöld ...............00 sn kr. 202045.60 
IL Þóknun frá endurtrvggingarfélagi = ágóðahluta .............. —  13981.88 

  

Reikningur 

". 216027.48 

yfir tekjur og gjöld 3. flokks (lausafjártryggingar í kaupstöðum, kauptúnum 

og sveitum) frá 15. október 1943 til 14. október 1944. 

Gjöld: 

Brunatjón: 

1. Í kaupstöðum og kauptúnum ................ kr. 27167.33 
2. Í sveitum #0... — 24363.01 

  

Rekstrarkostnaður ...........0..0.020 0000 

. Brunavarnarkostnaður ..........0.%.0 0... 0 ennen eres 

Umboðslaun .........2.0..000 ss 

51530.34 
24013.29 
4184.81 

24447.28 
4332,77 

  

Kr. 108508.49



I. 

IL 

IT. 

NI. 

1944. Okt. 

  

  

  

  

  

  

  

  

425. 

Tekjur: 
lögjöld: a. . 
1. Ur kaupstöðum og kauptúnum „oc... 00 kr. 62940.60 - 
2. Úr sveitum #........0.. 00. 33218.46 i Ur sveitum kr. 96159.06 
Þóknun og ágóðahluti frå endurtryggjendum ................. — 12349.43 

Kr. 108508.49 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 4. flokks (husatryggingar í Reykjavík) 

frá 1. apríl 1943 til 31. marz 1944. 

Gjöld: 
Brunatjón: i 

I. Greidd Sjóvátryggingarfélagi Íslands ........ kr. 493142.00 
2. Ógreitt brunatjón .........0000 0. — 15000.00 

kr. 508142.00 
ar af greitt af 6 trvgsinnd: — 440945.75 Þar af greitt af endurtrvggjanda .............. 440945.75 kr. 67196.25 

Rekstrarkostnaður: i 
1. Greitt Sjóvátryggingarfélagi Íslands: 

a. 6% af iðgjöldum .........000%00 00. kr. 16544.04 
b. 5% af starfrækslukostnaði ................ - 26051.42 

kr. 42595.46 
2. Kostnaður Í 2000.0 - Kostnaður B. Í. ........0.0..0000 00. 000.00 44595 46 

Jofnudur ............... ennen ennen eneret —- 15000.00 

Kr. 126791.71 

Tekjur: 

Iðgjöld: i 

Frá Sjóvátryggingarfélagi Íslands .............. kr. 275735.68 
Þar af greitt endurtryggjanda: London Assurance — 222613.95 kr. 53121.73 

Þóknun (Provision) frá endurtryggjanda ............0..0..... —  33992.12 
Rekstrartap .......... FRIÐI — 25277.86 
Ógreitt brunatjón (til jafn. á móti gjaldalið I. 2) ............ — 15000.00 

  

15. Inneign fyrir ógreiddu brunatjóni 

Reykjavík, 24. nóv. 1944. 

Kr. 126791.71 

kr. 15000.00 
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REIKNINGAR LANDSBANKA ISLANDS 

årid 1944. 

I. Seðlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 31. desember 1944. 

  

  

  

Í. Gullmymt 2„.........00. 00. kr 5736303.16 

2. Gjaldeyrisvarasjóður ..............2.2.0. 0... sr — 12000000.00 
3. Inneign hjá erlendum bönkum ...........0.0. 0... 0. nn. — 265389732.64 
4. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .................... —  1632917.10 
5. Lán í hlaupareikningi ................0..%.0. 000... — 6251487.07 
6. Reikningslán ................0....0 0000 — 524378.62 
7. Bankabyggingar með húsbúnaði ....0.........000.0.0...00.. = 1.00 
8. Erlend verðbréf .................0000 0. — 271953966.10 
9. Innlend verðbréf ............0.00.00 00... — 451388.37 

10. Tékkar á innlenda banka .............0..00 00 nn — 3211871.41 
11. Ýmsir skuldunautar .........0.)......0. 0 — 72527.90 
12. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) ...........0......... — 99313.15 
13. Ógreiddir vextir ............0.0... 20. — 908632.11 
14. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...............0.... - 31141157.41 
15. Peningar i sjóði ..............2.00.0. 0. — 147769.09 

Kr. 599421445.13 
Skuldir 

1. Seðlar í umferð ...............0.02 00. kr. 167405000.00 
2. Stofnfé ............... 0000 — 4800000.00 
3. Varasjóður „..............%...00 00 —- 7000000.00 
4. Afskriftareikningur ...................0. 000 — 1500000.00 
5. Gengisreikningur ................0000 00. nn — 4441612.61 
6. Innstæðufé í hlaupareikningi .................0.....0. 000... — 141816716.31 
7. Innstæðufé í reikningslánum ................0 000... 0... — 6360499.38 
8. Inneign sparisjóðsdeildarinnar .............0.0..0.0 0000... — 160384224.73 
9. Innlendir bankar og sparisjóðir .............00..0. 000... —  60762715.71 

10. Innheimt fé ekki útborgað .............0... 0... — 427019.10 

11. Skuld við erlenda hanka .............0...0 00... nn — 6222745.36 
12. Tilkynntir tékkar ........0...0...0.. 020 — 499306.06 
13. Ýmsir skuldheimtumenn ................. 0. - 345237.52 
14. Fyrir fram greiddir vextir .............0..0 0. — 39714.40 
15. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........0..........0.0... — 31141157.41 
16. Inneign erl. viðskiptamanna í erl. gjaldeyri ................ — 5865421.57 
17. Vegna væntanl. framlags til eftirlaunasjóðs starfsm. bankans — 300000.00 
18. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1943 .........0.0.00 0000. kr. 118103.16 

b. Samkv. rekstursreikningi 1944 .......... —- 3368734.97 

kr. 3486838.13 

Flyt kr. 3486838.13 kr. 599311370.16
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Flutt kr. 3486838.13 kr. 599311370.16 238 

Frå dregst: 
a. Húseignir bankans lækk- 

aðar i verði ............. kr. 299999.00 

hb. Fært á afskriftareikning .. —  396764.16 
c. Vextir af stofnfé ........ —  180000.00 

d. Vegna  væntanlegs fram- 
lags til  eftirlaunasjóðs 
starfsmanna bankans .... -— 300000.00 

… Lagt í varasjóð .......... — 22 „00 e ag i varasjóð 2200000.0( = 3376763.16 
  

  110074.97 
  

Kr. 599421445.13 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. janúar 1945. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson, 

settur. 
  

Höskuldur Ólafsson, 

aðstoðarbókari. 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1944. 

  

  

  

  

Gjöld 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári „00.00.0000... 00... 0... kr. 687811.53 

2. UÚtborgaðir vextir .........0.00. 00... — 2317800.33 

3. Kostnaður við rekstur bankans .........000000 000... nn — 1708667.14 

4. Kostnaður við seðlagerð ...........0.00.000 0000 —  44787.61 

5. Reksturshagnaður .........00.... 000. e nn — 3368734.97 

Kr. 8127801.58 

Tekjur: 

1. Innborgaðir vextir og forvextir ............... kr. 5600847.76 

Þar af tilheyrandi næsta ári .......0.0000000... — 39714.40 

6 kr. 5561133.36 
Jgreiddir vextir „.......000000 00. — 8632,11 greiddir vextir 908632.1 kr. 6469765,47 

2. Ymsar tekjur ..........00000 0. en — 1658036.11 

Kr. 8127801.58 

Framanritaðan efnahags- og rekstursreikning höfum við endurskoðað og borið 

saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu 

sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

hankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 30. janúar 1945. 

Gísli Sveinsson, 
1. varaforseti.
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II. Sparisjóðsdeildin. 
Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans 31. desember 1944. 

Eignir: 

  

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ....................... kr. 3223654.15 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................. - 4746370.86 
c. Handveðslán .......0..0.000 00 27500.00 
d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveitar- og 

bæjarfélaga .........00000000 0 —- 734375.00 
e. Búnaðarlánadeildarlán „................. —- 5412.00 
f. Reikningslán ...........0.0.0. 0. - 1184639.20 

gs. Viðskiptalán ...........0.0.0000 00. — 5754519.25 kr. 15676470.46 

2. Vixlar innlendir og ávísamir .............0.00. 0 - 66460813.69 
3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .................... 977.17 
4. Lån i hlaupareikningi ...........0..0.000.0. 0... 674908.34 
5. Bankavaxtabréf ........00.0...0 0. 6269697.70 
6. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ........... 26525555.94 
7. Erlend verðbréf .............0.... eee evnen — 1131536.14 
8. Fasteignir: 

a. Bankabyggingar með húsbúnaði ......... kr.  47775.00 
b. Aðrar fasteignir ......................... —- 105400.00 153175.00 

9. Inneign hjá erlendum bönkum +... ss. — 146599.17 
10. Imneign hjá seðlabankanum ...........00.0000 0 —  160384224.73 
11. Inneign hjá öðrum bönkum .........0...00.00.0 seere — 2237184.40 
12. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) ...........0....... — 5901.18 
13. Ymsir skuldunautar „..............00. 0. — 8537.34 
14. Ógreiddir vextir ............... eeeeeeeeereereereee — 393110.29 
15. Peningar i Sjóði L..0.0.000 erne — 244499.18 

Kr. 280313190.73 
Skuldir: 

Í. Varasjóður sees kr 7000000.00 
2. Afskriftareikningur .............0...00.0.. 0. — 1700000.00 
3. Innstæðufé í hlaupareikningi .............0....000.. 0. —-  11692866.29 
4. Innstæðufé í reikningslánum ................000.00 0. — 641881.50 
5. Innstæðufé í viðskiptalánum ..............0000. ss. -— 449668.25 
6. Innstæðufé í sparisjóði ..........0.....0.00. — 244601838.78 
7. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ...............00....... — 3892704.50 
8. Inneign veðdeildarinnar .............0..0.0.0.... 0. — 8680010.02 
9. Skuld við erlenda banka ............0.00..00 000 — 147734.37 

10. Tilkynntir tékkar ...........0...0.0 eres — 25000.00 
11. Ýmsir skuldheimtumenn ........00.00 0 — 98997.13 
12. Fyrir fram greiddir vextir ............0.0000.0.... — 898172.89 
13. Vegna væntanlegs framlags til eftirlaunasjóðs starfsmanna 

bankans sees 0 — 300000.00 
14. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1943 „............0.0000000. kr. 219399.91 
b. Samkv. rekstursreikningi 1944 ........... — 9043386.96 

Flyt kr. 3262786.87 kr. 280128873.73
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Flutt kr. 3262786.87 kr. 280128873.73 238 

Frå dregst: ' 

a. Fasteignir lækkaðar í verði kr. 76900.00 

h. Fært á afskriftareikning . — 501569.87 

c. Vegna væntanlegs framlags 

til eftirlaunasjóðs  starfs- 

manna bankans .......... — 300000.00 

agt Í varasjóð ......... — - 2 00.00 . d. Lagt í varasjóð 200000.00 2078469.87 
  

  184317.00 
  

Kr. 280313190.73 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. janúar 1945. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson, 

settur. 

"Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning röfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 30. janúar 1945. 

Gísli Sveinsson, 

1. varaforseti. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar með útibúum bankans árið 1944. 

  

  

  

  

1. Útborgaðir vextir ........00.0080.0 rn kr. 3919144.66 

2. Kostnaður við rekstur ........0002000 0000 n rn — 1177982.78 

3. Reksturshagnaður .........0000.00 2... e rr - 3043386.96 

Kr. 8140514.40 

Tekjur: 
1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 20.00.0000... kr. o18126.53 

Innborgaðir vextir og forvextir 
á árinu „........ FI kr. 7252591.85 

Þar af tilheyrandi næsta ári .. —- 898172.89 Pi af tilheyrandi næsta ári .. — 89817289 — 6354418.96 

sreiddir vextir .........0.000 000 —  393110.28 
BEIGE VEXUT | - 1265655.78 

2. Hagnaður af fasteignarekstri og sölu fasteigna ...........0.... —  88020.00 

3. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .........00.00.0. 00... 9406.70 

4. Ýmsar tekjur „.........0%0 00... — 771481.92 

Kr. 8140514.40 
55



1945 

238 

bn
 S
o
æ
n
s
u
k
k
r
i
e
 

430 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar í Reykjavik 31. desember 1944. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

Fasteignaveðslán ........................ kr. 1695975.30 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ................. —- $187710.86 
Handveðslán ........0...0.00000 0 - 27500.00 

. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveitar- og 
bæjarfélaga ............0.00 000 —- 3574375.00 

. Búnaðarlánadeildarlán .................. — 5412.00 

Vidskiptalån senere - 5754519.25 
  

Víxlar innlendir og ávísanir ..........0..0.0.00 0. 
Bankavaxtabréf .......0.0.0.00.. 0 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ 
Erlend verðbréf ............... 0. 
Innlendir bankar ............00000 000. 
Ýmsir skuldunautar ...........00.. 0. 
Ógreiddir vextir ............. sees eee eee vr reven 
Inneign hjá seðlabankanum ..........0.000000. 000. 
Peningar i sjóði „.............0.0..0.0 erne 

Innstæðufé í viðskiptalánum 

kr. 11245492.41 
—  48066599.63 
— 4501448.20 
— 21852914.81 
— 1131536.14 
— 2086054.97 
— 5356.12 
— 313385.39 
— 160384224.73 
—- 72513.55 
  

Innstæðufé í sparisjóði ...........0.0..0.00.0.. 0. 

Inneign veðdeildarinnar 
Útibúið á Ísafirði 
Útibúið á Akureyri 
Útibúið á Eskifirði 
Útibúið á Selfossi 

. Fyrir fram greiddir vextir ...........0..0..... 
Vegna væntanlegs framlags til eftirlaunasjóðs starfsmanna 
bankans ........00.0000 0. 

Frá dregst: 
a. 
b. 

C. 

. Tekjuafgangur óráðstafaður: 
a. 
b. 

Frá árinu 1943 ..........0.0... kr.  86962.50 
Samkv. rekstursreikning 1944 .......,... —- 3011461.48 

kr. 3098423.98 

  

Fært á afskriftareikning . kr. 501569.87 
Vegna  væntanlegs fram- 
lags til  eftirlaunasjóðs 
starfsmanna bankans .... -  900000.00 
Lagt i varasjóð .......... — í 00. . Lagt í varasjóð 2200000.00 . 3001569.87 

  

  

Kr. 249659525.95 

kr.  7000000.00 
—  1700000.00 
— 2156577.22 
—- 449668.25 

— 206772679.21 
— 2674144.14 
— 8680010.02 
— 5869137.51 
—-  4290403.15 
— 1636818.21 
—  17324332,54 

— 89683.76 
— 619717.83 

300000.00 

— 96854.11 
  

Kr. 249659525.95
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Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar i Reykjavik årid 1944. 

  

  

  

  

  

  

1. Utborgadir vextir .......20020eeeereeerrrrererrere kreeret ege kr. 3195630.23 

9. Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar og Austurbæjar- 

útibÚs ..........000 0 —  535455.38 

3. Reksturshagnaður .........0..000 00. n nn — 3011461.48 

Kr. 6742547.09 

Tekjur: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári .....00.00000... kr. 313489.67 

Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu 0. kr. 5550453.98 

þar af tilheyrandi næsta ári .. 61971783 4930736.15 

Ógreiddir vextir .........00000000 00. —  313385.39 kr. 5557611.91 

2. Hagnaður á fasteignarekstri og sölu fasteigna ................ — 88020.00 

3. Ágóði af rekstri útibúsins á Ísafirði .......... — 83959.27 

4. Ágóði af rekstri útibúsins á Akureyri .....00.0.0...0 0000... — 387797.85 

5. Ýmsar tekjur .........00%.0... 0. nn -——  625158.76 

Kr. 6742547.09 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1944. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..........0.00000 0000. 0... kr. 254150.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......000.0%0.00... —  45930.00 

ce. Reikningslán .......02000. 0... 144777.59 kr.  444857,59 

2. Víxlar innlendir og ávísanir ..........0200000. 00. —  4964087.62 

3. Bankavaxtabréf ............000 000. — 43820.00 

4. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ — 324645.60 

5. Fasteignir .............00..20 000 nn — 29500.00 

6. Húsbúnaður og áhöld ........2.000. 0... enn — 14600.00 

7. Inneign hjá erlendum bönkum .....000000000 0. nennt. —— 141493.61 

8. Inneign hjá Landsbanka Íslands .......000.00 000 — 5869137.51 

9. Ymsir skuldunautar ............0.0000 0. ss ns nr — 15.30 

10. Ógreiddir vextir ........0.000 0000. — 3782.25 
11. Peningar Í sjóði ..........220200. ene — 25792.14 

Kr. 11861731.62 

Skuldir: 

1. Skuld við erlenda banka .......000000 0000 n renn kr. 65193.52 

2. Innstæðufé í hlaupareikningi .........0.0%. 00... ene nn. n —  1451445.64 

3. Innstæðufé í reikningslánum .........00000 0000. e nn. — 269877.08 

4. Innstæðufé í sparisjóði ........02002.00 000 nn — 9730245.19 

5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .......0000.000 00... 0... — 274523.49 

6. 
  

Fyrir fram greiddir vextir .......000022.0 00. n nr. — 10446.70 

Kr. 11861731.62 
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Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1944. - 

Tekjur: 
1. Flutt frá fyrra ári ......00.0..00 suser kr. 68873.10 
2. Innborgaðir vextir ............0..... 0. SE —— 142992.20 
3. Forvextir af víxlum og ávísunum 2... ss. - 250137.25 
4. Ýmsar tekjur ............0.. — 11063.06 
5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........0000000 —— 2356.70 

Gjöld Kr. 475422.31 

1. Útborgaðir vextir .............. errree kr. 178152.32 
2. Kostnaður við rekstur ........0.0..00.0.0..0 0. — 146646.27 
3. Ágóði af rekstri færður Landsbankanum til tekna ............ —  83959.27 
4. Flutt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ...................... kr. 70446.70 
» ra A spas rðr . i 995 Að frádregnum ógreiddum vöxtum .............. 3782.25 66664.45 

Kr. 475422,31 

Efnahagur utibusins å Akureyri 31. desember 1944. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lånum: 

a. Fasteignaveðslán ...............0....... kr. 512250.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................. — 1202970.00 
c. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .. 160000.00 
d. Reikningslán ....................0... - 1039382.05 kr. 2914602.05 

2. Víxlar innlendir og ávísanir .........00.0000000 eee. -——  9440331.40 
3. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ........0.0.000000.0.... 977.17 
4. Lån í hlaupareikningi ...........000.00... 0. - 545017.86 
5. Bankavaxtabréf .........0.0.. eee eeg — 515649.50 
6. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ — 1271015.53 
7. Fasteignir ............... nn 38100.00 
8. Húsbúnaður og áhöld .............0.. eee — 11175.00 
9. Inneign hjá erlendum bönkum 2... — 673.30 

10. Inneign hjá Landsbanka Íslands ..........00.00.000.00 00. —  4290403.15 
11. Ýmsir skuldunautar .......... — 472.80 
12. Ógreiddir Vextir 2... - 43319.50 
13. Erlend mynt .......00..00. 00 — 5991.18 
14. Peningar i sjóði 2... eee — 24847.36 

Skuldir: Kr. 19102485.80 

Í. Skuld við erlenda banka ..........0.0...00.0000 0... kr. 33864.49 
2. Innstæðufé í hlaupareikningi .............0.00..0000 seere „ — 4423373.28 
3. Innstæðufé í reikningslánum ............0..0.0...00.0 00 — 372004.42 
4. Innstæðufé í sparisjóði ........00.0..00. 0 — 13440806.11 
5. Innstæðufé gegn viðtökuskirteinum ...............00.0...... — 608331.78 
6. Ýmsir skuldheimtumenn .........0..0.0.... —- 5813.37 
7. Fyrir fram greiddir vextir ....................... HA — 160817.93 
8. Tekjuafgangur óráðstafaður ..........0.00....0.... — 57474.42 

  

Kr. 19102485.80
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Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1944. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári ......0200.02 00. kr. 162843.15 

2. Innborgaðir vextir .........00000 200 — 305739.54 

3. Forvextir af víxlum og åvisunum „0... 000 —-  542242.66 

4. Ýmsar tekjur .........0.0%00 000. —  88838.88 

HE Kr. 1099664.23 
i Gjöld: 

1. Útborgaðir vextir .........02.0.2.0 0... kr. 264282.64 

9. Kostnaður við rekstur ........00002 0000 - 195710.89 

2 Fasteignir lækkaðar Í verdi 20... — 76900.00 

4. Ágóði af rekstri færður Landsbankanum til tekna ............ 387797 85 

5. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir 2....00000... kr. 160817.93 

Að frádregnum Óógreiddum vöxtum ......... — 43319.50 

kr. 117498.43 

Þ: Fekjuafgangur óráðstafaður ................ —… 57474.42 "0 174979.85 

Kr. 1099664.23 

Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1944. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán „..........2000 0000. kr. 447228.85 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán  .................. —  24325.00 

! YYSbartan PE kr. 471553.85 
2. Vixlar innlendir og åvisanir „........00020 000... — 2018314.14 

3. Lán í hlaupareikningi .........02.20. 000. 56285.25 

4. Bankavaxtabréf ...........0002 0000 — 8780.00 

5. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. - - 81700.00 

6. Fasteignir: 
a. Bankahúsið með húsbúnaði ................ kr. 15000.00 
b. Aðrar fasteignir .........0002. 000 — 29800. rar fasteignir 9800.00 44800.00 

7. Inneign hjá erlendum bönkum .....2.0000000 00. - 4432.26 

8. Inneign hjá öðrum bönkum „22.00.2000... 000. — 151129.43 

9. Inneign hjá Landsbanka Íslands ........000.00000 00. nn... — 1636318.21 

10. Ýmsir skuldunautar .........00000 000. ns — 350.77 

11. Ógreiddir vextir .........0..00.00 0 — 610.00 
12. Peningar Í sjóði ........20000 000 — 47198.18 

". 4521472.09 
Skuldir: Kr. 452147 

1. Skuld við erlenda banka ........00.00 000. enn kr 48676.36 

2, Innstæðufé í hlaupareikningi .........0200000 00... nn — 1871356.12 

3. Innstæðufé í sparisjóði .......2.200.0 00... IR —— 3003637.23 

4. Innstæðufé gegn viðlökuskirteinum .......0000.0 000... 62541.67 

5. Fyrir fram greiddir vextir „.......20.02 0000 ann 12490.00 

6. Tekjuafgangur óráðstafaður ........00000000 0... 0... 0... 22710.71 

Kr. 4521472.09 
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Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1944. 

Tekjur 
1. Flutt frá fyrra ári .............0....0 2 kr. 72733.67 
2. Innborgaðir vextir .............0.0.0.. ennen -—  94476.56 
3. Forvextir af víxlum og ávísunum .........0..2. 000... — 73077.97 
4. Ýmsar tekjur ..........)....0. 0. —  43409.95 

Kr. 283698.15 
Gjöld: 

1. Útborgaðir vextir .........00.... veere eee vv evnen kr. 58793.24 
2. Kostnaður við rekstur .............2.000. 000. — 127757.90 
3. Tap á fasteignum og viðhald á útibúshúsinu .................. -— 62496.30 
4. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir ................... kr. 12490.00 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............ — 610.00 

kr. 11880.00 
b. Tekjuafgangur óráðstafaður .................. — 22770.71 2 34650.71 

Kr. 283698.15 

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1944. 

Tekjur: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............0............ kr. 314050.00 - 
hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............0....... — 285435.00 

i a1 ingslå —- 5 c. Reikningslán ..........0.0.0..0. 0 479.56 kr.  599964.56 

2. Víxlar innlendir og ávísanir .......,....0.0.0.0 000. —  1971480.90 
3. Lán í hlaupareikningi ...........0.00.0.0.0.000.00 0. — 73605.23 
4. Bankavaxtabréf .................. FA ——  1200000.00 
5. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  2995280.00 
6. Fasteignir ..............00.0 00... — 8000.00) 
7. Húsbúnaður og áhöld ...........0....0 20. 7000.00 
8. Inneign hjá Landsbanka Íslands ..........0.0.0000 000... — 7324332.54 
9. Ýmsir skuldunautar ..........0.0.0.. sssseeieeeveeeeeerevree - 2342.35 

10. Ógreiddir vextir ................. veeeeveeevevve vene - 32013.15 
11. Peningar i sjóði ..........0..00. 0... — 74147.05 

Kr. 14288166.68 
Gjöld 

1. Innstæðufé í hlaupareikningi ........0....0.0.0..0.000. 0... kr. 2290114.03 
2. Innstæðufé í sparisjóði ................20...00 0. -— 11654471.04 
3. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum ......................... - 273163.42 
4, Tilkynntir tékkar .............2.2.0 0000. — 25000.00 
5. Ýmsir skuldheimtumenn .........00.0.0 02... —— 3500.00 

6. Fyrir fram greiddir vextir .............0...0... 00. — 34700.43 
7. Tekjuafgangur Óráðstafaður ...............20.0.2 0... n nn — 7217.76 

  

Kr. 14288166.68
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Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1944. 

kr. 32624.35 

— 198569.70 
— 94901.99 
— 8961.27 
-— 7050.00 
  

  

  

Kr. 342107.31 

kr. 222286.23 
— 109916.04 

—  9905.04 
  

  

Kr. 342107.31 

kr. 53974.00 
-—  92750.00 
— 182380.64 
—- 856.00 
  

Kr. 329960.64 

kr. 309019.31 
-—  1049.50 
—— 19891.83 
  

Tekjur 

1. Flutt frá fyrra ári .......00002.0 0200 r enn 

2. Innborgaðir vextir ...........0.002 000 .0 0. een 

3. Forvextir af víxlum og ÁVÍSUNUM „......00 00. 

4. Ymsar tekjur ..... NUNA = 

5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........00000000 00... 

i Gjöld: 

1. Útborgaðir vextir .........0000.. ner 

2. Kostnaður við rekstur ..........02000 000. e enn nn 

3. Flutt til næsta árs: 
a. Fyrir fram greiddir vextir .......0.00000000.. kr. 94700.43 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum ........... — 32013.15 

kr. 2687.28 

b. Tekjuafgangur óráðstafaður ...........0....... — 7217.76 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1944. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ..........2.0.2000 000... kr. 25040.00 
hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ........0.00.2.2 0000. —- 28934.00 

2. Riíkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. 
3. Inneign hjá Landsbanka Íslands, útibúinu, Selfossi ........... 

4. Ógreiddir vextir ............2.0220. 0 

Skuldir: 
1. Innstæðufé í sparisjóði .........0.00000 0000. 

2. Fyrir fram greiddir vextir ...........02.00000 000 nn 
3. Tekjuafgangur óráðstafaður ...... HIÐ 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1944. 

Tekjur 

1. Flutt frá fyrra ári „.....00.0. 000. 00 senn 

2. Innborgaðir vextir .........0.0000 0000 nn eens 

3. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .......0.0000.000.......... 

Kr. 329960.64 

kr. 16917.02 
—- 9549.25 
— 5953.70 
  

Kr. 32419.97 
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0 Gjöld 
1. Útborgaðir vextir ..............0..0 00. kr. 9427.84 
2. Kostnaður við rekstur ............0....00 0... —  2906.80 
3. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir ..................... kr. 1049.50 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............. 856.00 

kr. 193.50 
h. Tekjuafgangur Óráðstafaður .............0...... — 19891.83 

— 20085.33   

III. Veðdeildin. 

  

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1944. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur .........0... 93.61 
12110.01 
19164.96 

- 1000891.27 
1246015.38 
1235514.97 
1758607.39 
1843164.55 
2035056.78 
3854260.50 
4169817.71 

- 4686508.57 
5657909.14 
5926879.75 
396100.00 

  

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 
a. Ekki fallið í gjalddaga: 

1. flokkur ................ kr. 3.30 

2. — eeeeerevssnrenee — 147.55 

3. = eee eunerneve — 215.75 

4. — eeeeeereeeveveve —- 12218.78 

5. — —  16930.22 

6. — eeneereererevene —- 16769.44 

7. — neeeseeesenvesne — 24018.15 

8. NR —  25175.92 

9. IR — 27812.33 

10. NR — 52732.10 

11. IA — 57052.04 

12. IR —  64087.32 

Kr. 32419.97 

kr. 33842094.59 

  

13. rn —- 63471.55 

Flyt kr. 360535.35 kr. 33842094.59
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14. flokkur ................ — 

15. 

. 360535.35 

  

Fallið í gjalddaga: 
2. flokkur ................ kr. 

3. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

  

Ymsir skuldunautar: 
2 . flokkur 

7. 
10. 
11. 
12. 

Verðbréfareikningur: 
4. flokkur 
5. 
7. 
8. 
9. 

Vextir af verðbréfum: 

4. flokkur 

8. 
9. 

Inneign hjá Landsbanka Íslands: 
flokkur 1. 

OCES ERE REE NERE NERE NERE NERE RENEE] 

  

  

  

  

kr. 33842094.59 238 

  

63071.24 

148537 |. 495191.96 

50.58 
326.00 

15155.26 
10597.66 
10104.61 
19178.30 
19466.68 
13716.39 
33185.42 
40173.34 
53523.87 
26034.54 
28941.00 a 

— 25645365 4561 

HEE kr. 326244 
LL. — 365.52 
LL — CC 1053.75 
KEE — 5.00 
NR — 10.00 169671 

HEE kr. 60000.00 
BE —  3803.14 
DL —  2176.75 
DLL, — — 2500.00 
a — 250000 0798 

FR kr 3600.00 

sr — 150.00 
sr 150.00 3900.00 

BE kr. 140946.09 
— 80041.67 

-  236899.67 
UL — 1129946.64 
Bee — 489673.91 
IL, — 581344.65 
LL, — 774379.54 
DL — 871776.01 
DL, —— 702884.43 
Re — 1273666.92 
HEE — 1043708.27 

Flyt kr. 7316861.80 kr. 34603316.80 
56
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15. 

3. 

flokkur 
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. Bankavaxtabréf í umferð: 

1. flokkur 

2. 

  

  

  

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
Fallnir í gjalddaga: 

flokkur 
a. 

hb. 

1. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

  

Ekki fallnir i gjalddaga: 

2. flokkur 

3. — 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
  

Flutt kr. 7316861.80 kr. 34603316.80 
— 740284.59 
— 433553.70 
—  184443.23 

4866.70 8680010.02 

Kr. 48283326.82 
Skuldir: 

kr 7400.00 

—- — 84000.00 
— 167200.00 
— 1701700.00 
— 1497600.00 

— 1572500.00 
— 2220400.00 

- 9476300.00 
- 2519000.00 

— 4728200.00 
— 4997900.00 
— 5299400.00 
— 5972600.00 

— 6000000.00 

396100.00 39633300.00 

kr 3325.50 

— 10903.50 
—. 17480.25 

14751.00 
—  1985.00 
—  2615.00 
— 912.50 
- 9887.50 
— 100060.00 
— 53552.50 

37667.50 
— 18906.00 
=. 9166 21668.00 293714 95 

kr. — 708.75 
—  1460.25 
— 36807.75 
— 37440.00 

39235.00 
— 55267.50 
— 61695.00 
—… 62150.00 

Flyt kr. 294464.25 kr. 293714.25 kr. 39633300.00
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Flutt kr. 294464.25 kr. 293714.25 kr. 39633300.00 238 

10. flokkur 2..............… — 114047.50 
11. — eeeeerereserrsee — 121687.50 
12. — ER ERE ERE ERE — 129445.00 
13. — eeeeeeereeeseree — 119290.00 
14. — suseereereensses -— 120000.00 
15. — såesereversbeeee — 922.00 

—  900156.25   

— 1193870.50   

3. Varasjóður: 

  

  

  

1. flokkur ..........000. 000. kr. 129617.50 
3 IR — 70465.88 
4. — —  460847.20 
5. — —  231980.31 
6. — eee sseree — 230013.67 
1. —  293443.15 
8. — eres, — 216325.66 
9. 0 —  191082.43 

10. eee seeneee — 272591.19 
11. — EEEEEEEE — 137617.26 
12. — — 84901.85 
13. — — 70172.93 
14. a — 61667.22 

A mu Mu R 15. FIRIR 5430.07 = 9456156,32 

Kr. 43283326.82 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. janúar 1945. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson, 

settur. 

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum vå endurskoðað og borið saman við bækur 
bankans, og ekkert fundið við hann að athuga. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 30. janúar 1945. 

Gísli Sveinsson, 
1. varaforseti.
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Utborganir: 

  

Reikningur yfir útborganir og innborganir fyrsta flokks veðdeildarinnar 1944. 

  

  

  

1. Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr... 200.00 
b. Annar kostnaður .........0000.0. 0. — 100.00 kr 300.00 

2. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 2... — 140246.09 

Kr. 140546.09 
Innborganir 

1. Borgað af lánum 2... 0 kr 328.53 
2. Vextir af lánum 2... eee even ere a 19.29 
3. Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum „..... kr. 32.00 
b. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ,.……. — 699.75 731.75 

— 31.75 
4. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 2... - 139466.52 

Kr. 140546.09 

Reikningur yfir útborganir og innborganir annars flokks veðdeildarinnar 1944. 

Utborganir: 

  

  

  

1. Innleyst bankavaxtabréf 2... sees eersene kr 5000.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum ..........0.0.. eeeeee — 360.00 
3. Varasjóðskostnaður: 

Skrifstofu- og stjórnarkostnaður „20.00.0000... — 1200.00 
4. Ýmsir skuldunautar 2... sene eee er erne — 1260.60 
5. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 1... — 80041.67 

Kr.  87862.27 
Innborganir: 

1. Borgað af lánum ..........0...0..0. veere veere kr 7208.26 
2. Vextir af lánum .........0....0. 0. — 961.21 
3. Varasjóðstekjur: 

a. af lánum ............. kr. 106.88 
hb. Dráttarvextir og provision .................. — 136.72 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... — 374.79 — 618.39 

4. Ýmsir skuldunautar 2... seeren — 2200.00 
5. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ........0.0..0........ - 15613.81 
6. Reksturshalli yfirfærður á ýmsa skuldunauta ................ — 1260.60 

Kr. 87862.27
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Reikningur yfir innborganir og útborganir þriðja flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 
1. Innleyst bankavaxtabréf ..........00000 0000 kr 44500.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum ......00.0.20. 0... — 2922.75 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............. kr. 7000.00 
b. Annar kostnaður ........002002 0000. — 1000.00 8000.00 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 „.........00.00.0000 rr 236899.67 

Kr. 292322.42 
Innborganir: 

1. Borgad af lánum .......2200euuuuenseesenke ennen essrnes kr 22511.47 
2. Vextir af lánum .............0.000 0000 — 2284.92 
3. Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ...........00 0000 kr... 256.58 
h. Dråttarvextir og provision ................... — 216.73 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... -— 1075.16 1548.47 

4. Endurgreiddir vextir af úldr. bréfum ........0000 000... — 9.00 

5, Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ........0..0000.0.00.. —- 265968.56 

Kr. 292322.42 

Reikningur yfir útborganir og innborganir fjórða flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 
1. Innleyst bankavaxtabréf ..........2.200 00. kr. 372600.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum ............000 00... ss — 85972.50 

3. Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 12000.00 
b. Annar kostnaður ..........0.000. 000... — 2002.25 nnar kostnaður 0 SN 14009.25 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 „.....0.0.0.00.0.0.00.. mm - 1122240.64 

Kr. 1594815.39 

Innborganir: 
1. Borgað af lánum .............0. 000. kr. 349087.74 
2. Vextir af lánum .........0..000 0. 0n nr — 63507.65 
3. Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum .........00 00 kr. 7057.85 
bh. Dráttarvextir og provision .c.c — 3549.97 

. Vextir af i ig já La sanum ...... — 56.21 - c. Vextir af inneign hjå Landsbankanum 4456.2 | 15064.03 

4. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ........0..0000 00. ..00.0.. — 1316.25 
5. Verðbréfareikningur ...........000.00 0000 — 5000.00 
6. Vextir af verðbréfum ...........0%0. 000 nn — 3900.00 

7. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ....00.0.00%. 0000... —- 1156939.72 

Kr. 1594815.39 
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Reikningur yfir útborganir og innborganir fimmta flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

  

  

  

  

1. Innleyst bankavaxtabréf ............2..0.. 0... kr. 296600.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum ................0000 000... —- 822.95 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ...,........ kr. 7000.00 
hb. Annar kostnaður .............0000. 00... — 1000.00 8000.00 

4. Imnneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 seere. — 489673.91 

Kr. 876568.91 

Innborganir: 
I. Borgað af lánum ............0.... 0... nn ss kr. 170237.00 
2. Vextir af lánum ..........0.... 0000. — 68087.50 
3. Varasjóðstekjur: 

a. %% af lánum ...........00.0 000 kr. 6808.18 
b. Dráttarvextir og provision .............0.... — 1646.11 
„afi af 5 . FA i ” in sn 99 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ....-. 1660.22 i 10114,51 

4.. Verðbréfareikningur ..............0.00..0 0000 r rn orm 518,55 
5. Vextir af verðbréfum ................00.. 0. —- 237.66 
6. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ........0000.0.0.000.. — 627373.69 

Kr. 876568.91 

Reikningur yfir útborganir og innborganir sjötta flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

  

  

  

  

1. Innleyst bankavaxtabréf ...........0.0002.0 kr. 392600.00 
2. Vextir af bankavaxtabréfum „.........2000.... 0 nn. — 88022.50 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 7000.00 
D. É: s IR — 00.00 b Annar kostnaður 1000.0 8000.00 

4. Ýmsir skuldunautar „..............0.000. 00. — 10000.00 
5. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 „................. — 581344.65 

Kr. 1079967.15 

Innborganir: 
1. Borgað af lánum ....................snsns kr. 183037.31 
2. Vextir af lánum ...............0....n ens — 73744.69 
3. Varasjodstekjur: 

a. %2% af lánum ..........000000. 00... kr. 7374.06 
b. Dráttarvextir og provision .................. — 2437 44 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... 2220.33 = 19031,83 

4. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ........0.0..0.. 0000... — 450.00 

5. Ymsir skuldunautar ...............0.0. 00... ss — 25000.00 
6. Inneign hjá Landsbankanum Í. jan. 1944 .................... —  785703.32 

Kr. 1079967.15
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Reikningur yfir útborganir og innborganir sjöunda flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

1. Innleyst bankavaxtabréf .....00000000 00 enn enn kr. 415300.00 

9. Vextir af bankavaxtabréfum ......000. 0000 n enn - 121387.50 

3. Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 9500.00 

. ar kostn MI — 505.01 b. Annar kostnaður 1505.00 11005.00 

4. -Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 ......00..0..0000.. — 774379.54 

Kr. 1322072.04 

Innborganir: 

1. Borgað af lánum 22.00.0000. sss rn kr. 296443.68 

2, Vextir af lánum ..........000 0000 TTT 106800.20 

3. Varasjóðstekjur: 
a. %% af lánum ........00000 00 kr. 10679.23 

b. Dráttarvextir og provision .....0000 0... —  2695.97 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... —  2511.69 xtir inneign hjá Landsbankanum 511.69 15886.89 

4. Verðbréfareikningur .........0.0000 0. sn nr — 141.50 

5, Vextir af verðbréfum .........00.0 00 = 127.50 

6. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfi 2... — 157.50 

7. Ymsir skuldunautar .........000000 0. enn — 10000.00 

8. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ......0000.. 0000... —  892514.77 

Kr. 1322072.04 

Reikningur yfir útborganir og innborganir áttunda flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

  

  

  

  

1. Innleyst bankavaxtabréf .......020000. sn enn kr. 362300.00 

2. Vextir af bankavaxtabréfum .......0.0000 0. sens — 133567.50 

3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 8500.00 

b. Annar kostnaður .......000.2 00. enn — 1500.00 “ 10000.00 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 .....000.00..0.00.. — 871776.01 

Kr. 1377643.51 

Innborganir: 

1. Borgað af lánum .........0.00 0. kr. 268069.21 

2. Vextir af lánum .............00 nn —  108687.84 

3. Varasjóðstekjur: 

a. %2% af lánum .........000. 00 kr. 10868.48 

bh. Dráttarvextir og provision .....000.00.0.00... — #157.17 

c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... — 3171.92 - 
— 17197.57 

4. Vextir af verðbréfum .........0.00. 0... ein — 150.00 

5. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ......000000. 000... ves — 152.50 

6. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ..... AIR ER —- 983386.39 

Kr. 1377643.51 
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Reikningur yfir útborganir og innborganir níunda flokks veddeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

  

kr. 564100.00 
— 140317.50 

—  11500.00 
102884.43 | 

  

  

1. Innleyst bankavaxtabréf ............0.00.00.0...0 0 
2. Vextir af bankavaxtabréfum .............).000. 000. 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 9500.00 
b. Annar kostnaður ..........000).00... —  2000.00 

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 „..........0.00000... 

Innborganir 
Í. Borgað af lánum .............0%20.. 0. 
2. Vextir af lánum ............0000. 000 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. %% af lánum „...........00.0 00. kr. 11237.45 
b. Dráttarvextir og provision .................. — 2443.22 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... — 2123.36 

4. Vextir af verðbréfum .................00.. eee veee 
5. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ...........0......0.. 
6. Ýmsir skuldunautar ..........)..0.... 
7. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 0. 

Kr. 1418801.93 

kr. 196316.31 
— 112375.49 

— 16404.03 
— 150.00 
— 465.00 
—  19000.00 
—- 1074091.10 
  

Kr. 1418801.93 

Reikningur yfir útborganir og innborganir tíunda flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 
Innleyst bankavaxtabréf ............0.. 0 
Vextir af bankavaxtabréfum ............0...000..0 0. 
Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ kr. 14000.00 
b. Annar kostnaður ..........0.0000. — 2000.00 

  

kr. 450300.00 
— 225152.50 

—  16000.00 
— 1273666.92 
  

- Borgað af lánum 2... erne 
Vextir af lánum .................. 2000 
Varasjóðstekjur: 
a. %% af lánum ............. kr. 21892.31 
b. Dráttarvextir og provision .................. — 4593.67 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... — 4351.27 

  

Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum .........000000 
Ýmsir skuldunautar ................. 

Kr. 1965119.42 

kr. 457216.04 
—  218925.52 

— 30837.25 
— 860.00 
— 6000.00 
— 1251280.61 
  

Kr. 1965119.42
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Reikningur yfir útborganir og innborganir ellefta flokks 

Útborganir: 
1. Innleyst Þbankavaxtabréf 
2. Vextir af bankavaxtabréfum 
3. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 
b. Annar kostnaður 

  

4. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 

Innborganir: 

1. Borgað af lánum 
2. Vextir af lánum 

  

  

3, Varasjóðstekjur: 
a. %% af lánum 2... 
b. Dráttarvextir og provision 20.22.0000... 0... 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... 

4. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ............ 
5. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ........ 

  

Reikningur yfir útborganir og innborganir tólfta flokks veðdeildarinnar 1944. 

Útborganir: 

Innleyst bankavaxtabréf 
Vextir af bankavaxtabréfum 
Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður 
b. Annar kostnaður 

ud
 

AÐ
 

må
 

  

4. Inneign hjå Landsbankanum 31. des. 1944 

Innborganir: 

  

  

1. Borgad af lánum ........000%. 00 nn 
2. Vextir af lánum .......0.0.0. 00. 

3. Varasjóðstekjur: 

a. 12% af lánum .......0000000 000 en 

b. Dráttarvextir og provision ....c.0.. 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ........ 

4. Endurgreiddir vextir af útdr. bréfum ............ 
5. Inneign hjá Landsbankanum .........0....00..... 

  

veðdeildarinnar 1944. 

kr. 580900.00 
a — 259132.50 

kr. 14000.00 

— 200250 0050 
a — 1043708.27 

Kr. 1899743.27 

A kr. 388002.61 
NN — 226576.63 

kr. 22656.48 

— 4687.69 

— 366768 31011.85 
NA — 852.50 
NN — 1253299.68 

Kr. 1899743.27 

kr. 584000.00 
NN —- 273320.00 

kr. 14000.00 
a 9 

206150 16061.50 
— 740284.59 

Kr. 1613666.09 

A kr. 263063.76 
NN —- 234350.26 

kr. 23434.50 
—  4578.11 

— 247630  S30488.91 
BENE — 1472.50 
BENENE — 1084290.66 

Kr. 1613666.09 

57 

1945 

238
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238 Reikningur yfir útborganir og innborganir þrettánda flokks veðdeildarinnar 1944. 

D
S
 
—
 

Uthorganir: 
Innleyst bankavaxtabréf .........000 0 
Vextir af bankavaxtabréfum ...............0.0.... 

Varasjóðskostnaður: 
a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............ 
b. Annar kostnaður .........00.0000. 00. 

  

Borgað af lánum ..............00.0 0. 
Vextir af lánum .............%. 0... 
Varasjóðstekjur: . 
a. %2% af lánum ........0.. 0000 
b. Dráttarvextir og provision ..............0.... 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... 

  

  

Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 ....... 

Reikningur yfir útborganir og innborganir fjórtánda 

Útborganir: 

  

HAR kr. - 97400.00 
NERONE „— 931588.00 

kr. 14000.00 
— 2521.53 | 

MSI 16521.53 
A —  433553.70 

Kr. 709063.23 

HR kr. 161572.89 
ni —.  225266.98 

kr. 28158.11 
— 3584.74 
— 3,15 

9865 —— 39729.90 
RN — 989494.36 

Kr. 709063.23 

flokks veðdeildarinnar 1944. 

  

  

  

  

1. Vextir af bankavaxtabréfum ..........0...... 0 kr. 107006.00 
2. Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður ............. kr. 10000.00 
b. Z ar stna RA — 58.03 >. Annar kostnaður 14858 24858.03 

3. Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 .................. — 184443.23 

Kr. 316307.26 

Innborganir: i 
Í. Borgad af lánum ..............2.0 000. kr.  73120.25 
2. Vextir af lánum ............. 000... —  106795.99 
3. Varasjóðstekjur: im 

a. %2% af lánum .......0...00 0 kr. 13349.46 
hb. Dráttarvextir og provision ................... — 723.92 
c. Vextir af inneign hjá Landsbankanum ...... — „185.31 
d. Vextir af útg. bankavaxtabréfum ............ — 36208.30 
e. Lántökugjald af nýjum lánum .............. — 33359.00 —  83895.99 

4. Inneign hjá Landsbankanum 1. jan. 1944 „....1......0.05.... — 52565.03 

Kr. 316307.26
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Reikningur vfir útborganir og innborganir fimmtánda flokks veðdeildarinnar 1944. 238 

Útborganir: 

  

  

  

Inneign hjá Landsbankanum 31. des. 1944 rer kr. 4866.70 

Kr. 4866.70 

Innborganir: 

Varasjóðstekjur: 

a. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum ...... kr 905.70 

b. Lántö j. ýj ÁÐUM 2000. — 3961. >. Lántökugj. af nýjum lánum 3961.00 4866.70 

Kr. 4866.70 

REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS HF. 

1. janúar — 31. desember 1944. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1944. 

  

  

Gjöld 

Kostnaður við bankareksturinn .........000000 00. en en enn kr. 2208919.58 

Fært á afskriftareikning .........0..2200 0... nn sn —- 1750000.00 

Arður hluthafa 4% ...........connsr ns —  292616.00 

Til varasjóðs ........0.00.00 nes —- 1750000.00 

Framlag til eftirlaunasjóðs .........220000 0. nn enn tn --  200000.00 

Til næsta árs yfirfærist ..........0%. 000... n ner 124941.99 

Kr. 6326477.57 

Tekjur 

Yfirfært frá fyrra ári ........00000 000. sn kr. 130085.12 

Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur ......0...0%00. 000... nn — 6G196392.45 

Kr. 6326477.57 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 31. desember 1944. 

Activa: 

Fasteignaveðslán ........0.000 0000 senn 
Lán sýslu- og bæjarfélaga .........000.%.0 0... 

Handveðslán ...........0.00 080 

Sjálfskuldarábyrgðarlán 
Reikningslán 
Skuldir á hlaupareikningi 
Víxlar 
Ýmsir skuldunautar 
Verðbréf 
Erlend mynt 
Húseignir bankans og útibúa hans 

311175,35 
7400.00 
9562.50 

1480528.28 
11258944.98 
28613407.71 
76114306.18. 
7218604.13 
1664226.48 

34916.47 
167312.37 

  

kr. 126880384.45 

239



1945 448 

Flutt kr. 126880384.45 
239 Erlendir bankar ............)....00 0000 — 24231934.32 

Ógoldnir vextir ............0.. ee — 1202.69 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..…..…..................…. —  35904907.58 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands ..........0.0..00.0..... —  29846630.98 

  

Kr. 216865060.02 

Hlutafé 2... ere egee kr... 7315400.00 
Varasjóður ...............0000 0. —  3750000.00 
Afskriftareikningur „................0.00 nere nerver —  3750000.00 
Gengisreikningur ..................0..0 00. — 1500000.00 
Ógreiddur arður fyrir árið 1943 2... — 52122.00 
Arður til hluthafa fyrir árið 1944 seeren —- 292616.00 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka .........0..00.00..0 0. — 384886.80 
35 ára £ lån frå 1935 £ 142703.0.10 á 26.22 ...........ere. —  3741673.76 
Hlaupareikningur .............0..0.. 000. — 66806441.07 
Sparisjodsfe ..........0..... en —— 81653029,51 
Fyrir fram greiddir vextir ..........0...0...00.. 0 — 1201700.73 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........0..... 00 — 9941440.29 
Erlendir bankar .................0..0 eee eres —- 445900.29 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........0.0.0000000 0. —- 35904907.58 
Yfirfært til næsta árs .........0....00...00 0. — 124941.99 

  

Kr. 216865080.02 

Reykjavík, 31. janúar 1945. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Helgi Guðmundsson. Ásg. Ásgeirsson. Valtýr Blöndal. 
  

Einar E. Kvaran. 

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykja- 
vík, og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 23. marz 1945. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

Með skirskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 
reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 30. apríl 1945. 

FULLTRÚARÁÐ ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 
Lárus Fjeldsted. Guðm. Ásbjörnsson. Gisli Guðmundsson. Gunnar Einarsson.



449 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykjavík, 31. desember 1944. 

Activa: 

Fasteignaveðslán ..............000 000... kr. 
Lán sýslu- og bæjarfélaga .............00 0000... — 
Handvedslån — 
Sjálfskuldarábyrgðarlán .............)..0. 0000. — 
Reikningslán 

170195.76 
5400.00 
9562.50 

547565.78 
8077237 81 

26040078.89 
58637481.90 
6878549.03 
1494818.14 

4348.27 
59445.68 

24231934.32 
492869.27 

35149513.75 
29161743.29 
  

Skuldir á hlaupareikningi ..................20 0000... — 
Víxlar ...........00..22 0 — 
Ýmsir skuldunautar .........0...0.2 000 — 

Verðbréf (............. 0. — 
Erlend mynt „...........2000 0000 — 

Bankahúsið og aðrar fasteignir ...............0000 000... — 
Erlendir bankar ...............2200 0... sn —- 

Útibúið á Ísafirði ..........0.0..00...0... evner enten — 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........0200.00. 00... — 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands ........0000.00.. 0000... — 

Kr 

Passiva 

Hlutafé (20... kr. 
Varasjóður ............202 0. 

Afskriftareikningur ...............0.... 0200. nn — 
Gengisreikningur ................... 0000. ser — 
Ógreiddur arður fyrir árið 1943 20.00.0000... 000. — 
Arður til hluthafa fyrir árið 1944 ................0.000 00... — 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka ..........%.000. 00. — 

35 ára £ lán frá 1935 £ 142703.0.10 á 26.22 ......0.000 0 — 
Hlaupareikningur „.c............ 000... — 

Sparisjóðsfé seen eee eres — 

Fyrir fram greiddir vextir — 

Ýmsir skuldheimtumenn ..........0..0.000. 0 — 

Utibúið á Akureyri ..............0.00 0. — 

Útibúið á Seyðisfirði — 

r. 190954744.39 

7315400.00 
3750000.00 
3750000.00 
1500000.00 

52122.00 
292616.00 
384886.80 

3741673.76 
59059454.76 
57620806.85 

926551.10 
9347106.81 
2079966.95 
779033.70 

4634769.63 
445900.29 

35149513.75 
124941.99 

  

Útibúið í Vestmannaeyjum .........00.2.. 0 — 
Erlendir bankar „..............22 00... — 
Abyrgð vegna viðskiptamanna ..........0.00000 00. 0. — 
Yfirfært til næsta árs ..........0.. 002 — 

Kr 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir 

. 190954744.39 

árið 1944 og 
vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af vixlum, verðbréf 
og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 23. marz 1945. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

1945 
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Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1944. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ........0...000.0.2... kr. 2079966.95 
Fasteignaveðslán ................0.0 0. — 10965.68 
I.án sýslu- og bæjarfélaga ............000%00 000... — 2000.00 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ................0 0... — 710200.00 
Reikningslán #................20.0 0... 1697909.03 
Skuldir á hlaupareikningi ...........0)..00. 0000 —  2358334.74 
Víxlar ........0.0.000 0000 — 4425607.48 
Ýmsir skuldunautar ........0....0.... 200 — 259367.91 
Verðbréf ..............0.0 0 — 169408.34 
Húseign útibúsins ............... 0000... — 10000.00 

Ógreiddir vextir ............0.... 2. — 107.82 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .................... — 248650.25 
Sjóður ............. FNF —  234622.81 

Kr. 12207141.01 
Passiva: 

Hlaupareikningur ............0.... 0. kr. 3540986.50 
Sparisjodsfé .............0. —… 7959383.31 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........00.0 0... — 349075.74 
Fyrir fram greiddir vextir ...........0...0 000... 109045.21 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna „..........0.00.0 000... — 248650.25 

Kr. 12207141.01 

TI. Útibúið á Ísafirði. 

Activa: 
Fasteignaveðslán ..........0.0.00000 20. kr. 130013.91 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........00.. — 60442.50 
Reikningslán ...........00.%.0000 000. —- 1124484.72 

Skuldir á hlaupareikningi ..........0.0.0.0000..0 00. —  33893.31 
Víxlar .......0..20022 0. — 4725273.66 
Ýmsir skuldunautar ............0. 2. —- 8598.85 
Húseignir útibúsins ..................... 00 — 10000.00 

Ogreiddir vextir ..........0...000 — 756.14 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ................... —  12578.00 
SJÓÐUr ......00.0.00 00 —  234048.87 

Kr. 6340089.96 
Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. 2. kr. 492869.27 
Hlaupareikningur ..............2.000. 00... —  720784.69 
Sparisjóðsfé ..........00000 00 —- 4944154.10 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........0.000. 0. — 109736.33 
Fyrir fram greiddir vextir ..............00...00 000. — 59967.57 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........0.00..0..000... —  12578.00 

  

Kr. 6340089.96
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III. Útibúið á Seyðisfirði. 239 

Activa: 

Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ........20.00.0 00... 0... t.... kr. 779033.70 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........2202000 0000 en ann —  162320.00 

Reikningslán ............0.0 0200. 0 nun — 71541.89 

Víxlar ........022 00 — 1656954.75 

Skuldir á hlaupareikningi ..........020000 0000 ec ne nn nn — 19347.11 

Ýmsir skuldunautar ..........2.0.0.. 0 —  45400.31 

Erlend mynt ........2000200 ene sees rsereesseresrerkrernere — 3355.00 

Húseignir útibúsins og aðrar fasteignir ........0.020000000. 0... —  82545.23 

Ógreiddir vextir ...........0...00 0000 nð nr — 338.73 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .........0.02000.0 00... 0... —  39000.00 

  

Sjóður —  95163.87 

Kr. 2961000.59 

Hlaupareikningur .........002.0000 00 nn kr. 828298.67 

Sparisjóðsfé .......02200200 00 —- 2054768.16 

Ýmsir skuldheimtumenn .........00000. 0. — 6510.93 

Fyrir fram greiddir vextir .........2.0.000000 0 ne nr ern. — 32422.83 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0..2000. 00 0nn ner — 39000.00 
  

Kr. 2961000.59 

IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Aetiva: 

Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. .......0.00..0. 0000... kr. 4634769.63 

Reikningslán ............200002 0000 n er — 281771.53 

Víxlar sussie, — 6668988.39 

Skuldir á hlaupareikningi .............0000 02 ú in — 161753.66 

Erlend mynt .....000000000nn0 nennt — 27213.20 

Ymsir skuldunautar ..........22.00020 000 — 26688.03 

Huseign utibusins og aðrar fasteignir ..........0.000000. 000... — 11321.46 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ......200creeeeeeererennee — 455165.58 

Sjóður ...... ARA —  121052.14 
  

Kr. 12388723.62 

Hlaupareikningur ........200220000 enn kr. 2656916.45 
Sparisjóðsfé ........2002200 nn —  9073917.09 
Ýmsir skuldheimtumenn .........00000.. 00... —  129010.48 
Fyrir fram greiddir vextir ........0220000 00. ern 73714.02 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ..........2200eueeeeerrererreee —- 455165.58 

  

Kr. 12388723.62
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bn
 

. Eignir í ársbyrjun 
. Tekjur á árinu: 

a. 

b. 

Kostnaður við verðbréfakaup 

452 

REIKNINGUR 

sjóðsins Aldarminning Jóns Sigurðssonar forseta 1944. 

Tekjur: 

Gjöf frú Kristínar Þorvaldsdóttur og Sigurjóns 
Jónssonar, fyrrv. bankastjóra, samkv. gjafabréfi 
frá 17. jan. 1944 .........0....000 0 
Vextir af bankavaxtabréfum og öðrum verðbréfum 
Vextir í sparisjóði ...........0000.00 00. 

kr. 10000.00 
886.08 
26.75 

  

Eignir í árslok: 
a. 

b. 

c. 

. Eign í ársbyrjun 

Bankavaxtabréf sr 

Önnur verðbréf .........00.. 0000 

7965.97 

10912.83 
  

  

Ísafirði, 2. marz 1945. 

Jón Guðjónsson. 

REIKNINGUR 

Menningarsjóðs Ísfirðinga árið 1944. 

Tekjur á árinu: 

a. Frá skátafélaginu Einherjar .................0.... 
b. Frá Sunnukór ...........%%.000 00. 

c. Vextir af bankavaxtabréfum ..................... 

d. Vextir af skuldabr. Rafveitu Ísafjarðar .......... 
e. Vextir í sparisjóði .............00.00 000... 
f. Vextir í Söfnunarsjóði ......... AI 

. 18878.80 

30.00 

18848.80 
  

26.14 
782.91 

  

Gjöld: 

Eign í árslok: 
Inneign í Söfnunarsjóði Íslands, aðaldeild nr. 692 

Ísafirði, 2. marz 1945. 

Jón Guðjónsson. 

kr. 

r. 18878.80 

21133.24 

1235.30 
  

r. 22368.54 

. 22368.54 
  

r. 22368.54



Stjornartidindi 1945, B. 18. 453 

REGLUGERD 

um ráðningu sjukrahuslækna. 

1. gr. 
Héraðslæknar teljast, án sérstakrar viðurkenningar ráðherra, hæfir til að vera 

sjúkrahúslæknar eða yfirlæknar almennra sjúkrahúsa eða sjúkraskýla, hver innan 
síns héraðs, enda séu þau sjúkrahús eða sjúkraskýli aðeins við hæfi héraðanna 
og taki ekki yfir 20 sjúklinga. 

2. gr. 
Lausar sjúkrahúslæknisstöður (yfirlæknisstöður) við önnur sjúkrahús eða stærri 

en getur i 1. gr. skal jafnan auglýsa með minnst þriggja mánaða fyrirvara. 
Þegar í hlut eiga sjúkrahús önnur en ríkissjúkrahús, skal leita staðfestingar 

ráðherra á auglýsingum um lausar sjúkrahúslæknisstöður, áður en birtar eru, og 
gelur ráðherra í einstökum tilfellum með ráði landlæknis krafizt, að sett séu sér- 
stök skilyrði um framhaldsnám og sérþekkingu umsækjenda, sem til greina geti 
komið. Umsóknir skal senda landlækni. Ráðherra úrskurðar að fengnum tillögum 
landlæknis, hverjir umsækjendanna séu hæfir í stöðuna. Landlæknir sendir síðan 
umsóknir stjórnendum hlutaðeigandi sjúkrahúss ásamt umsögn sinni um um- 
sækjendur og tillögum um ráðningu í stöðuna. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til ráðningar yfirlækna við sjúkrahús, sem 
um ræðir Í síðustu málsgrein 4. gr. laga nr. 30 19. júní 1933, en slík ráðning er þó 
engu síður háð úrskurði ráðherra um, að hlutaðeigandi sé hæfur í stöðuna. 

3. gr. 
Prófessorinn í lyflæknisfræði við háskólann skal jafnframt vera yfirlæknir lyf- 

læknisdeildar Landspítalans og prófessorinn í handlæknisfræði yfirlæknir hand- 
læknisdeildarinnar. 

Aðrar yfirlæknisstöður við ríkisspítalana veitir ráðherra með ráði landlæknis 
að fengnum tillögum læknadeildar háskólans og stjórnarnefndar ríkisspítalanna. 

Þegar ráða skal sérfræðing að Landspítalanum eða öðrum sjúkrahúsum ríkis- 
ins, skal að jafnaði leita fyrst til þess kennara, sem annast kennslu í hlutaðeigandi 
sérgrein við læknadeild Háskóla Íslands. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 1. gr. laga nr. 30 19. júní 1933, 
um sjúkrahús o. fl., til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 10. ágúst 1945. 

Finnur Jónsson.   
Ragnar Bjarkan. 

31. dag desembermánaðar 1945. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1945 

H/f Siglunes, Siglufirði. 
Bifreiðastöð Húsavíkur h/f, Húsavík. 
Véla- og raftækjaverzlunin Hekla h/f, Reykjavík. 
Matthildur Björnsdóttir h/f, Reykjavík. 

H/f Hrönn, Miðneshreppi, Gullbringusýslu. 
Skutull h/f, Ísafirði. 
H/f Hvíta húsið, Húsavík. 

Efnagerð Austurlands h/f, Seyðisfirði. 
Samkomuhúsið h/f, Neskaupstað. 
Búi h/f, Dalvík. 
Söltunarfélag Dalvíkur h/f, Dalvík. 

Hólmaborg h/f, Eskifirði. n
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13. Grímur Grímsson & Co. h/f, Reykjavík. 
14. Fiskveiðafélagið Kópanes h/f, Reykjavík. 

þe
 

SI
T 5. Nyja Efnalaugin h/f, Reykjavik. 

16. Tré- og bilasmidjan Vagninn h/f, Reykjavik. 
17. Hringbraut 56 h/f, Reykjavik. 
18. Årni Jénsson, umbodsverzlun h/f, Reykjavik. 
19. Heildverzlun Árna Jónssonar h/f, Reykjavík. 
20. Uggi h/f, Reykjavík. 
21. Skóverksmiðjan Hænir h/f, Reykjavík. 
22. Hárgreiðslustofan Bíbí Halldórs h/f, Reykjavík. 
23. Gróska h/f, Reykjavík. 
24. Ingólfshöfði h/f, Keflavík. 
25. Vélsmiðja Bolungavíkur h/f, Bolungavík. 
26. Bólstruð Húsgögn h/f, Akureyri. 
27. Ásbyrgi h/f, Akureyri. 
28. Bifreiðastöð Akureyrar h/f, Akureyri. 
29. Engey h/f, Reykjavík. 
30. Efnalaug Vesturbæjar h/f, Reykjavík. 
31. B.S.A.-verkstæði h/f, Akureyri. 

32. Snæfugl h/f, Reyðarfirði. 
33. Bifreiðastöðin Hekla h/f, Reykjavík. 
34, Prentsmiðja Hafnarfjarðar h/f, Hafnarfirði. 
35. Bifreiðastöð Þingevinga h/f, Húsavík. 
36. Steinsteypa h/f, Húsavík. 
37. Byggingafélagið Smiður h/f, Reykjavík. 
38. Dyngja h/f, Reykjavík. 
39. Prentsmiðjan Eyrún h/f, Vestmannaeyjum. 

40. Skipafélagið Fold h/f, Reykjavík. 
41. Kirkjustræti 4 h/f, Reykjavík. 
42. Vestri h/f, Reykjavík. 
43. Hörður og Kjartan h/f, Reykjavík. 
44. Offsetprent h/f, Reykjavík. 
45. Ekko h/f, Hafnarfirði. 
46. Faxaklettur h/f, Hafnarfirði.
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. H/f Spónn, Hafnarfirði. 243 

. Áætlunarbílar Mosfellssveitar h/f, Mosfellssveit, Kjósarsýslu. 

. K. Einarsson & Björnsson h/f, Reykjavík. 

. Byggingafélag Keflavíkur h/f, Keflavík. 

. Skipasmíðastöð Njarðvíkur h/f, Njarðvíkurhreppi. 
Trésmiðjan Herkúles h/f, Þingeyrar, A.-Hún. 

53. Blanda h/f, Blönduósi. 

Millý h/f, Siglufirði. 
. Trésmiðjan Fjalar h/f, Húsavík. 

H/f Goðaborg, Neskaupstað. 
. Hraðfrystihús Eskifjarðar h/f, Eskifirði. 

H/f Samkomuhús Rangæinga, Hellu, Rangárvallahr. 
H/f Haukar, Reykjavík. 

. Ölvir h/f, Reykjavík. 
. Verksmiðjan Nýting h/f, Reykjavík. 
. Hraðsteypan Málmur h/f, Reykjavík. 
. Skýlir h/f, Reykjavík. 

Efnalaug Hafnarfjarðar h/f, Hafnarfirði. 
. Ó. Oddgeir h/f, Sandgerði. 

Sveinn Egilsson h/f, Reykjavík. 
. Laugavegur 105 h/f, Reykjavík. 

Útgerðarfélagið Röst h/f, Keflavík. 
Sædis h/f, Siglufirði. 
Guðmundur Pétursson & Co. h/f, Akureyri. 

. H. A. Tulinius h/f, Reykjavík. 
Aðalútsala Norðra h/f, Reykjavík. 
Arnarfell h/f, Reykjavík. 
Hlutafélagið Virki, Reykjavík. 

. Vinnufataverksmiðjan h/f, Reykjavík. 
Leðurverzlun Magnúsar Víglundssonar h/f, Reykjavík. 

. Reykjanes h/f, Reykjavík. 
Almenna húsgagnavinnustofan h/f, Reykjavík. 
Einarsson, Zoéga & Co., h/f, Reykjavík. 

. Skaftafell h/f, Reykjavík. 

. Skeggi h/f, Reykjavík. 
. Björg h/f, Hafnarfirði. 

. Pólarsíld h/f, Siglufirði. 
Sölumiðstöð sænskra framleiðenda h/f (S.S. F.), Reykjavík. 

. Jensen, Bjarnason & Co. h/f, Reykjavík. 

. Bjarg h/f, Hafnarfirði. ' 

. Sameinuðu Verkstæðin Marz h/f, Akureyri. 

. Byggingafélagið Stoð h/f, Reykjavík. 

. Fiskveiðahlutafélagið Hringur, Reykjavík. 

„ Breiðfirðingaheimilið h/f, Reykjavík. 
. Byggir h/f, Reykjavík. 
. Snæbjörn Meyvantsson & Co. h/f, Reykjavík. 
. Hótel Hreðavatn h/f, Norðurárdalshreppi, Mýrasýslu. 

H/f Sigurfari, Flatey, Breiðafirði. 
. H/f Þröstur, Hafnarfirði. 

Nærfataverksmiðjan Lilla h/f, Reykjavík. 
. Gigjan h/f, Reykjavík.
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Gumbardinn h/f, Reykjavik. 
Jöklar h/f, Reykjavik. 

Skúlaskeið h/f, Reykjavík. 
Flugvirkinn h/f, Reykjavík. 
Kristjánsson h/f, Reykjavík. 
Verzlunin Halli Þórarins h/f, Reykjavík. 
Verzlunin Víðir h/f, Hafnarfirði. 
SKF-umboðið á Íslandi h/f, Reykjavík. 
Langholt h/f, Reykjavík. 
H/f Bára, Innri-Njarðvík, Gullbringusýslu. 
Söltunarfélag Kaupfélagsins h/f, Siglufirði. 
Hákon Jóhannsson & Co. h/f, Reykjavík. 
Kökugerðin h/f, Reykjavík. 
Garðar Gíslason h/f, Reykjavík. 
Bifreiðaverkstæði Akraness h/f, Akranesi. 
Ís & Fiskur h/f, Akranesi, 
H/f Brúarlundur, Hálshreppi, S.-Þing. 
Útgerðarfélagið Freyr h/f, Reykjavík. 
Ingibergur Þorkelsson h/f, Reykjavík. 

SKRÁ 

um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1945. 

Olíusamlag Hríseyjar (OSH), Hrísey. 
Samvinnufélagið Hreyfill, Reykjavík. 
Byggingarsamvinnufélag bankamanna í Reykjavík, Reykjavík. 
Olíusamlag Seyðisfjarðar (OSS), Seyðisfirði. 
Kaupfélag Austur-Skagfirðinga, Hofsós. 
Samvinnufélag Fljótamanna, Haganesvík. 
Útgerðarsamvinnufélag sjómanna, Eskifirði. 
Byggingarsamvinnufélag Stykkishólms, Stykkishólmi. 
Kaupfélag Suðurnesja, Keflavík. 
Byggingarfélag verkamanna, Húsavík. 

. Byggingarfélag verkamanna, Akranesi. 

. Kaupfélag Hafnfirðinga, Hafnarfirði. 
- Hraðfrystihús Tálknafjarðar, Sveinseyri, Tálknafirði. 
. Neytendafélag Vestmannaeyja (NV), Vestmannaeyjum.
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FIRMATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóv. 1903, um verzlunarskrår, firmu og prókúru- 
umboð, hafa eftirfarandi tilkynningar verið birtar í Lögbirtingablaðinu 1945: 

I. Reykjavík. 
1. 
Ég undiritaður hef selt Óskari Magnús- 

syni, Njálsgötu 26, verzlunina Glasgow- 
búðina, og eru mér því allar skuldbind- 
ingar firmans óviðkomandi frá þessum 
degi. 

Reykjavík, 1. janúar 1944. 
Hólmfríður Jónsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég í dag 
keypt verzlunina Glasgowbúðina, og rek 
hana áfram undir sama nafni og með 
ótakmarkaðri ábyrgð. 

Reykjavík, 1. janúar 1944. 
Óskar Magnússon, 

Njálsgötu 26. 

2. 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

rituð, Vilhelmína Jónsdóttir, Garðastr. 19, 

Rvík, er sit í óskiptu búi eftir mann minn, 

Sigurð heitinn Magnússon, rafvirkja, hef 
selt þeim Eiríki Hjartarsyni og Þorláki 
Jónssyni eignarhluta minn í firmanu 
„Eiríkur Hjartarson & Co.“ frá og með 

-1.janúar 1944, og eru mér því skuldbind- 
ingar firmans óviðkomandi frá framan- 
greindum tíma að telja. 

Reykjavík, 15. september 1944. 
Vilhelmina Jónsdóttir. 

3. 
Hinn 12. okt. s. 1. seldi ég undirritaður 

Óskari kaupm. Magnússyni, Njálsgötu 26, 

Rvík, verzlunina og prjónastofuna Vestu 
i Reykjavík. Er rekstur og skuldbinding- 

ar fyrirtækisins mér óviðkomandi frá 

nefndum degi. 
Reykjavík, 21. október 1944. 

Einar Guðjohnsen. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undir- 
ritaður keypt verzlunina og prjónastof- 
una „Vestu“ í Reykjavík. Skuldbindingar 
firmans tilkomnar fyrir 1. okt. 1944 eru   

mér óviðkomandi. Rek ég firmað á eigin 
ábyrgð og fyrir eigin reikning frá nefnd- 
um degi. Firmað rita ég þannig: 

„Vesta“ 
Óskar Magnússon. 

Reykjavík, 21. október 1944. 
Óskar Magnússon, 

Njálsgötu 26. 
4. 
Undirrituð stjórn Sölumiðstöðvar 

Hraðfrystihúsanna veitir hér með Jóni 
verkfræðingi Gunnarssyni, Siglufirði, 
prókúruumboð fyrir Sölumiðstöð Hrað- 
frystihúsanna, Reykjavík, með öllum 

réttindum og skyldum samkvæmt lögum. 
Firmaritun: 

pr. pr. Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna 
J. Gunnarsson. 

Reykjavík, 13. nóvember 1944. 
Sölumiðstöð Hraðfrystihúsanna 

Elías Þorsteinsson. 
Ólafur Þórðarson. 
Einar Sigurðsson. 
Ingólfur Flygenring. 

5. 
Á aðalfundi hlutafélagsins Andersen 

& Lauth 4. nóvember 1944, gengu þessir 
menn úr stjórninni: Tómas Jónsson, Jón 
Thordarson og Þóra Andersen, — öll til 

heimilis í Reykjavík. Í staðinn var þessi 
stjórn kosin: Þorleifur Helgi Eyjólfs- 
son, Miklubraut 3, formaður, og með- 

stjórnendur þeir Theodór Jónsson, Gunn- 
arsbraut 30, og Guðlaugur Eyjólfsson, 
Bergstaðastræti 46, —— allir til heimilis í 

Reykjavík. Stjórnin ritar firmað þannig: 
Andersen & Lauth h/f 

Guðl. Eyjólfsson. 
Þorl. H. Eyjólfsson. 

Andersen & Lauth h/f 

Guðl. Eyjólfsson. 
Theodor Jónsson. 

Andersen & Lauth h/f 

Þorl. H. Eyjólfsson. 
Theodor Jónsson. 
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Prókúruumboð hafa þeir hvor um sig, 
Guðlaugur Eyjólfsson, Bergstaðastr. 46, 
og Theodor Jónsson, Gunnarsbraut 30, 
og rita þeir firmað þannig: 

pr. pr. Andersen & Lauth h/f 
Theodor Jónsson. 

pr. pr. Andersen & Lauth h/f 
Guðlaugur Eyjólfsson. 

Reykjavík, 14. nóvember 1944. 
Guðlaugur Eyjólfsson. 
Theodor Jónsson. 
Þorl. H. Eyjólfsson. 

6. 
Hér með tilkynnist, að núverandi 

stjórn  Félagsprentsmiðjunnar h/f er 
þannig skipuð: Pétur Þ. J. Gunnarsson, 
stórkaupm., Mjóstræti 8, formaður, Með- 
stjórnendur: Brynjúlfur Björnsson, tann- 

læknir, Hverfisgötu 14, og Bjarni Kon- 
ráðsson, læknir, Þingholtsstr. 21. Vara- 

maður í stjórn: Kristján Guðlaugsson, 
hrl., Hringbraut 114. 

Reykjavík, 27. nóvember 1944. 
Félagsprentsmiðjan h/f 

P. Þ. J. Gunnarsson. 
Bjarni Konráðsson. 
Br. Björnsson. 

Kristján Guðlaugsson. 

7. 
Ég undirritaður, Matthías Ingibergs- 

son, Bjarkargötu 10, er genginn úr firm- 
anu Þorkell Ingibergsson & Co. 

Reykjavík, 11. desember 1944. 
Matthías Ingibergsson. 

Samkvæmt framanrituðu er ég undir- 
ritaður Þorkell Ingibergsson, múrara- 
meistari, Bragagötu 25 í Reykjavík, orð- 
inn einkaeigandi firmans Þorkels Ingi- 
bergssonar & Co. Rek ég það hér eftir 
einn með ótakmarkaðri ábyrgð á öllum 
skuldum þess og skuldbindingum. Firm- 
að rita ég framvegis þannig: 

Þorkell Ingibergsson & Co. 
Þ. Ingibergsson. - 

Reykjavík, 11. desember 1944. 
Þ. Ingibergsson. 

8. 

Það tilkynnist hér með, að „Sameign- 
arfélagið Miðstræti 10“ rekur húseignina 

{94 
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Midstræti 10 i Reykjavik med pvi ad 
leigja hana út til íbúðar og annarra af- 
nota. Fullábyrgir félagsmenn eru þessir: 
Bjarni Bentsson, Unnur Jakobsdóttir, 
Gestur Gíslason, Líney Bentsdóttir, öll til 
heimilis í Miðstræti 10 í Rvík. Samlags- 
menn eru þeir Bent Bjarnason, yngri, og 
Gisli Gestsson, báðir til heimilis á sama 
stað, með 2500 kr. og 1500 kr. tillagi. — 
Firmað rita allir fullábyrgir félagar sam- 
eiginlega, þannig: 

S/f Miðstræti 10 
Bjarni Bentsson. 
Unnur Jakobsdóttir. 
Gestur Gíslason. 
Liney Bentsdóttir. 

Umsjónarmaður og jafnframt prókúru- 
hafi fyrir félagið er Bent Bjarnason, eldri, 
Miðstr. 10, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. S/f Miðstræti 10 
Bent Bjarnason, eldri. 

Reykjavík, 27. desember 1944. 

Bjarni Bentsson. 
Unnur Jakobsdóttir. 
Gestur Gíslason. 
Liney Bentsdóttir. 

9. 

Hér með tilkynnist, að við undirritaðir 
höfum selt Hjalta Lýðssyni kaupm., 
Hringbraut 67, verzlun okkar, Kjöt- og 
fiskmetisgerðina, Grettisgötu 64. 

Reykjavík, 11. september 1943. 
Axel Magnússon, 

Vesturgötu 17 A. 
Karl Guðmundsson, 

Öldugötu 4. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt 
Kjöt- og fiskmetisgerðina, og rek hana 
eftirleiðis med ótakmarkaðri ábyrgð. 
Firmað rita ég þannig: 

Kjöt- og fiskmetisgerðin 
Hjalti Lýðsson. 

Reykjavík, 28. desember 1944. 
Hjalti Lýðsson, 

Hringbraut 67. 

10. 

Með því að firmað Véla- og raftækja- 
verzlunin Hekla er hætt störfum og stofn- 
að hefur verið hlutfélag með sama nafni,
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óskast firmað afmáð úr firmaskrá 
Reykjavíkur. 

Reykjavík, 30. desember 1944. 
Sigfús Bjarnason. 
Árni Gestsson. 

11. 
Verzlunin Vísir h/f í Reykjavík hefur 

hinn 15. april 1944 keypt verzlunina 
Lúllabúð í Reykjavík, og rekur hluta- 

félagið hana á eigin ábyrgð frá 1. maí 

1944 að telja og undir óbreyttu nafni. 
Tilgangur fyrirtækisins er smásöluverzl- 
un. Dagsetning samþykkta þess er 15. 

apríl 1944. Stjórn Verzlunarinnar Vísis 

h/f er jafnframt stjórn Lúllabúðar, og 

skipa hana þessir menn: Sigurbjörn 

Björnsson, Stórholti 28, formaður, Guð- 
mundur Halldórsson, Skúlagötu 36, vara- 

formaður, Haraldur B. Bjarnason, Bar- 

ónsstíg 59, ritari. Framkvæmdastjóri og 

prókúruhafi fyrir Lúllabúð er Lúðvík 

Þorgeirsson, Bergstaðastræti 71. Stjórnin 

ritar firmað þannig: 
Lúllabúð 
Verzlunin Vísir h/f 

Guðm. Halldórsson. 
Har. B. Bjarnason. 

Lúllabúð 
Verzlunin Vísir h/f 

Guðm. Halldórsson. 
Sigurbj. Björnsson. 

12. 
Það tilkynnist hér með, að ég með- 

undirritaður Eiríkur Hjartarson, rafvirki, 

er genginn úr firmanu „Eiríkur Hjartar- 

son & Co.“ í Reykjavik, og er frá og með 

1. okt. 1944 laus við allar skuldir og 

skuldbindingar firmans. Jafnframt sam- 

þykki ég, að nafn mitt megi standa í nafni 

firmans framvegis. 
Enn fremur tilkynnist, að frá og með 

1. október 1944 rekum við undirritaðir, 

Þorlákur Jónsson, rafvirki, og Sigmund- 

ur Kornelíusson, skrifstofustj., firmað, 

með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafn- 
inu „Raftækjaverzlun Eiríks Hjartarson- 
ar & Co.“ og þannig, að okkar í milli 
erum við eigendur þess að helmingi 

  

  

1945 

hvor. Hvor okkar um sig ritar firmað, 245 

þannig: 
Raftækjaverzlun Eiríks Hjartarsonar&Co. 

Þorlákur Jónsson. 
Raftækjaverzlun Eiríks Hjartarsonar€Co. 

"Sigm. Kornelíusson. 
Reykjavík, 5. janúar 1945. 
Þorlákur Jónsson, 

Grettisgötu 6, Rvík. 
Sigmundur Kornelíusson, 

Bárugötu 11, Rvík. 
E. Hjartarson. 

13. 
Það tilkynnist hér með, að meðundir- 

ritaður, Ísleifur Steinar Magnússon, 

Leifsgötu 8, Reykjavík, hefur gerzt full- 

ábyrgur félagi í firmanu Klæðskeranum 

í Reykjavík. Firmað ritum við þannig: 

Klæðskerinn 

Kristinn Ó. Einarsson. 

Klæðskerinn 

Steinar Magnússon. 
Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Kristinn Ó. Einarsson. 

Steinar Magnússon. 

14. 
Ég undirritaður, Friðrik Bertelsen, 

Bergstaðastræti 84, Rvík, rek verzlun 

með bifreiðavarahluti, málningu o. fl. 

hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð 

undir firmanafninu „Bíla- og málninga- 

vöruverzlunin Friðrik Bertelsen”. Firm- 

að rita ég þannig: 
Bíla- og málningavöruverzlunin 
Friðrik Bertelsen 

Fr. Bertelscn. 

Reykjavík, 12. janúar 1945. 
Fr. Bertelsen. 

15. 

Verzlunin Lúllabúð hefur verið seld 

verzluninni Vísi h/f hér í bænum, og 

| tekur hlutafélagið við rekstri Lúllabúðar 

frá 1. maí 1944 að telja. 

Reykjavík, 12. janúar 1945. 

Lúðvík Þorgeirsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hefur verzlunin 
Vísir h/f keypt verzlunina Lúllabúð, og 
með því að hún verður framvegis eign 
hlutafélagsins og því skráð í C-deild
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245 verzlunarskrårinnar, óskast hún afmáð 
úr A-deild. 

Reykjavík, 12. janúar 1945. 
Stjórn verzlunarinnar Vísis h/f 

Guðm. Halldórsson. 
Har. B. Bjarnason. 
Sigurbj. Björnsson. 

Lúllabúð 
Verzlunin Vísir h/f 

Har. B. Bjarnason. 
Sigurbj. Björnsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 
pr. pr. Lúllabúð 

Lúðvík Þorgeirsson. 
Verzlunin Vísir h/f ábyrgist skuldbind- 
ingar Lúllabúðar með öllum eignum sin- 
um. 

Reykjavík, 12. janúar 1945. 
Guðm. Halldórsson. 
Har. B. Bjarnason. 
Sigurbj. Björnsson. 

16. 
Með því að Geir H. Zoöga, Hávalla- 

götu 1, hefur samkvæmt eigin ósk látið 
af framkvæmdastjórastörfum hjá Al- 
mennum fryggingum h/f í Reykjavík, 
afturkallast prókúruumboð það, sem 
hann hefur haft fyrir félagið. 

Reykjavík, 16. janúar 1945. 
Almennar tryggingar h/f 

Oddur Helgason. 
Carl Olsen. 
Héðinn Valdimarsson. 
Gunnar Einarsson. 
Pétur Guðmundsson, 

17. 

Við undirritaðir, Sighvatur Gunnars- 

son, Laugavegi 126, og Þorsteinn Gunn- 

arsson, Bergþórugötu 23, Rvík, rekum 
húsgagnavinnustofu og aðra trésmíði hér 
í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, und- 
ir nafninu Sighvatur Gunnarsson & Co. 
Firmað ritum við þannig: 

Sighvatur Gunnarsson & Co. 
Sighvatur Gunnarsson. 

Sighvatur Gunnarsson & Co. 
Þorsteinn Gunnarsson. 

Reykjavík, 19. janúar 1945. 
Sighvatur Gunnarsson. 
Þorsteinn Gunnarsson.   

18. 
Það tilkynnist hér með, að með því að 

firmað Gúmmiískógerð Ingvars Þórðar- 
sonar & Co., Gunnarsbraut 34 í Reykjs- 
vík, er hætt rekstri, þá óskast það afmáð 
úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 22. janúar 1945. 
Ingvar Þórðarson, 

Meðalholti 17. 
Gunnar Helgason. 

19. 
Á aðalfundi Kolaverzlunar Suðurlands 

h/f, sem haldinn var 20. janúar 1945, 
voru kosnir í stjórn félagsins þeir Geir 
Borg, Víðimel 50, og Ásgeir Jónsson, 
Hólavallagötu 3. Varastjórnandi var kos- 
inn Skúli Thorarensen, Fjólugötu 11. 
Stjórn félagsins er nú þannig skipuð: 
Geir Borg, formaður. Meðstjórnendur: 
Ásgeir Jónsson og Geir H. Zoéga. Vara- 
stjórnandi er Skúli Thorarensen. Geir H. 
Zoðga hefur látið af framkvæmdastjórn 
fyrir félagið, og afturkallast hér með pró- 
kúruumboð það, sem hann hefur haft 
fyrir það. Jafnframt tilkynnist, að þeim 
Geir Borg, Víðimel 50, og Ásgeiri Jóns- 
syni, Hólavallagötu 3, hvorum um sig 
hefur verið veitt prókúruumboð fyrir få- 
lagið, og rita þeir firmað þannig: 

pr. pr. Kolaverzlun Suðurlands h/f 
Geir Borg. 

pr. pr. Kolaverzlun Suðurlands h/f 
Ásgeir Jónsson. 

Reykjavík, 23. janúar 1945. 
Kolaverzlun Suðurlands h/f 

Ásgeir Jónsson. 
Geir H. Zoéga. 
Geir Borg. 

20. 
Við undirritaðir, Eggert Benónýsson, 

útvarpsvirkjameistari, Grettisgötu 66, og 
Haukur Eggertsson, útvarpsvirkjameist- 
ari, Bárugötu 14, rekum viðgerðarverk- 
stæði og verzlun hér í bænum sem full- 
ábyrgir félagar, undir nafninu Viðtækja- 
vinnustofan. Við höfum báðir fullan rétt 
til að skuldbinda firmað, og ritum við 
það þannig: 

Viðtækjavinnustofan 
Eggert Benónýsson.
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Vidtækjavinnustofan 
Haukur Eggertsson. 

Reykjavik, 25. januar 1945. 
Eggert Benónýsson. 
Haukur Eggertsson. 

21. 
Hér með tilkynnist, að 20. mai "1944 

hætti ég undirritaður rekstri firmans 
Nýju Efnalaugarinnar hér í bæ, og ósk- 
ast því firmað afmáð úr firmaskrá 

Reykjavíkur. 
Akranesi, 25. janúar 1945. 

Gunnar Gunnarsson. 

22. 
Hér með tilkynnist, að ég undirrituð 

Guðrún Kristinsdóttir, Vesturgötu 17, er 
nú fullábyrgur einkaeigandi firmans 
Verzlunarinnar Reykjafoss hér í bænum, 

en firma þetta átti maðurinn minn, Hall- 

dór Þórarinsson, sem nú er látinn. Firm- 

að rita ég þannig: 
Verzlunin Reykjafoss 

Guðrún Kristinsdóttir. 

Reykjavík, 26. janúar 1945. 
Guðrún Kristinsdóttir. 

23. 
Ég undirrituð, Guðrún Kristinsdóttir, 

Vesturgötu 17, Rvík, er nú fullábyrgur 

einkaeigandi firmans  Verzlunarinnar 
Foss hér í bænum, en firma þetta átti 
maðurinn minn, Halldór Þórarinsson, 

sem nú er látinn. Firmað rita ég þannig: 
Verzlunin Foss 

Guðrún Kristinsdóttir. 

Reykjavík, 26. janúar 1945 
Guðrún Kristinsdóttir. 

24. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár 

Reykjavíkur að við undirritaðir, Sig. Jón 
Guðmundsson, Laufásv. 45, Guðni Jóns- 

son, Hringbraut 132, og Einar Gíslason, 

Hverfisgötu 121, allir í Reykjavík, rek- 
um með ótakmarkaðri ábyrgð umboðs- 
og heildsölufirma undir nafninu Guðni 
Jónsson & Co.   

Hver okkar um sig hefur rétt til að rita 215 
firmað og ritum við það þannig: 

Guðni Jónsson & Co. 
Sigurður Jón Guðmundsson. 

Guðni Jónsson & Co. 
Guðni Jónsson. 

Guðni Jónsson & Co. 
Einar K. Gíslason. 

Reykjavík, 27. janúar 1945. 
Guðni Jónsson. 
Sig. Jón Guðmundsson. 
Einar K. Gíslason. 

25. 
Ég undirritaður hef horfið frá utgåfu- 

starfsemi þeirri, sem framkvæma átti 

undir nafninu Bókaútgáfan Ýmir. 
Reykjavík, 13. september 1944. 

Kristján Gíslason. 

Samkvæmt ofanrituðu er ég einkaeig- 

andi Bókaútgáfunnar Ýmis hér í bænum, 

og rek ég fyrirtækið á mína ábyrgð frá 

13. sept. 1944. 
Firmað rita ég þannig: 

Bókaútgáfan Ýmir 
Hannes Jónsson. 

Reykjavík, 30. janúar 1945. 
Hannes Jónsson, 

Meðalholti 9, Rvík. 

26. 
Á aðalfundi Alþýðuprentsmiðjunnar 

h/f, sem haldinn var 3. júlí s. l., voru 
eftirtaldir menn kosnir í félagsstjórn: 
Ingimar Jónsson, Vitastíg 8, Rvík, Guð- 

mundur R. Oddsson, Laugavegi 61, Rvík, 

Emil Jónsson, Austurg. 37, Hafnarfirði, 
Guðjón B. Baldvinsson, Ásvallagðtu 39, 

Rvík, og Sigurður Ólafsson, Hverfisg. 71, 
Reykjavík. Til vara: Magnús H. Jónsson, 

Lambhól, Skerjafirði, og Hallbjörn Hall- 

dórsson, Hverfisgötu 21, Rvík. 
Reykjavík, 31. janúar 1945. 

Ingimar Jónsson, form. 

Guðjón B. Baldvinsson, ritari. 
Guðm. R. Oddsson. 

27. 
Frá og með deginum i dag afturkall- 

ast prókúruumboð það, sem Guðmundur 
Kristjánsson, Bergþórugötu 23, hefur hatt 
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fyrir Alþýðuprentsmiðjuna h/f. Frá sama 
tíma hefur Jóhannes Z. Magnússon, Há- 
teigsvegi 28, prókúruumboð fyrir firmað 
og ritar hann það þannig: 

pr. pr. Alþýðuprentsmiðjan h/f 
Jóhannes Zoéga Magnússon. 
Reykjavík, 31. janúar 1945, 

Ingimar Jónsson. 
Guðjón B. Baldvinsson, 
Sig. Ólafsson. 
Guðm. R. Oddsson. 

28. 
Þar sem Tré- og bílasmiðjan Vagn- 

inn, Brautarholti 28, Rvík, hefur verið 
seld samnefndu hlutafélagi og yfirtekin 
af því, þá óskast fyrrnefnt firma afmáð 
úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 1. febrúar 1945. 
Zirikur M. Þorsteinsson, 
Guðmundur Kristjánsson. 

29. 
Undirritaðir, Michael Sigfinnsson, bil- 

stjóri, Laugavegi 70 A, Sigurður Jónsson, 
bílstj., Baldursgötu 11, og Andrés Krist- 
inn Jónsson, kaupm., Þingholtsstr, 78, 
Reykjavík, rekum sem fullábyrgir félag- 
ar firma hér í bænum, undir firmanafn- 
inu Fornsalan, í þeim tilgangi að annast 
fornsölu. Hver okkar um sig hefur rétt 
til að rita firmað og ritum það þannig: 

Fornsalan 

Michael Sigfinnsson. 
Fornsalan 

Sigurður Jónsson. 
Fornsalan 

Kristinn Jónsson. 

Reykjavík, 2. febrúar 1945. 
Michael Sigfinnsson. 
Sigurður Jónsson. 
Kristinn Jónsson. 

30. 
Við undirritaðir rekum umboðs- og 

heild verzlun hér í bænum sem fullábyrg- 
ir félagar, er heilir Reykjalundur s/f. 
Hvor okkar um sig hefur rétt til að rita 
firmað, og ritum við það þannig: 

Reykjalundur s/f 
Kjartan J. Gíslason. 

Reykjalundur s/f 
Gísli Gíslason. 

Reykjavík, 3. febrúar 1945. 
Gísla Gíslason, 

Víðimel 31, Rvík. 

Kjartan J. Gíslason, 
Laugavegi 161, Rvík. 

31. 
Hér med 

Reykjavikur, 
tilkynnist til firmaskrár 
að ég undirritaður rek 

bókaútgáfu hér í bænum með ótak- 
markaðri ábyrgð, undir firmanafninu 
Hlaðbúð. Firmað rita ég einn, þannig: 

Hlaðbúð 
Ragnar Jónsson. 

Reykjavík, 6. febrúar 1945. 
Ragnar Jónsson, 

Barónsstíg 12, Rvík. 

32. 

ig undirrituð rek með ótakmarkaðri 
ábyrgð smásöluverzlun hér í bænum 

með afskorin blóm, blómsveiga og aðrar 
skyldar vörur, undir nafninu Blóma- 

verzlunin Anna Hallgrímsson. Firmað 
rita ég þannig: 

Blómaverzlunin Anna Hallgrínsson 
Anna Hallgrímsson. 

Reykjavík, 9. febrúar 1945. 
Anna Hallgrímsson, 

Túngötu 16, Rvík. 

33. 

Í dag veitir stjórn Hringbrautar 56 h/f 
Jóhannesi Bjarnasyni, Suðurg. 13, Hafn- 
arfirði, prókúruumboð fyrir félagið með 

öllum skyldum og réttindum prókúru- 
hafa. Jafnframt er hann ráðinn fram- 

kvæmdastjóri félagsins. Prókúruhafi rit- 
ar firmað þannig: 

pr. pr. Hringbraut 56 h/f 
Jóhs. Bjarnason. 

Reykjavík, 12. febrúar 1945. 

Í stjórn Hringbrautar 56 h/f 
Árni Skúlason. 

  
  

Gunnar Thorarensen. 

34. 

Gunnar Brynjólfsson, járnsmiður, 
Laugavegi 81, Rvík, hefur gengið úr 

| firmanu Járnsmiðjunni Loga hér í bæn-
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um. Frå sama tima hefur medundirrit- 
adur, Jon Sigurdsson, jårnsmidur, Lauga- 
vegi 40 B, gengið inn í firmað sem full- 
ábyrgur félagi, og ritar hann firmað 

þannig: 
Járnsmiðjan Logi 

Jón Sigurðsson. 
Reykjavík, 16. febrúar 1945. 

Jón Sigurðsson. 
Sigurður Jóhannsson. 
Gunnar Brynjólfsson. 

35. 
Ég undirritaður, Gunnlaugur Ólafsson, 

Víðimel 60, Rvík, rek þvottahús hér í 
bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, und- 

ir nafninu Þvottahúsið Laug. Firmað rita 

ég þannig: 
Þvottahúsið „Laug“ 

Gunnlaugur Ólafsson. 
Reykjavík, 17. febrúar 1945. 

Gunnlaugur Ólafsson. 

36. 
Ég undirrituð rek, ásamt samlags- 

manni, Guðríði Gunnarsdóttur, með kr. 

10000 — tíu þúsund króna — tillagi, 

vefnaðarvöruverzlun í Reykjavík, með 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu 

Dömu- og Herrabúðin. Firmað rita ég 

ein, þannig: 
„Dömu- og Herrabúðin“ 

Gyða Gunnarsdóttir. 
Reykjavík, 28. febrúar 1945. 

Gyða Gunnarsdóttir. 
Gunnarshólma, Seltjarnarneshr. 

Guðríður Gunnarsdóttir, 

s. st. 

37. 
Firma Jóns heitins Danielssonar, kaup- 

manns, Verzlunin Havana, Austurstræti 

4, Reykjavik, er framvegis, med sam- 
bykki annarra erfingja hins låtna, rekid 
af mér undirritaðri, Kristínu Daniels- 

dóttur, Tjarnargötu 10, systur hans, með 

ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég 

þannig: 
Verzlunin Havana 

Kristín Daníelsdóttir. 
  

1945 

Jafnframt tilkynnist, að Daníel Ólafs- 215 

syni, heildsala, Tjarnargötu 10, Rvík, er 

veitt prókúruumboð fyrir firmað, og rit- 

ar hann firmað þannig: 
pr. pr. Verzl. Havana 

Daníel Ólafsson. 
Reykjavík, 28. febrúar 1945. 

Kristín Daníelsdóttir. 

38. 
Við undirritaðar, Þrúður Ólafsdóttir, 

Urðartúni við Laugarásves, Rvík, og Þór- 

dís Sigurjónsdóttir, Helgafelli, Seltjarnar- 

nesi, rekum kvenhattagerð og verzlun í 

Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

undir firmanafninu: Hattaverzlun Þrúð- 

ar Ólafsdóttur & Co. Við allan daglegan 

rekstur ritum við firmað hvor um sig, 

þannig: 
Hattaverzlun Þrúðar Ólafsdóttur & Co. 

Þrúður Ólafsdóttir. 
Hattaverzlun Þrúðar Ólafsdóttur & Co. 

Þórdís Sigurjónsdóttir. 

En ef um mikilsverðar ráðstafanir er að 

ræða, svo sem sölu á eignum firmans, 

lántökur, veðsetningar og kaup á vörum 

til verzlunarinnar í stærri stíl, þá þarf 

undirskrift beggja, þannig: 

Hattaverzlun Þrúðar Ólafsdóttur & Co. 

Þrúður Ólafsdóttir. 
Þórdís Sigurjónsdóttir. 
Reykjavík, 1. marz 1945. 
Þrúður Ólafsdóttir. 
Þórdís Sigurjónsdóttir. 

39. 
Á aðalfundi hlutafélagsins „Innkaup“, 

sem haldinn var föstudaginn 2. marz 

1945, voru þessir menn kosnir í stjórn 
félagsins: Gunnar Einarsson, frkvst., 

Garðastræti 34, formaður. Meðstjórnend- 
ur: Jens Figved, frkvstj., Miklubraut 9, 

og Bárður Guðmundsson, Sólvallagötu 3. 

Jafnframt tilkynnist, að við veitum hér 

með frú Guðrúnu Figved, Miklubraut 9, 

prókúruumboð fyrir Innkaup h/f, og rit- 

ar hún firmað þannig: 
pr. pr. Innkaup h/f 

Guðrún Figved. 
Reykjavík, 3. marz 1945. 

Jens Figved. 
Gunnar Einarsson.
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40. 
Å adalfundi i hlutafélaginu Agli Vil- | 

hjålmssyni, sem haldinn var hinn 10. | 
febrúar s.l., var ákveðið að auka hlutafé 
félagsins um kr. 34000.00 eða úr kr. 
136000.00 í kr. 170000.00, og er hlutafjár- | 

| 
| 

aukinn allur innborgaður. 

Reykjavík, 3. marz 1945. 
Í stjórn Egils Vilhjálmssonar h/f | 

Egill Vilhjálmsson. — | 
Gunnar Vilhjálmsson. 
Helga Sigurðardóttir. 

41. 
Ég undirritaður, Þorgrímur Sigurðs- 

son, Unnarstig 6, Reykjavík, hef selt syni 
mínum, Þorgrími, s.st., firma mitt Þ. Þor- 
grimsson & Co. hér í bænum, og eru mér 
óviðkomandi skuldbindingar þess frá 3. 
þ. m. að telja. 

  
Reykjavík, 5. marz 1945. 

Þorgrímur Sigurðsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt 
firmað Þ. Þorgrímsson & Co. hér í bæn- 
um, og rek ég fyrirtækið frá 3. þ. m. sem 
fullábyrgur eigandi. Firmað rita ég 
Þannig: | 

Þ. Þorgrímsson & Co. | 
Þorgrímur Þorgrímsson. 
Reykjavík, 5. marz 1945. 

Þorgrímur Þorgrímsson. 

42. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Reykjavíkur, að Páli Magnússyni, lög- 
fræðingi, Skólavörðustíg 3 A, Reykjavík, 
hefur í dag verið veitt prókúruumboð fyr- 
ir hlutafélagið Nafta, og ritar hann firm- 
að þannig: 

pr. pr. Nafta h/f 

Páll Magnússon. 
Jafnframt afturkallast prókúruumboð 

Erlings Ellingsen fyrir félagið. 
Reykjavík, 14, marz 1945. 

Í stjórn h/f Nafta 
Erling Ellingsen. 
Axel Sveinsson. 
Kjartan Sveinsson. 

43. 

Á aukaaðalfundi Íslenzk-erlenda verzl- | 

unarfélagsins h/f, sem haldinn var 16. | 
  

b. m., voru eftirtaldir hluthafar kosnir 
i stjórn: Friðrik Sigurbjörnsson, Báru- 
götu 32, formaður. Meðstjórnendur: 
Anna Stefánsdóttir, Bárugötu 32, og Ste- 
fán Bjarnason, Sólvallagötu 11. Vara- 
stjórnandi var endurkosinn Benedikt 
Sigurjónsson, Smáragötu 12. 

Reykjavík, 16. marz 1945. 

Friðrik Sigurbjörnsson. 
Anna Stefánsdóttir. 
Stefán Bjarnason. 

44. 
Það tilkynnist hér með til firmaskrár 

Reykjavíkur, að ég undirrituð, Jóna H. 
Valdimarsdóttir, Laugavegi 82, rek 
Verzlunina Svölu hér í bænum sem full- 
ábyrgur einkaeigandi. Firmað rita ég 
Jannig: , . 

I Verzlunin Svala 
Jóna H. Valdimarsdóttir. 
Reykjavík, 19. marz 1945. 
Jóna H. Valdimarsdóttir. 

45. 

Við undirritaðir rekum smásöluverzl- 

un hér í bænum, með ótakmarkaðri á- 

byrgð, undir nafninu Í. Björnsson & Co. 
Firmað ritar Indriði Björnsson einn, 

Jannig: su 
bannig I. Björnsson & Co. 

I. Björnsson. 

Reykjavik, 20. marz 1945. 
Indriði Björnsson, 

Túngötu 8, Siglufirði. 
Steinþór Marteinsson, 

Ásvallagötu 62, Reykjavík. 

46. 

Undirritud stjorn h/f Orku, Reykja- 
vík, veitir hér með Jóni Einarssyni, 
Bergstaðastræti 46, Rvík, prókúruumboð 
fyrir nefnt hlutafélag, með öllum rétt- 
indum og skyldum prókúruhafa sam- 
kvæmt lögum. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Orka h/f 
Jón Einarsson. 

Reykjavík, 21. marz 1945. 
Stjórn h/f Orku 

Sig. Jónasson. 

Sigfús Bjarnason. 
Björn Guðmundsson. 
Þórir Baldvinsson. 
Hjálmtýr Pétursson.
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47. 
Með því að ég undirritaður hef i dag 

selt Bifreiðastöðina Heklu samnefndu 
hlutafélagi, þá óskast nafn stöðvarinnar 
afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 21. marz 1945. 
Kristinn P. Friðriksson. 

48. 
Ég undirritaður rek smásöluverzlun í 

Reykjavík með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu Tóbaksverzlunin Boston. 

Firmað rita ég þannig: 
Tóbaksverzlunin Boston 

Halldór Halldórsson. 
Reykjavík, 21. marz 1945. 

Halldór Halldórsson, 

Njálsgötu 87, Reykjavík. 

49. 
Við undirritaðir, Ágúst H. Pétursson, 

Baldursgötu 36, og Guðmundur Jónsson, 
Frakkastíg 19, rekum Þbrauð- og köku- 
serð á Njálsgötu 86 sem fullábyrgir fé- 
lagar, undir firmanafninu Brauð & 
Kökur. Firmað ritum við þannig: 

Brauð & Kökur 
Guðmundur Jónsson. 
Ágúst H. Pétursson. 

Reykjavík, 24. marz 1945. 
Guðmundur Jónsson. 
Ágúst H. Pétursson. 

50. 
Ég undirritaður rek húsgasnaverzlun 

hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

undir firmanafninu Búslóð. Firmað rita 

ég þannig: 
Búslóð 

Guðm. Daníelsson. 

Reykjavík, 24. marz 1945. 
Guðmundur H. Daníelsson, 

Rauðarárstíg 11, Reykjavík. 

51. 
Við undirritaðir, Adolf Karlsson, 

Hringbraut 77, og Gunnar Karlsson, 

Miklubraut 22, Reykjavík, rekum um- 

boðs- og heildverzlun hér í bænum sem 

fullábyrgir félagar undir firmanafninu:   

1945 

A. Karlsson & Co. Firmað ritar meðund- 215 
irritaður, Adolf Karlsson, einn, þannig: 

A. Karlsson & Co. . 
Adolf Karlsson. 

Reykjavík, 26. marz 1945. 
Adolf Karlsson. 
Gunnar Karlsson. 

52. 
Ég undirritadur, Hans Erling K. Ander- 

sen, Njálsgötu 108 í Rvík, rek smásölu- 
verzlun hér í bænum með ótakmarkaðri 
ábyrgð, undir firmanafninu Verzlunin 
Hansa. Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Hansa 
Hans Andersen. 

Reykjavík, 1. apríl 1945. 
Hans Erling K. Andersen. 

53. 
Ég undirritadur rek fyrirtæki i Reykja- 

vík, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir 
firmanafninu Verzlunarbanki og fast- 

eignasala Stefáns Þóris Guðmundssonar. 
Tilgangur fyrirtækisins er: Að lána út 
peninga, svo og að kaupa og selja fast- 
eignir, skip og verðbréf. Firmað rita ég 
þannig: 

Verzlunarbanki og fasteignasala 
Stefáns Þóris Guðmundssonar. 

Reykjavík, 10. april 1945. 
Stefán Þórir Guðmundsson, 

Óðinsgötu 4, Reykjavík. 

54, 
Hér með tilkynnist, að Ingólfur Gisla- 

son, kaupmaður, Grenimel 35, Reykja- 

vík, hefur gengið úr stjórn hlutafélags- 

ins Orku, en í hans stað hefur Jón Ein- 

arsson, framkvæmdastjóri, Bergstaðastr. 

46, Reykjavík, verið kosinn í stjórnina. 
Reykjavík, 12. apríl 1945. 
Í stjórn Orku h/f 

Sigurður Jónasson. 
Kr. Kristjánsson. 
Hjálmtýr Pétursson. 
Jón Einarsson. 

Eg undirritaður rek húsgagnaverzlun 
og fornsölu hér í bænum, með ótakmark-
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245 aðri ábyrgð, undir firmanafninu Sölu- 
skálinn. Firmað rita ég þannig: 

Söluskálinn 
Lúðvig Eggertsson. 

Reykjavík, 12. apríl 1945. 
Ludvig Eggertsson, 

Grettisgötu 16, Reykjavík. 

56. 

Å framhaldsadalfundi i hlutafélaginu 
„Segull“, 18. april s.l., voru þessir menn 
kosnir í stjórn: Guðjón Steingrímsson, 
Bergstaðastræti 68, formaður. Meðstjórn- 
endur: Vilberg Guðmundsson, Nýlendug. 
26, og Adolf Björnsson, Laugav. 76 B. 

Varastjórnandi var kosin Ingibjörg Guð- 
mundsdóttir, Nýlendugötu 26, Reykjavík. 
Það tilkynnist enn fremur, að stjórn fé- 
lagsins hefur veitt formanni þess, Guð- 
jóni Steingrímssyni, prókúruumboð fyrir 
félagið með öllum réttindum og skyldum 
prókúruhafa, og ritar hann firmað 
þannig: 

pr. pr. Segull h/f 
Guðjón Steingrímsson. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð 
það, sem Magnús Hannesson, Ránargötu 
31, hefur haft fyrir félagið og lætur hann 
þá af framkvæmdastjórn. Þá tilkynnist 
og, að hlutafé félagsins hefur verið aukið 
í kr. 18500.00, og er aukningin innborguð. 

Reykjavík, 18. apríl 1945. 
Í stjórn h/f Seguls 

Guðjón Steingrímsson. 
Vilberg Guðmundsson. 
Adolf Björnsson. 

57. 
Við undirrituð, Guðmundur Grímsson, 

Laugavegi 100, og Stefania Runólfsdóttir, 
s. st., rekum blómaverzlun hér í bænum 

sem fullábyrgir félagar, undir nafninu 
Blómabúð Austurbæjar. Hvort okkar um 
sig ritar firmað, og ritum við það þannig: 

Blómabúð Austurbæjar 
Guðm. Grímsson. 

Blómabúð Austurbæjar 
Stefanía Runólfsdóttir. 

Reykjavík, 23. apríl 1945. 
Guðm. Grímsson. 
Stefanía Runólfsdóttir.   

58. 

Ég undirritaður, Sveinn Zoéga, Stýri- 

mannastíg 13, rek smásöluverzlun hér í 

bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, undir 
firmanafninu Skólavarðan. Firmað rita 

ég þannig: 

Skólavarðan 
Sveinn Zoéga. 

Reykjavík, 24. apríl 1945. 
Sveinn Zoéga. 

59. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélaga- 
skrár Reykjavíkur, að á aðalfundi Verk- 

smiðjunnar Max h/f, sem haldinn var 24. 
apríl s. 1, var samþykkt að auka hlutafé 
félagsins úr kr. 11000 í kr. 33000 — þrjá- 
tíu og þrjár þúsundir króna, og er allt 
hlutafé innborgað. Hið nýja hlutafé 
skiptist í 1000 króna hluti. 

Stjórn Verksmiðjunnar Max h/f 
H. Þorsteinsson. 
Margrét Gústafsdóttir. 
Þ. Bernhardsson. 

60. 

Hér með óskast firmanafnið K. Ein- 
arssonar & Björnsson afmáð úr firmaskrá 
Reykjavíkur (A-deild). 

Reykjavík, 25. apríl 1945. 
Kristinn Einarsson. 

61. 
Hér með óskast firmanafnið Dyngja 

afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur (A- 
deild). 

Reykjavík, 25. apríl 1945. 
Kristinn Einarsson. 

62. 
Við undirritaðir, Fredrik A. H. Blom- 

sterberg, Veltusundi 3, og Christian 

Christensen, Klömbrum við Rauðarárstíg, 

rekum sláturhús, reykingar og pylsugerð 
hér í bæ sem fullábyrgir félagar, undir 
firmanafninu Kjöthöllin. Firmað ritum 
við þannig: 

Kjöthöllin 
F. A. H. Blomsterberg.
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Kjöthöllin 
Chr. Christensen. 

Reykjavík, 27. apríl 1945. 
Chr. Christensen. 

F. A. H. Blomsterberg. 

63. 
Stefáni Björnssyni, Skólavörðustígs 33, 

hefur í dag verið veitt prókúruumboð 
fyrir Síldariðjuna h/f, og ritar hann 
firmað þannig: 

p. p. Sildariðjan h/f 
Stefán Björnsson. 

Jafnframt tilkynnist, að prókúruumboð 

Garðars Guðmundssonar fyrir Síldariðj- 
una h/f var afturkallað í 

hann þá af framkvæmdastjórn fyrir fé- 
lagið. 

Reykjavík, 27. apríl 1945. 
Páll Þorkelsson, 

formaður. 
Brandur Búason, 

meðstjórnandi. 

64. 
Ég undirrituð, Ólína Jónsdóttir, Berg- 

staðastræti 35, rek verzlun og saumastofu 
hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu Frigg. Firmað rita ég 
þannig: 

Frigg 
Ólína Jónsdóttir. 

Reykjavík, 30. apríl 1945. 
Ólína Jónsdóttir. 

65. 
Á aðalfundi í Olíuhöfn h/f 20. þ. m., 

var Ólafur Jóhannesson, lögfræðingur, 

Kaplaskjólsvegi 5 í Reykjavík, kosinn í 
stjórn félagsins í stað Þorvaldar Stephen- | 
sen, framkvæmdastjóra, Tjarnargötu 28, | 

Reykjavík. 

Reykjavík, 26. apríl 1945. 
Í stjórn Olíuhafnar h/f | 

Sigurður Jónasson. 
Ólafur Jóhannesson. 

Baldvin Jónsson. 

66. 
Við  undirritaðar, Gudrun Figved, 

Hverfisgötu 21, Rvík, og Guðný Jóns- 

dag, og lætur | 

  
ur: 

dóttir, Álfheimum við Sundlaugavesg, rek- 
um verzlun hér í bænum, sem fullábyrg- 

ir félagar, og heitir hún „Verzlunin 

Áhöld“. Firmað ritum við þannig: 
Verzlunin Áhöld 

” Guðrún Figved. 
. Guðný Jónsdóttir. 
Prókúruumboð hefur Guðrún Figved, og 
ritar hún firmað þannig: 

pr. pr. Verzl. Áhöld 
Guðrún Figved. 

Reykjavík, 1. maí 1945. 
Guðrún Figved. 
Guðny Jónsdóttir. 

67. 
Undirrituð stjórn Bifreiðastöðvarinnar 

Heklu h/f í Reykjavík, veitir hér með 
Guðna Þorfinnssyni, Reynimel 58, Rvík, 

prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag 
með öllum réttindum og skyldum pró- 
kúruhafa lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Bifreiðastöðin Hekla h/f 

Guðni Þorfinnsson. 
Reykjavík, 2. maí 1945. 

Stjórn Bifreiðastöðvarinnar Heklu h/f 

Guðmann Hannesson. 
Bjarni Guðmundsson. 
Guðjón Jónsson. 

68. 
Ég undirritaður, Egill Hallgrímsson, 

Bárugötu 3, Reykjavík, rek verðbréfa- 
viðskipti, fjárútvegun og aðra skylda 
starfsemi hér í bænum með ótakmark- 
aðri ábyrgð, undir nafninu Verðbréfa- 
miðstöðin. Firmað rita ég þannig: 

Verðbréfamiðstöðin 
Egill Hallgrímsson. 

Reykjavík, 4. maí 1945. 
Egill Hallgrímsson. 

69. 
Á aðalfundi C. D. Tulinius & Co. h/f, 

sem haldinn var 3. maí 1945, var sam- 

þykkt lagabreyting þess efnis, að í stað 
5 stjórnarmanna verði stjórnin skipuð 3 
mönnum. Í stjórn voru kosnir: Formað- 

Baldvin Einarsson, skipamiðlari, 

Tungu, Hafnarfirði, og meðstjórnendur: 

Ólafur Helgason, læknir, Garðastræti 33, 
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og Olafur H. Jonsson, framkvæmdastjóri, 
Flókagötu 33, Reykjavík. Í varastjórn | 
voru kosnir: Kristján Sveinsson, læknir, 
Öldugötu 9, og Oddgeir Magnússon, bæj- 
arfógetafulltrúi, Ljósvallagötu 8, Reykja- 
vík. Stjórnarmenn rita firmað þannig: 

Carl D. Tulinius & Co. h/f 
Baldvin Einarsson. 
Ólafur Helgason. 

Carl D. Tulinius & Co. h/f 

Baldvin Einarsson. 
Ólafur H. Jónsson. 

Carl D. Tulinius & Co. h/f 

Ólafur Helgason. 
Ólafur H. Jónsson. 

Reykjavík, 4. maí 1945. 

Baldvin Einarsson. 
Ólafur Helgason. 
Ólafur H. Jónsson. 

70. 
Vér undirritaðir rekum saman tré- 

smíðavinnustofu i Reykjavík, undir 
firmanafninu „Trésmiðjan Hlynur“. — 
Firmað rekum við með ótakmarkaðti á- 
byrgð, og skuldbindum við það allir sam- 
eiginlega, þannig: 

Trésmiðjan Hlynur 

Viggo Baldvinsson. 
Haraldur B. I. Haraldsson. 
Sigurður Jóhannesson. 

Prókúruumboð hefur meðundirritaður 
Guðmundur Sigurður Jóhannesson, og 
ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Trésmiðjan Hlynur 
Sigurður Jóhannesson. 

Reykjavík, 11. maí 1945. 
Haraldur B. I. Haraldsson, 

Kárastig 13, Rvík. 
Viggó Baldvinsson, 

Leifsgötu 10, Rvík. 

Guðmundur Sigurður Jóhannesson, 
Aðalstræti 16, Rvík. 

71. 

H/f Eimskipafélag Íslands veitir hér 
með Ingólfi Ásmundssyni, Smáragötu 8 A   

| í Reykjavík, prókúruumboð fyrir félagið. 
Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. H/f Eimskipafélag Íslands 
Ing. Ásmundsson. 

Reykjavík, 14. maí 1945. 
Eggert Claessen. 
Guðm. Ásbjörnsson. 
Halldór Kr. Þorsteinsson. 
Jón Ásbjörnsson. 
Jón Árnason. 

72. 

Undirritaður veitir hér með Helga Guð- 
bjartssyni, Hringbraut 215 í Reykjavík, 
prókúruumboð fyrir Stefán Thorarensen 
lvfsala í Reykjavík, með öllum réttind- 
um og skyldum samkvæmt lögum. 
Firmaritun: 

pr. pr. Stefán Thorarensen 
apótekari 

Helgi Guðbjartsson. 
Reykjavík, 16. maí 1945. 

Stefán Thorarensen. 

73. 

Það tilkynnist hér með, að ég hef hinn 
14. þ. m. selt Guðmundi Marteinssyni 
firmað Fr. Steinholt, og eru allar skuld- 

bindingar, sem firmað gerir eftir þann 
tíma, mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 19. maí 1945. 
Lovise Skaug Steinholt. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég hinn 14. 
þ. m. keypt firmað Fr. Steinholt af frú 
Lovise Skaug Steinholt, og rek ég firm- 
að með ótakmarkaðri ábyrgð. Nafn firm- 
ans rita ég þannig: 

Fr. Steinholt . 

Guðmundur Marteinsson. 
Reykjavík, 19. maí 1945. 
Guðmundur Marteinsson, 
Baugsvegi 26, Reykjavík. 

74. 

Það tilkynnist hér með, að meðundir- 
ritaður, Ástmundur Guðmundsson, Hring- 
braut 206, hefur gengið inn í firmað 
Bókaverzlun Lárusar Blöndals hér í bæn- 

"um, sem fullábyrgur félagi, frá 1. janúar
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1945 að telja. Firmað ritum við sameigin- 
lega þannig: 

Bókaverzlun Lárusar Blöndals 

Lárus Bl. Guðmundsson. 

Á. Guðmundsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur Lárus 
Bl. Guðmundsson, og ritar hann firmað 

þannig: 
pr. pr. Bókaverzlun Lárusar Blöndals 

Lárus Bl. Guðmundsson. 

Á. Guðmundsson. 

Reykjavík, 21. maí 1945. 
Lárus Bl. Guðmundsson. 

Á. Guðmundsson. 

75. 
Vid undirritadir rekum umbodsverzlun 

hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir nafninu „Arctic Trading Com- 

pany“. Hvor okkar um sig ritar firmað, 
þannig: 

Arctic Trading Company 
Skúli Sigurz. 

Arctic Trading Company 
Guðm. Á. Björnsson. 

Skúli Sigurz, 

Ásvallagötu 31, Rvík. 
Guðmundur Á. Björnsson, 

Grettisgötu 75, Rvík. 

76. 
Hér með tilkynnist, að firmað Alma, 

sem rekið hefur veitingasölu hér í bæn- 
um, er hætt þeim rekstri, en byrjar smá- 
söluverzlun undir nafninu Verzlunin 

„Alma“. Firmaritun: 

Verzlunin „Alma“ 

G. Hjaltested. 
Reykjavík, 30. maí 1945. 

Guðríður Hjaltested, 
Klapparstíg 42. 

71. 
Ég undirritaður, Leó Árnason frá Vík- 

um, Miðtúni 28 í Reykjavík, rek veitinga- 
hús hér í bænum með ótakmarkaðri á- 
byrgð, undir nafninu „Hótel Leó“. Firm- 
að rita ég þannig: 

„Hótel Leó“ 
Leó Árnason frá Víkum. 

Reykjavík, 1. júní 1945. 
  

78. 
Á aðalfundi í hlutafélaginu S. Stefáns- 

syni & Co. hinn 1. júní 1945, voru inn- 
borgaðar 30000 kr. af lofuðu hlutafé, og 
er því innborgað hlutafé félagsins nú alls 
kr. 60000 — sextíu þúsundir króna —. Á 
sama fundi gekk Pétur Eggerz Stefáns- 
son í félagið. Stjórn félagsins skipa nú: 
Sæmundur Stefánsson, Freyjugötu 35, 
formaður. Meðstjórnendur: Pétur Eggerz 
Stefánsson, Flókagötu 5, og Gunnar 

Friðriksson, Grenimel 13. Pétur Eggerz 

Stefánsson ritar nafn sitt þannig: 
P. Eggerz Stefánsson. 

Reykjavík, 2. júní 1945. 
Sæm. Stefánsson. 
Gunnar Friðriksson. 

  

79. 
Við undirritaðir, Magnús Hannesson, 

rafvirkjameistari, Ránargötu 31, Rvík, og 
Oddur Hannesson, rafvirkjanemi, Hellis- 
götu 1 í Hafnarfirði, rekum rafvélaverk- 
stæði og raftækjaverzlun í Reykjavík, 

| undir firmanafninu: „Volti“. Fyrirtækið 

Reykjavík, 25. maí 1945. | rekum við með ótakmarkaðri ábyrgð, og 
ritum við hvor um sig firmað, þannig: 

Volti 
M. Hannesson. 

Volti 
Oddur Hannesson. 

Reykjavík, 8. júní 1945. 
Magnús Hannesson. 
Oddur Hannesson. 

80. 

Ég undirritaður, Aðalsteinn Sigurðs- 

son, Lindargötu 15 í Reykjavík, rek um- 
boðs- og heildverzlun hér í bænum, með 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu 

Heildverzlunin Bláfell. Firmað rita ég 

þannig: 
Heildverzlunin Bláfell 

Aðalsteinn Sigurðsson. 
Reykjavík, 14. júní 1945. 

Aðalsteinn Sigurðsson. 

81. 
Á aðalfundi Sænsk-islenzka verzlunar- 

félagsins, sem haldinn var 6. þ. m., var 

ákveðið að auka hlutafé félagsins úr kr. 
| 50000 upp í kr. 100000 — eitt hundrað 

Leó Árnason frá Víkum. | þúsundir króna —. Var hlutafé þetta 
60 
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innborgad. Å sama fundi voru eftirtaldir | 
menn kosnir i stjórn félagsins: Formað- 
ur: Magnús Kjaran, stórkaupm., Hóla- | 
torgi 4, Rvík. Meðstjórnendur: Egill 

Thorarensen, kaupfélagsstjóri, Sigtúnum, 
og Björgvin Schram, fulltrúi, Bollagötu 7, 
Rvík. Varastjórnandi er Pétur Ólafsson, 
Rauðará, Rvík. 

Reykjavik, 15. júní 1945. 
Magnús Kjaran. 
Björgvin Schram. 

82. 
Á aðalfundi Bókfellsútgáfunnar h/f, 

sem haldinn var 28. apríl s. l., var ákveðið 
að auka hlutafé félagsins úr kr. 50000 upp 
i kr. 100000 — eitt hundrað þúsundir 
króna. Var allt hlutaféð þegar innborgað. 
Á sama fundi var samþykkt að breyta 
samþykktum félagsins þannig, að aðal- 
fundur skuli haldinn fyrir lok aprílmán- 
aðar ár hvert. 

Reykjavík, 15. júní 1945. 
Í stjórn Bókfellsútgáfunnar h/f 

Magnús Kjaran. 

Birgir Kjaran. 

83. 
Á framhaldsadalfundi hlutafélagsins 

Sterling hér í bænum, hinn 20. febrúar 

s. 1, var kosin ný stjórn fyrir félagið, 
þeir Lúðvík Þorgeirsson, kaupm., Berg- 

staðastræti 76, formaður, en meðstjórn- 
endur þeir Þórður Teitsson, Bergastaða- 

stræti 81, og Björgvin P. Jónsson, Klapp- 

arstíg 31. Varastjórnandi: Árni Pálsson, 
Barónsstíg 55. Samþykkt var að auka 
hlutafé félagsins úr kr. 35000 upp í 105000 
— eitt hundrað og fimm þús. kr. — Öll 
hlutafjáraukningin er innborguð. Eun 
fremur var ákveðið, að prókúruumboð 
það, sem Jón Einarsson, Bergstaðastig 
46, hefur haft fyrir félagið, félli niður, 
og lætur hann jafnframt af framkvæmda- 
stjórn. En í stað hans hefur Lúðvík Þor- 
geirssyni verið veitt prókúruumboð fyrir 
félagið, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Sterling h/f 
Lúðvík Þorgeirsson. 

Reykjavík, 18. júní 1945. 
Lúðvík Þorgeirsson. 
Þórður Teitsson. 
B. P. Jónsson.   

84. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár 

Reykjavíkur, að ég hef selt Jóhanni Pét- 
urssyni, Bræðraborgarst. 52, eignarhluta 
minn í firmanu Bókaverzlun Guðmundar 
Gamalíelssonar, Reykjavík, og eru allar 

skuldbindingar firmans mér óviðkom- 
andi frá 1. maí 1945 að telja. 

Reykjavík, 18. júní 1945. 
Vilhjálmur Guðmundsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt 
eignarhluta Vilhjálms Guðmundssonar, 
Rauðarárstíg 42, í firmanu Bókaverzlun 

Guðmundar Gamalíelssonar, og rek ég 
það því framvegis einn á eigin ábyrgð. 
Firmað rita ég þannig: 

Bókaverzlun Guðm. Gamalíelssonar 
Jóh. Pétursson. 

Reykjavík, 18. júní 1945. 
Jóhann Pétursson. 

85. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár 

Reykjavíkur, að firmað Bifreiðasmiðja 
Sveins Egilssonar, hér í bæ, hefur verið 

selt hlutafélaginu Sveini Egilssyni, og er 
firmað hætt störfum. Óskast því firmað 
Bifreiðasmiðja Sveins Egilssonar strikað 
út af firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 22. júní 1945. 
Sveinn Egilsson. 

86. 
Ég undirritaður rek sælgætisgerð hér í 

bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, er 
heitir Sælgætisgerðin Opal. Firmað rita 
ég þannig: 

Sælsætisgerðin Opal 
J. Guðlaugsson. 

Reykjavík, 19. júní 1945. 
Jón Guðlaugsson, 

Miklubraut 30, Reykjavík. 

87. 
Ég undirrituð, Fanný Benónýs, Bald- 

ursgötu 12, rek sængurfatagerð hér í bæn- 
um, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir 
firmanafninu Sængurfatagerðin. Firmað 
rita ég þannig: 

Sængurfatagerðin 
Fanný Benónýs. 

Reykjavík, 22. júní 1945. 
Fanný Benónyýs.
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88. 
Samkvæmt stofnfundarheimild, svo og 

ákvörðun aðalfundar hinn 28. marz s. 1, 

hefur hlutafé Byggingarfélagsins Brúar 
h/f verið aukið úr 210000.00 kr. í 320- 
000.00 — þrjú hundruð og tuttugu þús- 
undir króna Hlutafjáraukningin er 
öll innborguð. Stjórn félagsins skipa: 
Guðmundur Kristjánsson, Hólavallas. 5, 

formaður. Meðstjórnendur: Sigurður 
Pétursson, Fjölnisvegi 18, og Einar Jó- 

hannsson, Mánagötu 5. Varastjórnandi er 

Guðmundur Halldórsson, Skólavörðu- 

stíg 12. 
Reykjavík, 23. júní 1945.. 

G. Kristjánsson. 
Sigurður Pétursson. 

Einar Jóhannsson. 

89. 
Hér með tilkynnist, að ég hef í dag selt 

Þeim Lárusi G. Lúðvigssyni, Kristjáni G. 
Gíslasyni oð Arnbirni Óskarssyni, stór- 
kaupmönnum hér í bæ, verzlun mína, 
Verzlunina Eygló, í Reykjavík. Allar 
skuldbindingar verzlunarinnar frá deg- 
inum i dag eru mér því óviðkomandi. 

Reykjavík, 23. júní 1945. 
Holger P. Clausen. 

Eins og að ofan greinir, höfum við und- 
irritaðir keypt Verzlunina Eygló hér í bæ, 
og miðast kaupin við daginn í dag. Allar 
skuldbindingar verzlunarinnar til dags- 
ins í dag eru okkur því óviðkomandi. 
Firmað ritar Arnbjörn Óskarsson einn, 

þannig: 
„Verzlunin Eygló“ 

Arnbjörn Óskarsson. 
Reykjavík, 28. júní 1945. 

Lárus G. Lúðvígsson, 
Hringbraut 191. 

F. h. Kristjáns G. Gíslasonar, Laufásv. 64 
Lárus G. Lúðvígsson. 
Arnbjörn Óskarsson, 
Víðimel 48, Reykjavík. 

90. 
Hér með tilkynnist, að meðundirrit- 

aðir, Jón Magnússon, Tjarnargötu 37, og 
Þórður Þorsteinsson, Reykjavíkurvegi 
25, Rvík, hafa gengið úr útgáfufélaginu 
„Vínlandsútgáfunni“. Skuldir og rekstur 
eru þeim því óviðkomandi frá deginum 
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i dag að telja. Frá sama tíma rekur með- 245 
undirritaður Henrik Thorlacius, Tjarnar- 

sötu 37, Rvík, fyrirtækið einn og með 

ótakmarkaðri ábyrgði og ritar hann firm- 

að þannig: 
Vínlandsútgáfan 

Henrik Thorlacius. 
Reykjavík, 28. júní 1945. 

Þórður Þorsteinsson. 

Jón Magnússon. 
Henrik Thorlacius. 

91. 
Kristján Guðmundsson, Laugamýrar- 

bletti 27 í Reykjavík, rekur firma sem 
fullábyrgur félagi, í þeim tilgangi að 
reisa og reka hús í atvinnuskyni, með 
firmanafninu „Garðastræti 6“. Samlags- 

maður er Helgi Guðmundsson, Ísafirði, 

með 5000 króna framlagi, og takmarkast 
ábyrgð hans við þá fjárhæð. Kristján 
Guðmundsson hefur einn rétt til að rita 
firmað, og ritar hann það þannig: 

Garðastræti 6 
Kr. Guðmundsson. 

Reykjavík, 1. júlí 1944. 
Kr. Guðmundsson. 
Helgi Guðmundsson. 

92. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Reykjavíkur, að stjórn Silfursmiðjunnar 
h/f skipa nú: Óskar Gíslason, Skóla- 
vörðustíg 5, formaður. Meðstjórnendur: 
Guðmundur Þorsteinsson, Vifilsgötu 17, 

og Guðmundur Andrésson, Laugavegi 50 
í Reykjavík. 

Reykjavík, 1. júlí 1945. 
Óskar Gíslason. 

Guðm. Þorsteinsson. 

Guðm. Andrésson. 

93. 
Hér með tilkynnist, að undirrituð 

Sigríður Lovisa Guðlaugsdóttir, Bók- 
hlöðustíg 10, Reykjavík, er gengin úr 
firmanu „Fix, kjólaverzlun-saumastofu“, 

Garðastræti 2, Reykjavík, frá síðustu ára- 

mótum að telja, og er meðundirrituð 

Kristín Halldórsdóttir, Garðastræti 8, 

Reykjavík, því einkaeigandi fyrirtækis- 
ins frá þeim tíma. Það tilkynnist enn
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fremur, að ég undirrituð Kristin Hall- 
dórsdóttir hef veitt ungfrú Sigríði Jóns- 
dóttur, Ránagötu 12, prókúruumboð fyr- 
ir fyrirtækið frá og með deginum i dag 
að telja, og ritar hún firmað þannig: 

pr. pr. „Fix, kjólaverzlun-saumastofa“ 

Sigríður Jónsdóttir. 
Reykjavík, 3. júlí 1945. 

Sigríður Lovísa Guðlaugsdóttir. 
Kristín Halldórsdóttir. 

94. 
Á aðalfundi H/f Umboðs- og raftækja- 

verzlunar Íslands 8. febrúar s. 1, var 

samþykkt að auka hlutafé félagsins úr 
kr. 52500 í kr. 105000 — eitt hundrað og 
fimm þúsundir króna. Er hlutafjáraukn- 
ingin öll greidd, nema kr. 4000, sem eru 

kræfar eftir ákvörðun félagsstjórnar- 
innar. 

Í stjórn H/f Umboðs- og 
raftækjaverzlunar Íslands 

Ben. G. Waage. 
Þ. Bernharðsson. 
Sigurður Bjarnason. 
G. A. Sveinsson. 
Ísl. G. Finsen. 

95. 
Bjarna Þórðarsyni,  stårkaupmanni, 

Grenimel 36, hefur í dag verið veitt pró- 
kúruumboð fyrir Heildsöluna h/f, og 
ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Heildsalan h/f 

Bjarni Þórðarson. 
Reykjavík, 5. júlí 1945. 
Hans R. Þórðarson. 

96. 

Á aðalfundi G. Helgason & Melsted h/f, 
sem haldinn var 7. júlí 1945, gekk P. 
Eggerz Stefánsson úr stjórn félagsins, en 
í hans stað var kosinn Einar Farestveit, 
Hringbraut 205, Rvík. Stjórn félagsins er 
nú þannig skipuð: Páll B. Melsted, 
Freyjugötu 42, formaður. Meðstjórnend- 
ur: Margeir Sigurjónsson, Framnesvegi 

24, og Einar Farestveit, Hringbraut 205. 

Til vara: Elín Melsted, Freyjugötu 42. — 
Það tilkynnist einnig, að prókúruumboð 
það, er á sínum tíma var veitt P. Eggerz   

Stefánssyni, framkv.stj., Flókag. 5, Rvík, 
fyrir G. Melgason & Melsted h/f aftur- 
kallast hér með. En jafnframt veitist 
Margeiri Sigurjónssyni, Framnesvegi 24, 
Rvík, prókúruumboð fyrir hlutafélagið 
með öllum réttindum og skyldum pró- 
kúruhafa. Firmað ritar hann þannig: 

G. Helgason & Melsted h/f 
M. Sigurjónsson. 

Reykjavík, 9. júlí 1945. 
Páll B. Melsted. 
E. Farestveit. 
M. Sigurjónsson. 

97. 
Með því að firma okkar H. A. Tulinius 

& Co. sem við höfðum rekið með ótak- 

markaðri ábyrgð, er hætt verzlunar- 
rekstri, óskast það afmáð úr firmaskrá 

Reykjavíkur. 
Reykjavík, 11. júlí 1945. 

H. A. Tulinius. 

F.h. Axels V. Tulinius 

Kristján Guðlaugsson 

e. u. 

98. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Reykjavíkur, að á hluthafafundi, sem 
haldinn var í h/f Victor hinn 14. júlí 
1945, var þessi stjórn kosin í félaginu: 
Mekkinó Björnsson, Laugavegi 33, for- 
maður, Matthildur Björnsdóttir, frú, Rán- 

argötu 8, varaformaður, og Þórhallur 
Arnórsson, Eiríksgötu 17, ritari. 

Reykjavík, 16. júlí 1945. 
Mekkinó Björnsson. 
Þórh. Árnason. 
Matthildur Björnsdóttir. 

99. 
Hér með tilkynnist, að ég meðundir- 

ritaður, Ágúst Lárusson, hef selt með- 
eiganda mínum, Pétri Guðmundssyni, 
minn hluta í firmanu Málaranum hér í 
bænur, og eru skuldbindingar firmans, 
sem stofnaðar eru hér eftir, mér óvið- 

komandi.
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Pétur Guðmundsson hefur hér eftir | 

einn heimild til að skuldbinda firmað, 

og er undirskrift hans þannig: 
pr. Málarinn 

P. Guðmundsson. 

Reykjavík, 23. júlí 1938. 
Ágúst Lárusson. 
Pétur Guðmundsson. 

100. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár   Reykjavíkur, að prókúruumboð Þorláks | 

Lúðvígssonar fyrir firmað Carl D. Tuli- | 
nius & Co. h/f afturkallast hér með. | 

Reykjavík, 17. júlí 1945. | 
Ólafur Helgason. 
Baldvin Einarsson. 

101. 
Ég leyfi mér hér með að óska eftir því, 

að firmað Leðurverzlun Magnúsar Vig- 
lundssonar verði afmáð úr firmaskrá 
Reykjavíkur, þar sem því hefur verið 
breytt í hlutafélag. 

Reykjavík, 24. júlí 1945. 

V. Víglundsson. 

102. . 
Hér med tilkynnist, ad å adalfundi 

Vinnufataverksmidjunnar h/f, sem hald- 

inn var 23. b. m., var kosin ny stjorn 

fyrir félagid. Hina nyju stjorn skipa: 
Sveinn Valfells, Hrefnugötu 2, formaður, 
Ásgeir Bjarnason, Sólvallagötu 32A, vara- 
formaður, og Böðvar Jónsson, Laugavegi 
100, ritari. Varastjórnandi var kosinn 

Theodór Jónsson, Gunnarsbraut 30. Þá 
var ákveðið að veita þeim Sveini Val- 
fells og Ásgeiri Bjarnasyni hvorum um 

sig prókúruumboð fyrir félagið, og jafn- 
framt félli niður prókúruumboð Sigfúsar 
Bjarnasonar. Prókúruhafinn Ásgeir 
Bjarnason ritar firmað þannig sem pró- 
kúruhafi: 

pr. pr. Vinnufataverksmiðjan h/f 

Ásgeir Bjarnason. 
Reykjavík, 24. júlí 1945. 

Ásgeir Bjarnason. 
Böðvar Jónsson. 
Theodor Jónsson.   

1945 

103. 
Það tilkynnist hér með, að frá og með 

1. apríl s. 1. er Jón S. Helgason, Lauga- 
vegi 27 A, genginn úr firmanu „Sturlaug- 
ur Jónsson & Co.“, og eru honum skuld- 
bindingar firmans frá þeim tíma óvið- 
komandi. Sturlaugur Jónsson, Vesturg. 
20, rekur firmað „Sturlaugur Jónsson & 

Co.“ einn með ótakmarkaðri ábyrgð, og 
ritar hann firmað þannig: 

Sturlaugur Jónsson & Co. 
Sturlaugur Jónsson. 

Reykjavík, 1. ágúst 1945. 
Sturlaugur Jónsson. 
Jón S. Helgason. 

215 

104. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Reykjavíkur, að hlutafé hlutafélagsins 
Orku, Reykjavík, hefur verið aukið úr 

kr. 600000.00 upp í kr. 960000.00. Hluta- 

féð er allt innborgað. 
Reykjavík, 7. ágúst 1945. 

Í stjórn Orku h/f 
Sigurður Jónasson. 
Björn Guðmundsson. 
Þórir Baldvinsson. 

105. 
Við undirritaðir rekum viðgerðarverk- 

stæði hér í bænum, með ótakmarkaðri 
ábyrgð, undir nafninu Hjólbarðinn. 

Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Hjólbarðinn 
Sveinn Zoéga. 
Jón Bergsson. 

Reykjavík, 8. ágúst 1945. 
Jón Bergsson, 

Hávallagötu 40. 

Sveinn Zoöga, 
Stýrimannastíg 13, Rvík. 

106. 
Á aðalfundi Smjörlíkisgerðarinnar h/f, 

sem haldinn var 6. júní 1945, voru þessir 
menn kosnir í stjórn: Þorváldur Thor- 

oddsen, Reynimel 27, og meðstjórnendur: 
E. Ragnar Jónsson, Bergstaðastræti 48, 
og Ingunn Thoroddsen, Reynimel 27. 
Varastjórnandi: Gísli Jónsson, Munda- 

koti, Eyrarbakka. Það tilkynnist enn
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215 fremur, ad vér håfum i dag veitt Hauki 
, , | 

prókúruumboð | Gröndal, Mímisvegi 8, 

fyrir Smjörlíkisgerðina h/f, og ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. H/f Smjörlíkisgerðin 
Haukur Gröndal. 

Reykjavík, 8. ágúst 1945. 
Þ. Thoroddsen. 
E. Ragnar Jónsson. 

107. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár 
Reykjavíkur, að Hjálmtý Péturssyni, 
Ránargötu 21, Reykjavík, hefur í dag 
verið veitt prókúruumboð fyrir hluta- 
félagið Orku, Reykjavík, og ritar hann 

firmað þannig: 

pr. pr. Orka h/f 
Hjálmtýr Pétursson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð 
það, er Sigurður Jónasson hefur haft 
fyrir félagið. 

Reykjavík, 8. ágúst 1945. 
Í stjórn Orku h/f 

Sigurður Jónasson. 
Björn Guðmundsson. 
Hjálmtýr Pétursson. 
Þórir Baldvinsson. 

108. 
Hér með tilkynnist, að Sigurður Jónas- 

son, frkv.stj., Miklubraut 3, Reykjavík, 

er genginn úr stjórn hlutafélagsins Orku 
i Reykjavík, en í stað hans hefur Guð- 
laugur Rósinkranz, yfirkennari, Ásvalla- 
götu 58, verið kosinn i stjórn félagsins. 

Reykjavík, 8. ágúst 1945. 

Í stjórn Orku h/f 

Hjálmtýr Pétursson. 
Björn Guðmundsson. 
Þórir Baldvinsson. 

109. 
Það tilkynnist hér með til hlutafélaga- 

skrár Reykjavíkur, að á aðalfundi hluta- 
félagsins Sólheima, sem haldinn var 19. 

júní 1945, var sú breyting gerð á stjórn 
félagsins, að í stað Ágústs Ármann, skrit- 

stofustj., var Lárus Fjeldsted, hæstarétt- 
arlögmaður, Hafnarstræti 23, Rvík, kos- 

inn meðstjórnandi. Fyrir voru í stjórn-   

inni Stefán Thorarensen, lysali, forinað- 
ur, og Axel Herskind, framkvæmdastjóri, 
meðstjórnandi. Undirskrift hins nýja 
meðstjórnanda vegna félagsins verður 
þannig: 

H/f Sólheimar 
A. Herskind. 
Lárus Fjeldsted. 

H/f Sólheimar 
Stefán Thorarensen. 
Lárus Fjeldsted. 

Reykjavík, 10. ágúst 1945, 
H/f Sólheimar 

Stefán Thorarensen. 
Lárus Fjeldsted. 
A. Herskind. 

110. 

Þar eð firmað Jensen Bjarnason & Co. 
er hætt störfum og hefur selt allar eignir 
sínar samnefndu hlutafélagi og það tekið 
að sér að greiða allar skuldbindingar 
firmans, þá óskast firmað Jensen Bjarna- 
son & Co. afmáð úr firmaskrá Reykja- 
víkur. 

Reykjavík, 13. ásúst 1945. 
Pétur Vilhelm Jensen. 

Samkvæmt umboði Bjarna Bjarnasonar 
V. Jensen. 
Svava Kristín Loftsdóttir 

111. 
Það tilkynnist hér með, að á fundi í 

Verksmiðjunni Merkúr h/f hinn 21. þ.m. 
var kosin ný stjórn fyrir félagið, og skipa 
hana nú: Árni Jónsson, Grundarstíg 6, 

formaður, Marinó Jónsson, Tjarnargötu 
38, varaformaður, og Stefanía Stefáns- 
dóttir, Grundarstíig 6, ritari. Prókúruum- 

boð Sigurðar Jónssonar, Víðimel 32, fell- 

ur niður, en Marinó Jónssyni veitist hér 
með prókúruumboð fyrir félagið, og 
verður hann framkvæmdastjóri þess. Rit- 
ar hann firmað þannig: 

pr. pr. Verksmiðjan Merkúr h/f 
Marinó Jónsson. 

Reykjavík, 25. ágúst 1945. 
Árni Jónsson. 
Marinó Jónsson. 
Stefanía Stefánsdóttir.
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112. 
Å adalfundi h/f Hlustandans 30. april 

s. 1., fór öll stjórnin frå, en í stjórn voru 
kosnir: Erlendur Vilhjálmsson, Brá- 

vallagötu 50, Rvík, formaður. Meðstjórn- 
endur: Ingólfur Kristjánsson, Framnes- 

vegi 44, og Þorsteinn Jósepsson, Grettis- 
götu 86. Prókúruhafi er Erlendur Vil- 

hjálmsson, Brávallagötu 50, og ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. H/f Hlustandinn 
Erlendur Vilhjálmsson. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruum- 
boð þeirra Gunnars M. Magnúss og Jóns 

úr Vör Jónssonar. 

Reykjavík, 20. ágúst 1940. 

Erlendur Vilhjálmsson. 

Þorsteinn Jósepsson. 
Ingólfur Kristjánsson. 

113. 
Vér undirritaðir höfum í dag orðið 

ásáttir um að slíta félagsskap okkar, 
Fornsölunni, samkvæmt samningi, dags. 
14. des. 1944, frá og með deginum i dag 
að telja. Allar fjárreiður í sambandi við 

þennan rekstur okkar eru uppgerðar 
milli okkar, og á enginn okkar kröfu á 
hinn af því tilefni. Óskast firmað hér með 

afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 4. september 1945. 

Sigurður Jónsson. 
Michael Sigfinnsson. 
Kristinn Jónsson. 

114. 
Hér með tilkynnist, að á aðalfundi, 

sem haldinn var í Prjónastofunni Iðunni 
h/f hinn 27. april 1945, var samþykkt 
að auka hlutafé félagsins úr kr. 51000 í 
kr. 76000 — sjötíu og sex þúsundir króna. 
Er hlutafjáraukningin öll greidd. 

Reykjavik, 10. september 1945. 

Í stjórn Prjónastofunnar Iðunnar h/f 

M. Jensen. 
J. F. Guðmundsson. 
Geir Stefánsson.   

115. 
Hér með tilkynnist, að á aðalfundi 

Járns & Glers h/f, sem haldinn var 21. 

júní s. 1, var ákveðið að auka hlutafé 

félagsins úr 50000 krónum upp í 75000 

kr. — sjötíu og fimm þúsundir króna, — 

og var aukningin þegar öll innborguð. 

Þá var og sú breyting gerð á stjórn fé- 

lagsins, að Sigurður Ólason, hrl., gekk 

úr stjórninni, en í hans stað var kosinn 

Erlendur Blandon, stórkaupm. Er fé- 

lagsstjórnin þá þannig skipuð: Axel 

Friðriksson, Leifsgötu 10, form. Með- 

stjórnendur: Erlendur Blandon, Lindar- 

götu 14, og Guðmundur Árnason, Báru- 

götu 5. 
Reykjavík, 20. september. 1945. 

Axel Friðriksson. 

Guðm. Árnason. 
Erlendur Blandon. 

Sig. Ólason. 

116. 
Við undirritaðir, Björgvin Jónsson, 

Baldursgötu 36, Rvík, og Óskar Jóhanns- 

son, Klapparstíg 13, Rvík, rekum verzlun 

hér í bænum, sem fullábyrgir félagar, 

með fisk og skyldar vörur, undir nafn- 

inu Fiskbúðin Sæbjörg. Hvor okkar um 

sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum 

við það þannig: 
Fiskbúðin Sæbjörg 

Björgvin Jónsson. 
Fiskbúðin Sæbjörg 

Óskar Jóhannsson. 
Reykjavík, 20. september 194). 

Björgvin Jónsson. 
Óskar Jóhannsson. 

117. 
Ár 1945 hinn 21. sept. var haldinn að- 

alfundur í hlutafélaginu Geir Stefánsson 
& Co. h/f. Í stjórn voru kosnir: Hermann 

Hermannsson, formaður, og meðstjórn- 
endur Geir Stefánsson og Ólafur Þor- 

steinsson, til vara Ása Ottesen. Jafnframt 

lét Geir Stefánsson af framkvæmda- 

stjórastörfum við félagið, og fellur þar 

með niður prókúruumboð hans. Í stað 

hans var kjörinn framkvæmdastjóri 

Ólafur Þorsteinsson, og var honum veitt 
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félagið, 
hann firmað þannig: 

pr. pr. Geir Stefánsson & Co. h/f 
Ó. Þorsteinsson. 

Reykjavík, 24. september 1945. 
Ólafur Þorsteinsson, 

Auðarstræti 9. 
Geir Stefánsson, 

Kjartansgötu 8. 
Hermann Hermannsson, 

Guðrúnargötu 8. 
Ása Ottesen, 

Guðrúnargðtu 8. 

118. 

Hér með tilkynnist, að firmanafnið 
Verzlun Halla Þórarins óskast afmáð úr 
firmaskránni, með því að stofnað hefur 
verið samnefnt hlutafélag. 

Reykjavík, 25. september 1945. 
Guðrún Kristinsdóttir. 

119. 

Hér með tilkynnist, að ég undirritað- 
ur, Óli J. Ólason, kaupm., Laufásvegi 24 
hér í bænum, rek umboðs- og heildverzl- 
un samkvæmt félagssamningi við Þor- 
vald heitinn Benjamínsson, umboðssala, 

dagsetum 23. júní 1944, undir nafninu: 
Th. Benjamínsson & Co. Ég einn hef rétt 
til að rita firmað og rita það svo: 

Th. Benjamínsson & Co. 

Óli J. Ólason. 
Reykjavík, 25. september 1945. 

Óli J. Ólason. 

120. 
Hér með tilkynnist, að Steinþór Mar- 

teinsson, Ásvallagötu 62, Reykjavík, er 
genginn úr firmanu I. Björnsson & Co., 
Reykjavík, og eru allar skuldbindingar 
firmans honum óviðkomandi frá og með 
deginum i dag að telja. 

Reykjavík, 26. september 1945. 
Indriði Björnsson. 

Stþ. Marteinsson. 

121. 

Við undirritaðir, Einar Gíslason, Berg- 
staðastræti 12, og Gísli Einarsson, s. st., 
sem erum eigendur  húseignarinnar 
Laugavegi 20 B hér í bænum, tilkynnum 

og ritar | 

  

hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að 
við rekum nefnda húseign sem fullá- 
byrgir félagar undir firmanafninu Húsa- 
félagið Laugavegur 20B. Hvor okkar 
ritar firmað, þannig: 

Húsafélagið Laugavegur 20 B 
Einar Gislason. 

Húsafélagið Laugavegur 20 B 

Gísli Einarsson. 
Reykjavík, 3. október 1945. 

Einar Gislason. 
Gísli Einarsson. 

122. 

Ég undirritaður, Pétur J. Hoffmann 
Magnússon, Skólavörðustíg 16 A, Reykja- 
vik, rek umboðsverzlun hér í bænum, 
með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu 
Photosport. Firmað rita ég þannig: 

Photosport 
Pétur Hoffmann Magnússon. 

Reykjavík, 6. október 1945. 
Pétur Hoffmann Magnússon. 

123. ki 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

rituð, Elísabet I. Valdimarsdóttir, Lauga- 
vegi 82, Rvík, rek veitingastarfsemi hér 

í bænum, með. ótakmarkaðri ábyrgð, 
undir firmanafninu Vinaminni. Firmað 
rita ég þannig: 

Vinaminni 

Elísabet I. Valdimarsdóttir. 
Reykjavík, 8. október 1945. 
Elísabet I. Valdimarsdóttir. 

124. 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

rituð, Guðlaug Jóhannesdóttir, hef geng- 
ið úr fyrirtækinu Saumastofunni Díönu 
hér í bænum hinn 1. maí 1945, og rekur 

meðundirrituð, Þórunn Sigurfinnsdóttir, 

fyrirtækið áfram sem einkaeigandi og 
með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað ritar 
hún þannig: 

Saumastofan Díana 
Þórunn Sigurfinnsdóttir. 

Reykjavík, 9. október 1945. 
Þórunn Sigurfinnsdóttir, 

Garðastræti 2.
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125. 
Ég undirritadur hef selt Hjålmari G. 

Stefánssyni, Sjafnargötu 5, verzlunina 
Glasgowbúðina, Freyjugötu 26, og eru 
mér því allar skuldbindingar hennar mér 
óviðkomandi frá þessum degi. 

Reykjavík, 14. október 1944. 
Óskar Magnússon.. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég í dag 
keypt verzlunina Glasgowbúðina, Freyju- 
götu 26, og rek hana áfram undir sama 
nafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. — 
Firmað rita ég þannig: 

Glasgowbúðin 
Hjálmar G. Stefánsson. 

Reykjavík, 14. október 1944. 
Hjálmar G. Stefánsson. 

126. 
Samkvæmt umboði dagsettu 2. ágúst 

1945, staðfestu af notarius publicus í 
London sama dag, hef ég undirritaður 
gerzt umboðsmaður vátryggingarfélags- 
ins London Guarantee and Accident 

Company, Limited, London, í stað Þor- 

valdar Pálssonar, læknis. Firmað rita 

ég þannig: 
London Guarantee and 

Accident Company, Ltd. | 

aðalumboð á Íslandi 
Erl. Blandon. 

Reykjavík, 15. okt. 1945. 

Erlendur Blandon, 

Lindargötu 14. 

127. 
Það tilkynnist hér með, að á fundi 

Arnarútgáfunnar h/f, sem haldinn var 
20. júlí s. 1, gengu úr stjórn félagsins 
þeir Halldór Kjartansson, Lúðvig Guð- 
mundsson og Arnljótur Guðmundsson. 
Í stað þeirra voru kosnir þeir Erlendur 
Björnsson, bæjarstjóri, Seyðisfirði, Aðal- 
steinn Guðmundsson, lögfræðingur, | 

Lokastig 2, Reykjavík, og Jón Jónsson, | 
Firði, Seyðisfirði. Stjórn félagsins skipa | 
nú: Steinn Jónsson, formaður, Erlendur   Björnsson, varaform., Aðalsteinn Guð- 

mundsson, ritari. Til vara: Jón Jónsson, 

Firði, Seyðisfirði. 
Reykjavík, 19. október 1945. 

Steinn Jónsson. 
Erlendur Björnsson. 
Aðalsteinn Guðmundsson. 

128. 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

ritaður rek smásöluverzlun hér í bænum, 

með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafn- 

inu Litla Tóbaksbúðin. Firmað rita ég 

þannig: 
Litla Tóbaksbúðin 

Albert Erlingsson. 
Reykjavík, 20. október 1945. 

Albert Erlingsson, 
Brávallagötu 46. 

129. 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

ritaður rek smásöluverzlun hér í bæn- 

um, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir 

nafninu Veiðimaðurinn, og sel alls konar 

sportveiðarfæri, ferðaútbúnað, iíþrótta- 

vörur o. fl. Firmað rita ég þannig: 
Veiðimaðurinn 

Albert Erlingsson. 
Reykjavík, 27. okt. 1945. 

Albert Erlingsson, 
Brávallagötu 46, Reykjavík. 

130. 
Á aðalfundi Aðalstrætis 4 h/f, sem 

haldinn var 25. okt. 1945, voru þessir 

menn kosnir í stjórn félagsins: Tryggvi 

Ófeigsson, útgerðarmaður, Hávallagötu 9, 

form. Meðstjórnendur: Páll Ásg. 
Tryggvason, Hávallagötu 9, og Björn 

Ófeigsson, verzlunarstj., Vífilsg. 9. Vara- 
maður í stjórnina var kosinn Ólafur 

Ófeigsson, skipstj., Þvervegi 34. Þá til- 

| kynnist enn fremur, að Björn Ófeigsson, 

Vífilsgötu 9, hefur prókúru fyrir félagið, 

og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Aðalstræti 4 h/f 

Björn Ófeigsson. 
Reykjavík, 30. október 1945. 

Tryggvi Ófeigsson. 

Páll Ásg. Tryggvason. 

Björn Ófeigsson. 
61
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131. 
Það tilkynnist hér med, að ég undir- 

ritaður, Ólafur Valdimarsson, Bjarnar- 
stíg 11, Reykjavík, rek smásöluverzlun 
hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
er heitir Verzlunin Heiði. Firmað rita ég 
Þannig: 

Verzlunin Heiði 
Ólafur Valdimarsson. 

Reykjavík, 5. nóvember 1945. 
Ólafur Valdimarsson. 

132. 
Það tilkynnist hér með, að eigendur 

verzlunarinnar Brynju hér í bænum eru 
þau: Jóhann Þ. Jósefsson, aþm., Berg- 
staðastræti 86, Gunnar Guðjónsson, 
skipamiðlari, Smáragötu 7, frú Sigríður 
Benediktsson, Marargötu 3, Björn Guð- 
mundsson, stórkaupm., Skeggjagötu 16, 
og Haraldur Björnsson, verzlm., Sólvalla- 
götu 57. Eigendurnir reka verzlunina með 
ótakmarkaðri ábyrgð. Undirskrift þriggja 
eigenda er nauðsynleg til að skuldbinda 
firmað um þær ráðstafanir, sem pró- 
kúruhöfum er ekki heimilt að gera lög- 
um samkvæmt. Er undirskrift eigenda 
háttað svo sem hér segir: 

Verzlunin Brynja 
Sigríður Benediktsson. 
G. Guðjónsson. 
Björn Guðmundsson. 

Verzlunin Brynja 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Björn Guðmundsson. 
Haraldur Björnsson 

0. s. frv., þannig, að jafnan riti þrír firm- 
að. Prókúruhafar eru Jóhann Þ. Jósefs- 
son og Björn Guðmundsson, og hafa þeir 
hvor í sínu lagi heimild til að rita firmað, 
og rita þeir þannig: 

pr. pr. Verzlunin Brynja 

Björn Guðmundsson. 
pr. pr. Verzlunin Brynja 

Jóhann Þ. Jósefsson. 
Reykjavík, 6. nóvember 1945. 

G. Guðjónsson. 
Björn Guðmundsson. 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Sigríður Benediktsson. 
Haraldur Björnsson. 

  

  

133. 
Hér með tilkynnist, að eigendur verzl- 

unarinnar Málmeyjar hér í bænum eru 
nú orðin þau: Jóhann Þ. Jósefsson, al- 
þm., Bergstaðastræti 86, Gunnar Guð- 
jónsson, skipamiðlari, Smáragötu 7, frú 
Sigríður Benediktsson, Marargðtu 3, 
Björn Guðmundsson, stórkpm., Skeggja- 
götu 16, Haraldur Björnsson, verzlunar- 
maður, Sólvallagötu 57, og Þórður 
Ámundason, verzlunarstj., Hjarðarholti 
við Reykjanesbraut. Eigendurnir rek: 
verzlunina með ótakmarkaðri ábyrgð. 
Undirskrift fjögurra eigenda er nauð- 
synleg til að skuldbinda firmað um þær 
ráðstafanir, sem prókúruhöfum er ekki 
heimilt að gera lögum samkvæmt. Er 
undirskrift eigenda háttað sem hér segir: 

Verzlunin Málmey 
G. Guðjónsson. 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Sigríður Benediktsson. 
Þórður Ámundason. 

Verzlunin Málmey 
Björn Guðmundsson. 

Jóhann Þ. Jósefsson. 
Þórður Ámundason. 
Haraldur Björnsson 

0. s. frv. Prókúruhafi er Björn Guð- 
mundsson, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Verzlunin Málmey 

Björn Guðmundsson. 
Reykjavík, 6. nóvember 1945. 

Sigríður Benediktsson. 
Björn Guðmundsson. 
Þórður Ámundason. 
G. Guðjónsson. 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Haraldur Björnsson. 

134. 

Hér með tilkynnist, að eigendur heild- 
verzlunarinnar S. Árnason & Co. hér í 
bænum eru þau: Jóhann Þ. Jósefsson, 

alþm., Bergstaðastræti 86, Gunnar Guð- 
jónsson, skipamiðlari, Smáragötu 7, frú 

Sigríður Benediktsson, Mararg. 3, Björn 
Guðmundsson, stórkaupm., Skeggjag. 16, 
og Haraldur Björnsson, verzim., Sól- 
vallagötu 57. Eigendurnir reka heild- 
verzlunina með ótakmarkaðri ábyrgð.
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Undirskrift briggja eigenda er naudsyn- 
leg til að skuldbinda firmað um þær 
ráðstafanir, sem prókúruhöfum er ekki 

heimilt að gera lögum samkvæmt. Er 
undirskrift eigenda háttað sem hér segir: 

S. Árnason & Co. 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Björn Guðmundsson. 
Haraldur Björnsson. 

S. Árnason & Co. 
Björn Guðmundsson. 

Sigríður Benediktsson. 
G. Guðjónsson 

o. s. frv., þannig að jafnan riti þrír firm- 

að. Prókúruhafar eru Jóhann Þ. Jósefs- 

son og Björn Guðmundsson, og hafa 

þeir hvor í sínu lagi heimild til að rita 

firmað, og rita þeir þannig: 
pr. pr. S. Árnason & Co. 

Jóhann Þ. Jósefsson. 
pr. pr. S. Árnason & Co. 

Björn Guðmundsson. 
Reykjavík, 6. nóvember 1945. 

Björn Guðmundsson. 
Jóhann Þ. Jósefsson. 
Sigríður Benediktsson. 

G. Guðjónsson. 
Haraldur Björnsson. 

135. 
Með því að firmað Björn & Marino, 

járnvöruverzlun hér í bæ, er hætt rekstri, 

þá óskast það hér með afmáð úr firma- 

skrá Revkjavíkur. 
Reykjavík, 8. nóvember 1945. 

Björn Guðmundsson. 
Maríno Helgason. 

f. h. db. Más Benediktssonar 
Sigríður Benediktsson. 

136. 
Hér með tilkynnist, að með því að 

firmað Heildverzlun Garðars Gíslasonar 
hefur verið selt hlutafélaginu Garðari 
Gíslasyni frá 1. jan. s. 1. að telja, hefur 
firmað hætt störfum þá, en hlutafélagið 
tekið við rekstri þess og heldur honum 

áfram óbreyttum. Afturkallast því pró- 
kúruumboð þau, sem þeir Bergur G. 
Gíslason, Laufásvegi 64, og Þorsteinn 
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Heildverzlun Garðars Gíslasonar. 

Staddur í New York, 9. nóv. 1945. 

Garðar Gíslason. 

137. 
Hér með tilkynnist, að við undirritaðir, 

Geirmundur Árnason, Háteigsvegi 22, 

Reykjavík, og Arinbjörn Kolbeinsson, 

Þingholtsstræti 26, Reykjavík, rekum 

smásöluverzlun hér í bænum sem full- 

ábyrgir félagar, undir firmanafninu 

Hersir. Hvor okkar um sig hefur rétt til 

að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Hersir 

Arinbjörn Kolbeinsson. 

Hersir 
Geirmundur Árnason. 

Reykjavík, 9. nóvember 1945. 
Geirmundur Árnason. 

Arinbjörn Kolbeinsson. 

138. 
Ég undirrituð, Steinunn Ólína Sigurð- 

ardóttir, Njálsgötu 29, rek konfektgerð 
hér í bænum, og framleiði aðrar skyldar 

sælgætisvörur, undir nafninu Konfekt- 

gerðin Silja. Fyrirtækið rek ég með ótak- 
markaðri ábyrgð, og rita ég firmað 

þannig: 
Kenfektserðin Silja 

Steinunn Ó. Sigurðardóttir. 
Reykjavík, 12. nóvember 1945. 
Steinunn Ó. Sigurðardóttir. 

139. 
Það tilkynnist hér með, að frá og með 

1. desember þ. á. hefur Óli M. Ísaksson, 
Frakkastíg GA, verið ráðinn fram- 
kvæmdastjóri með prókúruumboði fyrir 
Þrótt h/f, í stað Egils Gestssonar, og ritar 
hann firmað þannig: 

pr. pr. Þróttur h/f 

Óli M. Ísaksson. 
Reykjavík, 13. nóvember 1945. 

Í stjórn Þróttar h/f 

Sveinbjörn Guðlaugsson. 

Árni Gestsson. 
Símon Símonarson. 
P. Guðfinnsson.
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140. 
Ég undirrituð, Alda Snæhólm, Sólvalla- 

götu 4, Reykjavík, rek smásöluverzlun 
hér í bænum með ótakmarkaðri ábyrgð, 
er heitir Vesturborg. Firmað rita ég 
þannig: 

Vesturborg 
Alda Snæhólm. 

Reykjavík, 13. nóvember 1945. 
Alda Snæhólm. 

141. 
Þar sem Magnús Einarsson framkvstj. 

hefur látið af störfum hjá Dósaverk- 
smiðjunni h/f fellur niður prókúruum- 
boð hans fyrir nefnt firma frá og með 
deginum í dag. 

Reykjavík, 22. nóv. 1945. 
Stjórn Dósaverksmiðjunnar h/f 

Valur Einarsson. 
Kr. Einarsson. 
S. Einarsson. 

142, 

Við undirritaðir rekum verzlun hér í 
bænum sem fullábyrgir félagar, undir 
nafninu „G. Sigurðsson & Co.“. Hver 
okkar um sig hefur rétt til að rita firm- 
að, nema ef um sölu eða veðsetningu 
verzlunarinnar er að ræða, þá þarf undir- 
skrift allra. Firmað ritum við þannig: 

Verzlunin G. Sigurðsson & Co. 
Guðm. Sigurðsson. 

Verzlunin G. Sigurðsson & 
Jóh. G. Sigurðsson. 

Verzlunin G. Sigurðsson & Co. 
Magnús I. Kristjánsson. 

Verzlunin G. Sigurðsson & Co. 
Guðm. Sigurðsson. 

Jóh. G. Sigurðsson. 
Magnús I. Kristjánsson. 

Reykjavík, 24. nóvember 1944. 

Guðmundur Sigurðsson, 
Háteigsvesi 13, Rvík. 

Jóh. G. Sigurðsson, 
Baugsvegi 3 A, Rvík. 

Magnús I. Kristjánsson, 

Smyrilsvegi 22, Rvík. 

Co. 

143. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélaga- 
skrár Reykjavíkur, að á aðalfundi sam-   

vinnufélagsins Hreyfils, sem haldinn var 
14. marz s.l., voru þessar breytingar gerð- 
ar á samþykktum félagsins: 1) Inntöku- 
gjald skal hækka upp í kr. 200.00. 2) Að- 
alfund skal boða með að minnsta kosti 
viku fyrirvara og í ábyrgðarbréfi. Á sama 
fundi voru kosnir í varastjórn: Bjarni 
Eggertsson, bifreiðarstjóri, Hringbraut 
33, og Halldór Björnsson, bifrstj., 
Bræðraborgarstíg 14. 

Það tilkynnist enn fremur, að vér höf- 
um veitt Bergsteini Guðjónssyni, Haðar- 
stig 2, prókúruumboð fyrir félagið með 
öllum réttindum og skyldum prókúru- 
hafa. Ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Samvinnufélagið Hreyfill 
Bergsteinn Guðjónsson. 

Reykjavík, 28. nóvember 1945. 
Bergsteinn Guðjónsson. 
Ingvar Sigurðsson. 
Tryggvi Kristjánsson. 
Ingjaldur Ísaksson. 

144. 
Hér með tilkynnist, að Þóroddi E. Jóns- 

syni, Hávallagötu 1, Reykjavík, hefur 
verið veitt prókúruumboð fyrir Sútunar- 
verksmiðjuna h/f frá deginum í dag að 
telja. Jafnframt afturkallast prókúruum- 
boð það, sem Helgi Guðlaugsson, Miklu- 
braut 16, hefur haft fyrir hlutafélagið. 
Þóroddur ritar firmað þannig: 

pr. pr. Sútunarverksmiðjan h/f 
Þóroddur Jónsson. 

Reykjavík, 29. nóv. 1945. 

Í stjórn Sútunarverksmiðjunnar h/f 

Guðm. Þórðarson. 
Þorsteinn Guðbrandsson. 
Ragnar Kristjánsson. 

145. 
Hér með tilkynnist, að á fundi i Sútun- 

arverksmiðjunni h/f, 25. ágúst 1942, var 
ákveðið að auka hlutafé félagsins um kr. 
25000, eða úr kr. 35060 upp í kr. 60000 — 

sextíu þúsundir króna. Hlutaféð er allt 
innborgað. 

„Reykjavík, 29. nóv. 1945. 
Í stjórn Sútunarverksmiðjunnar h/f 

Ragnar Kristjánsson. 
Guðm. Þórðarson. 
Þorsteinn Guðbrandsson.
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146. 
Vid undirritadir, Baldur F. J. Jonsson, 

Setbergi vid Lågholtsveg, og Olafur P. 
Gudmundsson, Brædraborgarstig 3, Rvik, 
rekum verzlun hér í bænum með ótak- 
markaðri ábyrgð undir nafninu: Verzl- | 
unin Óli & Baldur. Firmað ritum við 

þannig: 
Verzlunin Óli & Baldur 

Baldur Jónsson. 

Verzlunin Óli & Baldur 
Ólafur Þ. Guðmundsson. 
Reykjavík, 6. des. 1944. 

Ólafur Þ. Guðmundsson. 

Baldur Fr. J. Jónsson. 

147. 
Það tilkynnist hér með, að ég undir- 

ritaður rek fatahreinsun hér í bænum, 

með ótakmarkaðri ábyrgð, er heitir 
Vinnufatahreinsunin. Firmað rita ég 
þannig: 

Vinnufatahreinsunin 
Jón Ben. 

Reykjavík, 8. desember 1944. 
Jón B. Benediktsson, 

Urðarstíg 16, Rvík. 

148. 
Við undirritaðir, Guðmundur Jóhanns- 

son, frésm., Miðstr. 8 A, Þorvaldur Dani- 

elsson, trésm., Fálkagötu 13B, Daníel 
Tómasson, trésm., s. st, og Bjarni S. 

Hólm, Miðstræti 8B, rekum trésmíða- 

vinnustofu, lampa- og skermagerð hér í | 
bænum, sem fullábyrgir félagar, er heitir 
„Tréiðjan“. Firmað ritum við allir sam- 
eiginlega, þannig: 

„Tréiðjan“ 

Guðmundur 
Þorvaldur Daníelsson. 

Daníel Tómasson. 
Bjarni S. Hólm. 

Prókúruumboð hefur Guðmundur Jó- | 

hannsson, Miðstræti SA, og ritar hann 

firmað þannig: 
pr. pr. Tréiðjan. 

Guðmundur Jóhannsson. 

Reykjavík, 11. desember 1944. 
Guðmundur Jóhannsson. 

Þorvaldur Daníelsson. 

Daníel Tómasson. 

Bjarni S. Hólm. 

149. 
Ég undirrituð, Alexia Pálsdóttir, Bolla- 

götu 3, Rvík, tilkynni hér með, að ég rek 

fatagerð hér í bænum og verzlun í því 
sambandi, með ótakmarkaðri ábyrgð, er 

heitir „Rósin“, fatagerð. Firmað rita ég 

þannig: 
„Rósin“, fatagerð 

Alexía Pálsdóttir. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur eigin- 
maður minn, Lúðvík Sigmundsson, Bolla- 

götu 3, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. „Rósin“, fatagerð 

Lúðvík Sigmundsson. 
Reykjavík, 12. desember 1944. 

Alexía Pálsdóttir.   

Jóhannsson. | 

II. Akraneskaupstaður. 

Hér með gefum vér Ólafi B. Ólafssyni, 
Akranesi, prókúruumboð fyrir Ís & Fisk 

| h/f, Akranesi, og ritar hann firmað 

! þannig: 
pr. pr. Ís & Fiskur h/f 

Ól. B. Ólafsson. 
Akranesi, 24. apríl 1945. 

Í stjórn Ís & Fiskur h/f 
Gísli Jónsson. 
Ólafur B. Björnsson. 

III. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. 
Ég undirritaður tilkynni til firmaskrár 

Mýrasýslu, að ég rek veitingahús í Norð- 
urárdalshreppi undir nafninu Hreða- 
vatnsskáli. 

Firmað rita ég þannig: 
pr. Hreðavatnsskáli 

Vigfús Guðmundsson. 
St. í Reykjavík, 30. jan. 1945. 

Vigfús Guðmundsson. 

  
2. 
Á framhaldsaðalfundi í h/f Skalla- 

grímur, er haldinn var 31. maí s. 1, var 

samþykktum félagsins frá 23. jan. 1932 
þannig breytt:   

1945 

245



1945 

245 
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1. Hlutafjåraukning: Hlutafé félagsins | 
var aukid ur kr. 30000.00 i kr. 82000.00. 
Allt hlutaféð er innborgað. Hlutabréfin 
greinast í 500 og 1000 króna hluti og 
fylgir 1 atkvæði hverjum 500 krónum i 
hlutafé. 

2. Félagsstjórn og endurskoðun: Stjórn 
félagsins skipa 3 menn, aðalfundur kýs 
2 menn í stjórn og 2 varamenn úr flokki 
hluthafa til 1 árs í senn, þriðji maðurinn 
er skipaður af ríkisstjórninni (sbr. lög 
nr. 13 9. jan. 1935 og breyting á þeim lög- 
um nr. 45 23. jan. 1945). Aðalfundur kýs 
endurskoðanda til eins árs Í senn og ann- 
an til vara, en ríkisstjórnin skipar ann- 
an (sbr. lög nr. 13 9. jan. 1935 og breyt- 
ing á þeim lögum nr. 45 9. jan. 1945). 

3. Stjórn og framkvæmdastjórn skipa: 
Þórður Pálmason, kaupfélagsstj., Borgar- 
nesi, formaður, Davíð Þorsteinsson, 
hreppstjóri, Arnbjargarlæk, báðir kosnir 
af hluthöfum, og Friðrik Þórðarson, 
framkvæmdarstj., Borgarnesi, skipaður 
af fjármálaráðherra. Varamaður í stjórn 
er Andrés Eyjólfsson. Framkvæmdarstj. 

með prókúruumboði er Friðrik Þorvalds- 
son, hafnarvörður, Borgarnesi. 

4. Undirskriftum er hagað þannig: 
Tveir menn úr stjórninni geta skuld- 
bundið félagið með undirskrift sinni og 
rita þeir nöfn sín þannig: 

H/f Skallagrímur 
Þórður Pálmason. 
Davíð Þorsteinsson. 

H/f Skallagrímur 
Þórður Pálmason. 
Friðrik Þórðarson. 

H/f Skallagrímur 
Davið Þorsteinsson. 
Friðrik Þórðarson. 

Prókúruhafi ritar þannig: 
pr. pr. h/f Skallagrímur 

Friðrik Þorvaldsson. 

Borgarnesi, 11. júní 1945. 

Í stjórn h/f Skallagrímur 
Þórður Pálmason. 
Davíð Þorsteinsson. 
Friðrik Þórðarson.   

IV. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 
Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, að á 
hluthafafundi 16. des. s.l. í Ísleifi h/f, 

voru kosin í stjórn félagsins Ingvar Ein- 
arsson, útgerðarmaður, Miðtúni 62, Guðni 

S. Ingvarsson, Laugavegi 93, og Helga 
Guðjónsdóttir, Miðtúni 62. Varastjórn- 
andi: Magnea Þ. Guðmundsdóttir, Lauga- 
vegi 93. 

Reykjavík, 21. desember 1944. 

Ingvar Einarsson. 

Helga Guðjónsdóttir. 
Guðni S. Ingvarsson. 

V. Barðastrandarsýsla. 
1. 

Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar, 

að ég undirrituð rek smásöluverzlun í 
Flatey á Breiðafirði með ótakmarkaðri 
ábyrgð undir firmanafninu: Verzlun Her- 
manns S. Jónssonar. 

Ég ein hef rétt til að rita firmað, og 
rita ég það þannig: 

Verzlun Hermanns S. Jónssonar 
Jónína Hermannsdóttir. 
Flatey, 15. janúar 1945. 

Jónína Hermannsdóttir. 

2. 

Á aðalfundi hlutafélagsins Arnar, sem 

haldinn var á Bíldudal 15. febrúar s. 1., 
gengu úr stjórn félagsins: Kristinn Pét- 
ursson, Bíldudal, og frú Kristín Péturs- 

dóttir, s. st. Stjórn félagsins skipa nú: 
Jón J. Maron, framkvstj., Jón G. Jónsson, 

formaður, Kristján Árnason, ritari, Sig- 
urmundur Jörundsson og Guðbjörg Guð- 
mundsdóttir, meðstjórnendur. 

Bíldudal, 20. marz 1945. 

Jón J. Maron. i 
Jón G. Jónsson. 

pr. Frystihúsið, Bíldudal 

Kristján Árnason. 

3. 

Hér með tilkynnist til firmaskrárinnar, 
að Ó. Jóhannesson, sameignarfélag, 
Vatneyri, hefur á aðalfundi sinum 12.
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april 1945 ákveðið að hætta störfum og 
er félaginu þar með slitið. 
pr. pr. Jóhannesson sameignarfélag 

Garðar Jóhannesson. 

4. 
Á fundi stjórnar Kaupfélags Patreks- 

fjarðar, er haldinn var hinn 11. maí s.l., 

var Árna G. Þorsteinssyni, Patreksfirði, 
falið prókúruumboð fyrir félagið frá 14. 
s. m., og ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Patreksfjarðar 
Á. G. Þorsteinsson. 

Frá sama tíma eru afturkölluð fyrri pró- 
kúruumboð þeirra Þórðar Magnússonar 
og Sigurbjarnar Guðjónssonar. 

Patreksfirði, 30. maí 1945. 

Stjórn Kaupfélags Patreksfjarðar 
Salómon Einarsson. 
Kristján Jónsson. 
Kristm. Björnsson. 

VI. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðar- 
, kaupstaður. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísa- 
fjarðar, að ég hef selt Jóni Ö. Bárðar- 
syni, Ísafirði, helming firmans Verzlun- 
ar Guðmundar Péturssonar, Ísafirði, frá 

síðastliðnum áramótum að telja. 
Frá þeim tíma erum við jafnábyrgir 

félagar. Firmað ritum við þannig: 

Verzlun Guðm. Péturssonar 
Guðm. Pétursson. 

Verzlun Guðm. Péturssonar 

Jón Ö. Bárðarson. 
Ísafirði, 13. janúar 1945. 

Guðm. Pétursson. 
Jón Ö. Bárðarson. 

2. 
Við undirritaðir rekum verzlun hér í 

bænum, sem fullábyrgir félagar undir 
nafninu: Verzlunin Berg. Firmað rita 
tveir okkar, nema ef firmað vill lána 
eða láta af hendi peninga eða aðrar 
eignir félagsins, þá þarf undirskrift okk- 
ar allra. Firmað ritum við þannig: 

F. h. „Verzl. Berg“, Ísafirði 
Ólafur Guðjónsson. 

F. h. „Verzl. Berg“, Ísafirði 
Brynjólfur Jónsson.   

1945 

Prókúruhafi firmans er Albert Jónsson, 245 
og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. „Verzl. Berg“ 
Albert Jónsson. 

Ísafirði, 28. febrúar 1945. 
Ólafur Guðjónsson. 
Brynjólfur Jónsson. 
Albert Jónsson. 

3. 
Á aðalfundi í Hraðfrystihúsinu h/f i 

Hnífsdal, sem haldinn var 6. maí 1944, 
var gerð eftirfarandi breyting á lögum fé- 
lagsins: 

Aðalfundur í Hraðfrystihúsinu h/f í 
Hnífsdal haldinn 6. maí 1944 samþykkir 
að breyta 4. gr. laga félagsins sem hér 
segir: Síðari málsgr. hljóði svo: „Stjórn 
félagsins er heimilt að auka hlutaféð upp 
í allt að kr. 150000.00 — eitt hundrað og 
fimmtíu þúsund krónur.“ 

Samkvæmt framanskráðu hefur stjórn 
Hraðfrystihússins h/f í Hnífsdal ákveðið 
að hækka hlutafé félagsins um kr. 59000 
eða í kr. 115000 eitt hundrað og 
fimmtán þúsund krónur —. Hlutabréfin 
hljóða á nafn, og er öll upphæðin þegar 
innborguð. Þetta tilkynnist hér með til 
hlutafélagaskrár Ísafjarðarsýslu. 

Hnífsdal, 8. marz 1945. 
Í stjórn Hraðfrystihússins h/f 

Páll Pálsson. 
Hjörtur Guðmundsson. 
Elías Ingimarsson. 

  

4. 

Það tilkynnist hér með, að vér höfum 

á fundi vorum i gær samþykkt að aftur- 
kalla prókúruumboð Finns Jónssonar 
fyrir Samvinnufélag Ísfirðinga. Frá sama 
tíma höfum vér samþykkt að veita Birgi 
Finnssyni prókúruumboð jafn víðtækt og 
það, sem Finnur Jónsson hafði. 

Ritar Birgir nafn sitt þannig samkvæmt 
þessu umboði: 

pr. pr. Samvinnufélag Ísfirðinga 
Birgir Finnsson. 

Ísafirði, 9. marz 1945. 
Hannibal Valdimarsson 

(formaður). 
Valdimar Sigtryggsson. 
Halldór Sigurðsson. 
Guðm. Gíslason Hagalín.
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5. 

Á aðalfundi í M. Bernhardsson, skipa- 
smíðastöð h/f á Ísafirði, sem haldinn var 
31. marz s. l., voru kosin í stjórn félags- 
ins þau Finnur Bernharðsson, Austurv. 
7 á Ísafirði, sem formaður, Alberta Al- 
bertsdóttir, s. st., og Jón Grímsson, kaup- 
maður, Aðalstræti 20 á Ísafirði, sem með- 

stjórnendur.  Varastjórnandi: Áslaug 
Kristjánsdóttir, Austurvegi 7 á Ísafirði. 

Ísafirði, 30. apríl 1945. 
Finnur Bernharðsson. 
Alberta Albertsdóttir. 
Jón Grímsson. 

6. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár Ísa- 

fjarðar, að ég undirritaður hef í dag selt 
þeim Jóni O. Bárðarsyni og Guðmundi 
Péturssyni, báðum til heimilis í Fjarðar- 
stræti 38, Ísafirði, verzlanir mínar „Verzl. 

París“ og „Verzl. Bræðraborg“, Ísafirði, 
og eru mér óviðkomandi skuldbindingar 
þessara verzlana frá sama tíma. 

Ísafirði, 15. maí 1945. 

Skúli K. Eiríksson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við und- 
irritaðir keypt verzlanirnar „Verzl París“ 

og „Verzl. Bræðrabors“, Ísafirði, og rek- 

um þær áfram undir sömu nöfnum og 
berum sameiginlega ábyrgð á öllum 
skuldbindingum þeirra frá deginum í dag 
að telja. 

Ísafirði, 15. maí 1945. 
Jón O. Bárðarson. 
Guðm. Pétursson. 

7. 
Á stjórnarfundi í dag í Ísver h/f, Suð- 

ureyri, Súgandafirði, var framkvæmdastj. 
Skúla Pálssyni, Laufásvegi 18 A, Reykja- 
vík, veitt fullt og ótakmarkað prókúru- 
umboð fyrir félagið samkv. lögum. Firm- | 
að ritar hann þannig: 

pr. pr. Ísver h/f 
Skúli Pálsson. 

Reykjavík, 29. maí 1945. 
Í stjórn Ísver h/f 
Örnólfur Valdimarsson. 
Baldvin K. Sveinbjörnsson.   

8. 
Á fundi stjórnar Kaupfélags Önfirð- 

inga, sem haldinn var í dag, var Þórði 
Magnússyni falið prókúruumboð fyrir 
félagið frá þeim degi, og ritar hann nafn 
sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Önfirðinga 
- Þórður Magnússon. 

Frá sama tíma afturkallast prókúruum- 
boð Hjartar Hjartar. 

Flateyri, 21. september 1945. 
Stjórn Kaupfélags Önfirðinga 

Jón Ólafsson. 
Guðm. Gilsson. 
Finnur Finnsson. 
Hjörtur Hjálmarsson. 
Guðm. Ingi Kristjánsson. 

9. 
Það tilkynnist hér með, að á aðalfundi 

h/f Varðar, Hnífsdal, sem haldinn var 5. 

okt. s. 1. var stjórn félagsins þannig kos- 
in: Elías Ingimarsson, framkvæmda- 

stjóri, form., Alfons Gíslason, kaupm. og 
Ingimar Bjarnason oddviti, meðstjórn- 
endur. Skal Alfons gegna störfum for- 
manns í forföllum hans, Ingimar Finn- 
björnsson og Hjörleifur Steindórsson, 
hreppsnefndarmenn, varameðstjórnend- 
ur. Állir til heimilis í Hnífsdal. Jafn- 
framt tilkynnist, að 3. gr. í lögum félags- 

í ins hefur verið breytt og hljóðar hún 
þannig: 3. gr. Tilgangur félagsins er kaup 
og starfræksla á fiskibát einum eða fleiri. 
Enn fremur verkun á afla, ef það þykir 
félaginu hagkvæmt. Jafnan skal félagið 
haga starfrækslu sinni á þann hátt, að 
sem mest atvinnubót verði fyrir Eyrar- 
hrepp. 

Hnífsdal, 6. okt. 1945. 
Í stjórn h/f Varðar 

Elías Ingimarsson. 
Ingimar Bjarnason. 
Alfons Gíslason. 

VII. Siglufjörður. 
1. 

Ég undirritaður, Þráinn Sigurðsson, 
útgerðarmaður, Siglufirði, lýsi hér með 
yfir því, að ég hef selt Daníel Þórhalls- 
syni, skrifstofum., Siglufirði, og Hannesi
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Guðmundssyni,  sbakaram., Siglufirði, 
verzlun þá, sem ég hef rekið í Siglufirði 
undir nafninu Verzlun Sigurðar Krist- 
jánssonar. 

Téðir eigendur hafa tekið við verzlun- 
inni í dag og mér því allar skuldbinding- 
ar verzlunarinnar frá þeim tíma óvið- 
komandi. Núverandi eigendum eru allar 
skuldbindingar verzlunarinnar til þess 
tíma óviðkomandi. 

Siglufirði, 29. janúar 1944. 
Þráinn Sigurðsson. 

Samkv. ofangreindu höfum við undir- 
ritaðir keypt verzlun Sigurðar Kristjáns- 
sonar og verður veræzlunin rekin undir 
firmanafninu „Verzlunin Siglufjörður“. 
Verzlunin var yfirtekin af undirrituðum 
29. jan. 1944, og eru því allar skuldbind- 
ingar fyrri eigenda, hvers eðlis sem þær 
kunna að hafa verið, sem til hefur verið 

stofnað áður en yfirtaka fór fram, oss 

óviðkomandi. Firmað ritum við þannig: 

| skipti, sem stofnad er til eftir bann tima, 

  pr. pr. Verzlunin Siglufjörður 
Hannes Guðmundsson. 

pr. Verzlunin Siglufjörður 
Daníel Þórhallsson. 

Siglufirði, 27. desember 1944. 

Daníel Þórhallsson. 

Hannes Guðmundsson. 

pr. 

2. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár 

Siglufjarðar, að brauðgerðarhús það, 
sem ég hef rekið frá því árið 1927 undir 
nafninu „Hertervigsbakari“, Siglufirði, 

er rekið af mér einum, og ber ég einn 
ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum 
firmans. Firmað rita ég þannig: 

Hertervigsbakarí, Siglufirði 
Ó. Hertervig. 

Siglufirði, 18. des. 1944. 
Ó. Hertervig. 

3. 
Hér með tilkynnist, að frá 1. janúar 

1945 hefur Þórir Konráðsson, bakari, 

Siglufirði, tekið á leigu brauðgerðarhús 
mitt, Hertervigsbakarí, Siglufirði, og 
rekur hann það framvegis á sína ábyrgð 
undir sama nafni og verið hefur. Við- | 

  

eru mér óviðkomandi. 

Siglufirði, 31. desember 1944. 

Ó. Hertervig. 

4. 
Hér med tilkynnist, ad ég undirritadur 

hef tekið á leigu frå 1. janúar 1945 braud- 
gerðarhús Ó. Hertervig, Siglufirði, „Her- 
tervigsbakarí, Siglufirði“, og rek það 
framvegis á mína ábyrgð. Viðskipti fyrir- 
tækisins, sem stofnað er til fyrir þann 
tíma, eru mér óviðkomandi. Firmað rita 
ég þannig: 

F. h. Hertervigsbakari, Siglufirði 

Þórir Konráðsson. 

ð. 
Það tilkynnist hér með til firmaskrár 

Siglufjarðar, að við undirritaðir höfum, 
sem fullábyrgir félagar, stofnað félag til 
byggingar húsa og annarra mannvirkja 
undir firmanafninu „Sveinn & Gísli“. 
Heimili félagsins og varnarþing er í 
Siglufirði. Firmað ritum við sameigin- 
lega þannig: 

Sveinn & Gísli 

Sveinn Ásmundsson. 
Gísli Þorsteinsson. 

Hvor okkar um sig hefur prókúruumboð 
og ritum við þá firmað þannig: 

pr. pr. Sveinn & Gísli 
Sveinn Ásmundsson. 

pr. pr. Sveinn & Gísli 
Gísli Þorsteinsson. 

Siglufirði, 2. janúar 1945. 
Sveinn Ásmundsson. 
Gísli Þorsteinsson. 

6. 
Það tilkynnist hér með til hlutafélaga- 

skrár Siglufjarðarkaupstaðar, að á hlut- 
hafafundi í h/f Hafliða, Siglufirði, 27. 
okt. s. 1., var samþykkt að auka hlutafé 
félagsins um kr. 114000.00, eða upp í kr. 
139000.00 — eitt hundrað þrjátíu og níu 
þúsund krónur. Allt hlutaféð er þegar 
lofað og kræft, þegar stjórnin óskar. 

Siglufirði, 22. jan. 1945. 
Í stjórn h/f Hafliða 

Gunnl. Guðjónsson. 
Friðrik Guðjónsson. 
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7. 
Å hluthafafundi, sem haldinn var i dag 

i hlutafélaginu Olafur J. Olafsson, Siglu- 
firði, samþykktu hluthafarnir að selja 
hluti sína í félaginu eftirgreindum mönn- 
um: Birni Dúasyni, deildarstjóra, Siglu- 

firði, Margréti Bjarnadóttur, frú, Sigluf., 
Kristjáni Stefánssyni, skrifstofum. Sislu- 
firði, Steingrími Benediktssyni, verzlun- 

arm. Siglufirði, Salóme Jónsdóttur, frú, 

Hávallag. 25, Reykjavík, Bjarna Jóhanns- 

syni, yfirlögregluþjóni, Siglufirði. Jafn- 

framt lagði stjórnin niður stjórnarum- 

boð sitt. Samþykkt var að afturkalla pró- 
kúruumboð Indriða Björnssonar frá 24. 
þ. m. að telja. 

Siglufirði, 25. jan. 1945. 
Jenny Stefánsdóttir. 

Alf. Jónsson. 
F. h. Indriða Björnssonar 

Alf. Jónsson 
samkv. umboði. 

8. 
Á aðalfundi h/f Skipasmíðastöðvar 

Siglufjarðar, sem haldinn var 17. marz 
s. 1, varð sú breyting á stjórn félagsins, 
að úr henni gekk Gunnar Halldórsson, 

og er stjórnin nú skipuð þessum mönn- 
um: Sigurður Sveinsson, Bakka, formað- 

ur, Sveinbjörn Zóphóníasson, Lindargötu 
22, ritari, Agnar Samúelsson, meðstiórn- 

andi. 

Siglufirði, 24. marz 1945. 
Sigurður Sveinsson. 
Sveinbjörn Zóphóníasson. 
Agnar Samúelsson. 

9. 
Það tilkynnist hér með, að vér höfum 

veitt Páli Erlendssyni, Lindargötu 20, 
Sigluf., prókúruumboð fyrir h/f Skipa- 
smíðastöð Siglufjarðar, Siglufirði, frá og 
með deginum í dag, og ritar hann nafnið 
Þannig: 
pr. pr. h/f Skipasmíðastöð Siglufjarðar 

Páll Erlendsson. 

Jafnframt tilkynnist, að frá sama tíma 
lætur Haraldur Gunnlaugsson af fram-   

kvæmdastjórastörfum fyrir sama firma 
og fellur niður prókúruumboð hans. 

Siglufirði, 24. april 1945. 
Stjórn 
h/f Skipasmíðastöðvar Siglufjarðar 

Sigurður Sveinsson. 
Sveinbjörn Zóphóniasson. 
Agnar Samúelsson. 

10. 
Hér með tilkynnist, að ég undirrituð 

hef ákveðið að setja á stofn og starfrækja 
með ótakmarkaðri ábyrgð köku- og sæl- 
gætisgerð undir nafninu Köku- og sæl- 
gætisgerð Siglufjarðar. Ber ég ein ábyrgð 
á skuldbindingum téðs firma. Firmað rita 
ég þannig: 

pr. pr. 
Köku- og sælgætisgerð Siglufjarðar 

Guðlaug Þorgilsdóttir. 
Siglufirði, 2. maí 1945. 

Guðlaug Þorgilsdóttir. 

11. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Siglufjarðar, að á aðalfundi í h/f Hafliða, 
Siglufirði, hinn 28. júlí 1945, voru Gunn- 
laugur Guðjónsson, Aðalgötu 6, Siglu- 
firði, Sveinn Björnsson, Flókagötu 15, 
Reykjavík, og Friðrik Guðjónsson, 
Gránugötu 14, Siglufirði, kosnir í stjórn 
félagsins, og Gunnlaugur Guðjónsson 
jafnframt formaður.  Varastjórnandi: 
Hólmfríður Sigurjónsdóttir, Aðalgötu 6, 
Siglufirði. 

Siglufirði, 11. ágúst 1945. 
Gunnl. Guðjónsson. 
Sveinn Björnsson. 
Friðrik Guðjónsson. 

12. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 
Siglufjarðarkaupstaðar, að Má Einars- 
syni, Siglufirði, og Óskari Garibaldasyni, 
Siglufirði, hafa í dag verið veitt prókúru- 
umboð fyrir Söltunarfélag Kaupfélags- 
ins h/f og rita þeir firmað þannig: 
pr. pr. Söltunarfélag Kaupfélagsins h/f 

Már Einarsson.
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pr. pr. Söltunarfélag Kaupfélagsins h/f 
Óskar Garibaldason. 

Siglufirði, 12. september 1945. 
pr. pr. Söltunarfélag Kaupfélagsins h/f 

Þóroddur Guðmundsson. 
Óskar Garibaldason. 
Páll Ásgrímsson. 

13. 
Á fundi sínum hinn 21. september 1945 

samþykkti stjórn Kaupfélags Siglfirð- 
inga, Siglufirði, að niður skuli falla pró- 
kúruumboð það, sem hún veitti Jóhanni 
Þorvaldssyni, kennara, Hverfisgötu 4, 

Siglufirði, hinn 21. júlí s. 1. Einnig sam- 
þykkti stjórnin að afturkalla þau pró- 
kúruumboð, er Ottó Jörgensen, Þóroddur 
Guðmundsson, Kristján Sigtryggsson, 
Guðbrandur Magnússon og Óskar Gari- 
baldason á Siglufirði kunna að hafa veitt 
í nafni félagsins. Á sama fundi sam- 
þykkti stjórnin að veita Hirti Hjartar 
kaupfélagsstjóra prókúruumboð fyrir fé- 
lagið frá 21. september 1945 að telja. — 
Prókúruhafi ritar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Siglfirðinga 
Hj. Hjartar. 

Siglufirði, 22. september 1945. 

Í stjórn Kaupfélags Siglufirðinga 
Jóhann Þorvaldsson. 
Kristján Sigurðsson. 

Skafti Stefánsson. 
H. Kristinsson. 
Har. Gunnlaugsson. 
Hjörl. Magnússon. 
Jónas Jónasson. 

14. 
Hér með tilkynnist, að stjórn Bifreiða- 

stöðvar Siglufjarðar h/f hefur frá degin- 
um i dag að telja veitt Jónasi Björnssyni, 
Siglufirði, prókúruumboð fyrir Bifreiða- 
stöð Siglufjarðar h/f og afturkallar hér 

með prókúruumboð Ragnars Guðjóns- 
sonar frá sama degi. Prókúruhafi ritar 

nafn sitt þannig: 
pr. pr. Bifreiðastöð Siglufjarðar h/f 

Jónas Björnsson. 
Siglufirði, 12. okt. 1945. 

Í stjórn Bifreiðastöðvar Siglufjarðar h/f 
Ragnar Guðjónsson. 
Jón Ásmundsson. 
Jónas Björnsson. 

  

  

VIII. Eyjafjarðarsýsla og Akureyrar- 

kaupstaður. 
1. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Eyjafjarðarsýslu, að stjórn Röðuls h/f í 

Dalvík hefur á fundi sínum Í dag veill 

formanni félagsins, Jóni S. Stefánssyni, 
Brúarlandi, Dalvík, prókúruumboð fyrir 

félagið. Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Röðull h/f 

Jón S. Stefánsson. 
Dalvík, 8. janúar 1945. 
Jón S. Stefánsson. 
Jóhannes Jónsson. 

F. h. Jónasar Hallgrímssonar 
Hallgrímur Gíslason. 

2. 
Það tilkynnist hér með til samvinnu- 

félagaskrárinnar, að fallið er niður pró- 
kúruumboð Kristins Jónssonar fyrir fé- 

| lag vort, og hefur hann látið af fram- 
kvæmdastjórn frá s. 1. áramótum. Við 
starfinu og prókúruumboði fyrir félagið 
hefur tekið frá sama tíma Gunnlaugur 

Hallgrímsson, Dalvík. Hann ritar firmað 

þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag Alþýðu, Dalvík 
Gunnlaugur Hallgrímsson. 

p. t. Akureyri, 16. janúar 1945. 

F. h. Pöntunarfélags Alþýðu, Dalvík 
Kr. Jónsson. 

3. 
Hér med tilkynnist til firmaskrår Eyja- 

fjardarsyslu og Akureyrarkaupstadar, ad 
við undirritaðir rekum í félagi með fullri 
persónulegri ábyrgð beggja, trésmíða- 
verkstæði á Akureyri undir firmanafn- 
inu: Húsgagnavinnustofa Þórðar A. Jó- 
hannssonar & Co. Firmað ritum við hvor 
um sig og báðir saman. Undirskriftum 

er hagað þannig: 
Húsgagnavinnustofa 
Þórðar A. Jóhannssonar & Co. 

Þórður A. Jóhannsson. 

Húsgagnavinnustofa 
Þórðar A. Jóhannssonar & Co. 

Gunnlaugur Jóhannsson. 
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Þórðar A. Jóhannssonar & Co. 
Þórður A. Jóhannsson. 
Gunnlaugur Jóhannsson. 

Akureyri, 17. janúar 1945. 
Þórður A. Jóhannsson. 
Gunnlaugur Jóhannsson. 

4. 

Á hluthafafundi, sem haldinn var í dag 
í hlutafélaginu Ólafur J. Ólafsson, Siglu- 
firði, voru þessir menn kosnir í stjórn fé- 
lagsins: Björn Dúason, Siglufirði, form., 
Margrét Bjarnadóttir, frú, Siglufirði, og 
Kristján Stefánsson, skrifstofum., Sigluf., 

meðstjórnendur. Firmað ritar stjórnar- 
formaður og annar meðstjórnandinn, 
þannig: 

F. h. Ólafur J. Ólafsson h/f 
Björn Dúason. 
Margrét Bjarnad. 

F. h. Ólafur J. Ólafsson h/f 

Björn Dúason. 
Kristján Stefánsson. 

Samþykkt var að veita Birni Dúasyni 
prókúruumboð fyrir félagið. Ritar hann 
firmað þannig: 

pr. pr. Ólafur J. Ólafsson h/f 
Björn Dúason. 

Siglufirði, 25. janúar 1945. 
Í stjórn Ólafur J. Ólafsson h/f 

Björn Dúason. 
Margrét Bjarnad. 
Kristján Stefánsson. 

5. 

Hér med tilkynnist til firmaskrår Eyja- 
fjardarsyslu og Akureyrarkaupstadar, ad 
vid undirritadir, Vilhelm Hinriksson og 

Henry Stefån Hinriksen, bådir til heim- 
ilis i Gránufélagsgötu 33 á Akureyri, rek- 
um, með fullri persónulegri ábyrgð 
beggja, verzlun á Akureyri með alls kon- 
ar neyzlufisk og matvæli unnin úr fiski, 

enn fremur ýmsar algengar verzlunar- 
vörur, einkum matvæli og tóbaksvörur. 
Verzlunin nefnist Nýja Fiskbúðin. Hvor   
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okkar um sig hefur rétt til að rita firmað 
og ritum við það þannig: 

F. h. Nýja Fiskbúðin 
Henry Stefán Hinriksen. 

F. h. Nýja Fiskbúðin 
Velhelm Hinriksson. 

Akureyri, 22. febrúar 1945. 

Velhelm Hinriksson. 
Henry Stefán Hinriksen. 

6. 
Hér með tilkynnist, að á aðalfundi 

hlutafélagsins Bifreiðaverkstæðisins 
Þórshamars h/f, Akureyri, 25. febrúar 

s. 1, urðu þær breytingar á stjórninni, 
að Lúðvík Jónsson vék úr stjórn, en í 

hans stað var kosinn Þórhallur Guð- 

mundsson, Eyrargötu 35. 

Stjórn Bifreiðaverkstæðisins 
Þórshamars h/f 

Gísli Ólafsson. 
Albert Sölvason. 

Þórh. Guðmundsson. 

7. 

Prókúruumboð það, sem Karli L. Bene- 
diktssyni, kaupm., Akureyri, var á sínum 
tíma veitt fyrir Verksmiðjuna Drífu h/f, 
Akureyri, afturkallast hér með. 

Akureyri, 10. marz 1945. 

Í stjórn 
Verksmiðjunnar Drifu h/f, Akureyri 

Gunnar H. Kristjánsson. 
T. Steingrímsson. 
Páll Gíslason. 

8. 

Hinn 31. marz 1945 seldi ég undirrit- 
aður Gunnari H. Steingrímssyni, Hafn- 
arstræti 100, Akureyri, verzlun mína, 

Skóverzlun M. H. Lyngdal, Akureyri. 

Allar skuldbindingar firmans frá og með 
Þeim degi eru mér óviðkomandi. Jafn- 
framt fellur niður prókúruumboð það, 
er ég hef haft fyrir nefnt firma. 

Akureyri, 31. marz 1945. 

Guðjón Bernharðsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég í dag 
keypt firmað Skóverzlun M. H. Lyngdal,
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Akureyri, og ber ég, frå og með þeim degi, 
einn persónulega ábyrgð á skuldbinding- 
um firmans. Firmað rita ég þannig: 

Skóverzl. M. H. Lyngdal 
Gunnar H. Steingrímsson. 
Akureyri, 31. marz 1945. 
Gunnar Steingrímsson. 

9. 
Ég undirritaður Páll Pálsson, kaupm., 

Munkaþverárstræti 15, Akureyri, tilkynni 
hér með til firmaskrár Akureyrarkaup- 
staðar, að ég rek verzlun hér á Akureyri 

undir nafninu Hafnarbúð og er einn á- 
byrgur fyrir henni. 

Akureyri, 1. júní 1945. 
Páll Pálsson. 

10. 
Tilkynni hér með, að ég undirritaður 

rek bókaútgáfu á Akureyri á mína ábyrgð 
undir nafninu Söguútgáfan Akureyri. 

Snorri Benediktsson, 

Baldursgötu 35, Akureyri. 

11. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár Eyja- 

fjarðarsýslu og Akureyrar, að við skipti 
á dánarbúi föður míns, Benedikts Bene- 

diktssonar, hef ég undirritaður tekið við 
verzluninni Baldurshaga, Brekkugötu 35 

á Akureyri, og rek hana framvegis með 
ótakmarkaðri ábyrgð. 

Verzlunin Baldurshagi 
Snorri Benediktsson. 

Akureyri, 14. júní 1945. 
Snorri Benediktsson. 

12. 

Við undirritaðir, Garðar Þorsteinsson, 

hrl., Vesturgötu 19, Reykjavík, og Haf- 
lHði Halldórsson, forstj., Gamla Bíó, Rvík,   
tilkynnum hér með til firmaskrár Akur- | 
eyrar, að við rekum sælgætis-, öl- og gos- | 
drykkjasölu á Akureyri undir firmanafn- 
inu Sælsætissalan s/f. Við berum báðir 
fulla persónulega ábyrgð á skuldbind- 

ingum félagsins og höfum báðir rétt til 
að rita firmað og gerum það þannig: 

Sælgætissalan s/f 
Garðar Þorsteinsson. 

Sælgætissalan s/f 
Hafliði Halldórsson. 

Prókúruhafi er Þór O. Björnsson. Ritar 
hann firmað þannig: 

pr. pr. Sælgætissalan s/f 
Þór O. Björnsson. 

Reykjavík, 1. júlí 1944. 
Garðar Þorsteinsson. 
Hafliði Halldórsson. 

13. 
Það tilkynnist hér með, að stjórn 

söltunarfélags Dalvíkur h/f hefur á fundi 
sínum hinn 15. þ. m. ráðið Egil Júlíus- 
son, útgerðarmann í Dalvík, fyrir fram- 

kvæmdarstjóra félagsins frá 10. júlí 1945, 
og þar með falið honum að fara með 
prókúruumboð fyrir félagsins hönd og 
ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Söltunarfélag Dalvíkur h/f 
Egill Júlíusson. 

Dalvík, 11. júlí 1945. 
Í stjórn Söltunarfélags Dalvíkur h/f 

Jón Stefánsson. 
Gunnar Jónsson. 

14. 
Það tilkynnist hér með, að vér höfum 

á fundi vorum 27. júní 1945 samþykkt 
að afturkalla prókúruumboð Ferdinands 

Eyfelds fyrir Vélsmiðjuna Odda h/f á 
Akureyri. Frá sama tíma höfum vér sam- 

þykkt að veita Ásgeiri Árnasyni, Akur- 
eyri, prókúruumboð jafnvíðtækt og það 
sem Ferdinand Eyfelds hafði. Ritar Ás- 
geir Árnason nafn sitt þannig samkvæmt 
umboði. 

pr. pr. Vélsmiðjan Oddi h/f 
Ásgeir Árnason. 

Akureyri, 13. júlí 1945. 
Henry Ólsen. 
Jón Guðmundsson. 

Gunnþóra Gísladóttir. 

15. 
Undirrituð stjórn Pöntunarfélags 

verkalýðsins, Akureyri, veitir hér með 

| Karli Ágústssyni, til heimilis Litla-Garði, 
Akureyri, prókúruumboð fyrir nefnt 
pöntunarfélag, með öllum réttindum og 
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Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag verkalýðsins, 
Akureyri 

Karl Ágústsson. 
Akureyri, 2. október 1945. 

Stjórn 

Pöntunarfélags verkalýðsins, Akureyri 
Eyjólfur Árnason. 
Konráð S. Kristjánsson. 
Sigríður Baldvinsdóttir. 
Lárus Björnsson. 

Þórður Valdimarsson. 

Jafnframt afturkallar stjórn Pöntunar- 

félags verkalýðsins, Akureyri, prókúru- 
umboð það, sem Kristján Sigtryggsson 
hefur haft á hendi fyrir félagið. 

Akureyri, 2. október 1945. 
Stjórn 
Pöntunarfélags verkalýðsins, Akureyri 

Eyjólfur Árnason. 
Konráð S. Kristjánsson. 
Sigríður Baldvinsdóttir. 
Lárus Björnsson. 
Þórður Valdimarsson. 

16. 
Á fundi í hlutafélaginu Efnagerð Ak- 

ureyrar, er haldinn var 31. okt. s.l., var 
sambykkt að auka hlutafé félagsins úr 
krónum  20500.00 í krónur 110000.00. 
Hlutafjársöfnun er lokið og hlutaféð 
greitt. 

Í stjórn Efnagerðar Akureyrar h/f 
Aage Schiöth. 
Bogi Ísaksson. 
V. Stefánsson. 

17. 
Á aðalfundi Loðdýraræktunarfélags 

Svarfdæla, Dalvík, sem haldinn var 8. 

apríl 1945, var samþykkt með atkvæðum 

allra fundarmanna að auka ábyrgð fé- 
lagsmanna á skuldbindingum félagsins 

úr krónum 500.00 í krónur 2500.00. Stjórn 
félagsins skipa nú þessir menn: Svein- 
björn Jóhannsson, Dalvík, formaður, 

Kristján E. Jóhannesson, Dalvík, ritari, 

Stefán Jónsson, Brimnesi, gjaldkeri. Pró-   
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kúruumboð fyrir félagið hefur, sem að 
undanförnu, Jóhann Jónsson, Dalvík. 

18. 
Undirrituð stjórn Prentsmiðju Björns 

Jónssonar h/f, Akureyri, veitir hér með 

Karli Jónassyni, Hafnarstræti 95, pró- 
kúruumboð fyrir nefnt hlutafélag, með 

öllum réttindum og skyldum prókúru- 
hafa lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Prentsmiðja Björns Jónssonar h/f 

Karl Jónasson. 

Frá sama tíma fellur niður prókúru- 
umboð það, sem Árni Bjarnason, Norð- 
urgåtu 31, hefur haft fyrir félagið. 
Stjórn Prentsmiðju Björns Jónssonar h/f, 

Akureyri 
Árni Bjarnarson. 
Valg. Stefánsson. 
Kristján Aðalsteinsson. 

19. 
Undirrituð stjórn Bifreiðaverkstæðis- 

ins Þórshamars h/f, Akureyri, veitir hér 

með Þórhalli Guðmundssyni, Eyrargötu 

35, prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag, 

með öllum réttindum og skyldum pró- 
kúruhafa lögum samkvæmt. Firmað ritar 
hann þannig: 
pr. pr. Bifreiðaverkstæðið Þórshamar h/f 

Þórh. Guðmundsson. 

Frá sama tíma fellur niður prókúru- 
umboð það, sem Guðmundur Jónasson, 

Gránufélagsgötu 15, hefur haft fyrir fé- 
lagið. 

Stjórn Bifreiðaverkstæðisins 
Þórshamars h/f, Akureyri 

Gísli Ólafsson. 
Albert Sölvason. 
Þórh. Guðmundsson. 

20. 
Undirrituð stjórn Efnagerðar Akureyr- 

ar h/f veitir hér með Guðmundi Jónssyni, 
Skólast. 3, prókúruumboð fyrir nefnt 
hlutafélag frá 14. þ. m. að telja, með öll-
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um réttindum og skyldum prókúruhafa 

lögum samkvæmt. Firmað ritar hann 

þannig: 
pr. pr. Efnagerð Akureyrar h/f 

Guðmundur Jónsson. 

Frá sama tíma fellur niður prókúruum- 

boð það, sem Bogi Ísaksson, Akureyri, 

hefur haft fyrir félagið. 
Stjórn Efnagerðar Akureyrar h/f, 

Akureyri 

Aage Schiöth. 
Valgarður Stefánsson. 

Guðmundur Jónsson. 

21. 
Á aðalfundi verksmiðjunnar Draupnis 

h/f, Akureyri, var sú breyting á stjórn 

félagsins, að Björgvin Friðriksson gekk 

úr stjórn, en í stað hans var kosinn Sig- 

urður Guðmundsson, klæðskerameistari, 

Brekkugötu 47, Akureyri, og er hann for- 

maður stjórnarinnar. Ritar hann nafn sitt 

þannig: 
Verksmiðjan Draupnir h/f 

Sigurður Guðmundsson. 
Verksmiðjan Draupnir h/f 

Sigurður Guðmundsson. 
Sveinn Tómasson. 
Eyþór H. Tómasson. 

IX. Þingeyjarsýsla. 

Það tilkynnist hér með, að stud. jur. 

Ara Kristinssyni, Húsavík, hefur í dag 

verið veilt prókúruumboð fyrir hlutafé- 

lagið Hvíta húsið í Húsavík. 

Hefur hann með umboðinu öðlazt öll 

réttindi prókúruhafa samkvæmt því er 

segir í lögum nr. 42/1903, um firmu, 

verzlanaskrár og prókúruumboð. 

Hann ritar firmað þannig: 
pr. pr. Hvíta húsið h/f 

Ari Kristinsson. 

Húsavík, 28. des. 1944. 
Kristinn Jónsson. 

Sigtr. Pétursson. 

X. Suður-Þúlasýsla. 

Hér með tilkynnist, að prókúruumboð 

það, sem Jón Sigurðsson hefur haft fyrir 

Kaupfélag Berufjarðar,  afturkallast. 

Jafnframt veitist Jóni Gunnarssyni pró- 

kúruumboð fyrir félagið og ritar hann 

nafn sitt þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Berufjarðar 
Jón Gunnarsson. 

Djúpavogi, 24. janúar 1945. 

Í stjórn Kaupfélags Berufjarðar 

Sigfinnur Vilhjálmsson. 

Guðmundur Eiríksson. 

Helgi Einarsson. 

Karl Jónsson. 
Hjálmar Guðmundsson. 

XI. Neskaupstaður. 
1. 
Hér með tilkynnist til firmaskrár Nes- 

kaupstaðar, að vér undirritaðir rekum 

smásöluverzlun í Neskaupstað undir 

| firmanafninu Veræzl. A. Halldórssonar & 

| Co., og berum við fulla ábyrgð á fyrir- 

| tækinu. Prókúru hefur Aðalsteinn Hall- 

| dårsson, Norðfirði, og ritar hann firmað 

| þannig: 

  
pr. pr. A. Halldórsson & Co. 

Aðalsteinn Halldórsson. 

Neskaupstað, 15. ágúst 1945. 
Aðalsteinn Halldórsson. 
Magnús Marteinsson. 

Óli Sig. Jónsson. 

2 

Undirrituð stjórn Pöntunarfélags al- 

þýðu, Neskaupstað, veitir hér með Jó- 

hannesi Stefánssyni, Sólheimi, Neskaup- 

stað, prókúruumboð fyrir nefnt félag 

með öllum réttindum og skyldum pró- 

| kúruhafa lögum samkvæmt. Firmað ritar 

| hann þannig: 
| pr.pr. Pöntunarfélag alþýðu, Neskaupstað 

Jóhannes Stefánsson. 
Neskaupstað, 20. sept. 1945. 
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245 Stjórn 
Pöntunarfélags alþýðu, Neskaupstað 

Jón S. Sigurðsson. 
Sigd. V. Brekkan. 
Jónas Valdórsson. 
Ársæll Júlíusson. 

XII. Skaftafellssýsla. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár | 
Skaftafellssýslu, að á lögmætum aðal- 
fundi í Leiðólfi h/f hinn 29. april 1945 
var samþykkt eftirfarandi breyting á 
samþykktum félagsins: 

Aftan við 3. gr. samþykktanna komi ný 
málsgrein, svo hljóðandi: 

Stjórn félagsins er heimilt fyrir félags- 
ins hönd að starfrækja gistihús og bu- 
rekstur í sambandi við rekstur félagsins. 

Kirkjubæjarklaustri, 4. nóv. 1945. 
p. p. Leiðólfur h/f 

Siggeir Lárusson, 
form. 

XIII. Vestmannaeyjar. 
1. 
Hér með afturkallast prókúruumboð 

Það, sem Emil Magnússon hefur haft 
fyrir Heimi h/f. 

Vestimannaevjum, 18. maí 1945. 
Stjórn Heimis h/f 

Magnús Guðbjartsson, 
Sigríður Benónýsdóttir., 

2. 
Vér leyfum oss hér með að tilkynna, 

að úr stjórn félags vors hefur sengið 
Jónas Jónsson. Stjórn félagsins skipa nú: 
Hinrik Jónsson, bæjarstjóri, Helgafbr., 
formaður, Einar Sigurðsson, forstj., 
Skólavegi 1, Ágúst V. Matthíasson, verzl.- 
stj, Helgafbr. 7. Varastjórnendur: Jónas 
Jónsson, útgerðarmaður, Fagurlyst, Þor- 
steinn Sigurðsson, framkvstj., Blátindi. 

Í stjórn Fram h/f 
Hinrik Jónsson. 

Einar Sigurðsson. 
Ágúst V. Matthíasson. 
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3. 
Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

Vestmannaeyja, að Magnús Ó. Ólafsson, 
Faxastíg 1, Vestmannaeyjum, hefur 
gengið úr hlutafélaginu Heimi og stjórn 

| þess, og afturkallast hér með prókúru- 
| umboð það, sem hann hefur haft fyrir 
félagið. 

Í stjórnina var kosinn Jónas Halldórs- 
son, forstjóri, Reykjavíkurvegi 27, Rvík, 
varaformaður, og ritar hann nafn sitt“ 
þannig: 

Jónas Halldórsson. 
Vestmannaeyjum, 14. des. 1944. 

Heimir h/f 

Magnús Guðbjartsson. 
Sigríður Benónýsdóttir. 

XIV. Árnessýsla. 
1. 
Frá og með deginum í dag veitist Albert 

J. Finnbogasyni, prentara, Frakkastig 7, 
Reykjavík, prókúruumboð fyrir útgáfu- 
félagið Norðra h/f, og hefur hann öll rétt- 
indi prókúruhafa samkvæmt lögum. — 
Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Útgáfufélagið Norðri h/f 
Albert J. Finnbogason. 

Akureyri, 5. janúar 1944. 
Útgáfufélagið Norðri h/f 

Þorst. Thorlacius. 
Sigurður O. Björnsson. 

2. 
Á aukaaðalfundi í H/f Tómat 20. des. 

1944 var samþykkt að auka hlutafé fé- 
lagsins úr kr. 20000.00 í kr. 38000.00. Hið 
nýja hlutafé er að fullu greitt. Ólafur 
Gunnlaugsson, Laugabóli, hefur gengið 
úr stjórn félagsins, en í hans stað kosinn 
Þorvaldur Þorsteinsson, Laugavegi 86, 
Reykjavík. 

Reykjavík, 20. desember 1944. 

Stjórn H/f Tómat 
Ó. V. Metúsalemsson. 
Þorv. Þorsteinsson. 
Sigríður Ágústsdóttir. 

3. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár 
Árnessýslu, að við undirritaðir rekum  
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garð- og gróðurhúsaræktun að Reykja- 
lundi í Grímsnesi sem fullábyrgir félag- 
ar, er heitir Gróðrarstöðin Reykjalund- 
ur. Hvor okkar um sig ritar firmað, 

þannig: 
Gróðrarstöðin Reykjalundur 

Gísli Gíslason. 
Gróðrarstöðin Reykjalundur 

Kjartan J. Gíslason. 
Selfossi, 4. febrúar 1945. 

Gísli Gíslason, 
Víðimel 31, Rvík. 

Kjartan J. Gíslason, 
Laugavegi 161, Rvík. 

XV. Gullbringu- og Kjósarsýsla og 

Hafnarfjörður. 
1 

Hér með tilkynnist til firmaskrár | 
Hafnarfjarðar, að við undirritaðir rek- 

Hafnarfirði | um raftækjavinnustofu í 
með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafn- 

inu Glói. Firmað ritum við þannig: 
Raftækjavinnustofan Glói, Hafnarfirði 

Guðmundur Sveinsson. 
Þorvaldur Sigurðsson. 

Hafnarfirði, 24. janúar 1945. 
Guðmundur Sveinsson. 
Þorvaldur Sigurðsson. 

2. 
Hér með veiti ég undirritaður Hans 

Christiansen, Þórsbergi, fullt umboð 
(prókúru) til að undirrita og annast við- 
skipti, sem viðkoma Verksmiðju Reyk- 
dals og Íshúsi Reykdals. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Verksmiðja Reykhals 

H. Christiansen. 
pr. pr. Íshús Reykdals 

H. Christiansen. 
Þórsbergi, 12. febrúar 1945. 

Jóhannes J. Reykdal. 

3. 
Á aðalfundi Skipasmíðastöðvarinnar 

Drafnar h/f, sem haldinn var 11. febrúar 

1945, voru eftirtaldir menn kosnir i stjórn 

félagsins: Páll V. Danielsson, Skúlaskeiði 

3, Hafnarfirði, formaður, Haukur Jóns- 

son, Suðurgötu 31, Hafnarfirði, og Sigur- 
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jón Einarsson, Skúlaskeiði 10, Hafnarf., 215 

meðstjórnendur. Varamaður í stjórn var 
kosinn Gísli Guðjónsson, Selvogsgötu 17, 

Hafnarfirði. 
Hafnarfirði, 24. febrúar 1945. 

Skipasmíðastöðin Dröfn h/f 
Páll V. Danielsson. 
Haukur Jónsson. 
Sigurjón Einarsson. 

4. 
Á aðalfundi í Gísla Súrssyni h/f, er 

haldinn var 15. febr. s. 1., og aukafundi, 

er haldinn var 26. febr. s.1., var samþykkt 
að auka hlutafé félagsins úr kr. 106000 í 
kr. 506000. Enn fremur var á aukahlut- 
hafafundi, er haldinn var í félaginu 21. 
marz s. l., samþykkt af öllum hluthöfum 
eftirfarandi breyting á stofnsamningi: 

5. gr. stofnsamningsins orðist svo: 
Engum hlutum félagsins fylgja sérrétt- 

indi, utan Bæjarútgerðar Hafnarfjarðar, 
sem hefur þau sérréttindi, að hún skipar 
einn mann i stjórn félagsins, og ef selja 
á skip út úr bænum, hefur hún forkaups- 

rétt á þeim. 
Enn fremur var samþykkt af öllum 

hluthöfum að breyta lögum félagsins 

þannig: 
3. gr. laganna orðist svo: 

Tilgangur félagsins er að reka útgerð 
með einu eða fleiri fiskiskipum, sem gerð 
séu út frá Hafnarfirði og sitji búsettir 
Hafnfirðingar fyrir skiprúmi og vinnu 
við útgerðina að öðru jöfnu. Hafi Bæjar- 
útgerð Hafnarfjarðar forkaupsrétt á skip- 
um félagsins, ef selja á þau úr bænum. 
Enn fremur er tilgangur félagsins að reka 
aðra starfsemi í sambandi við útgerð. 

17. gr. laganna orðist svo: 
Stjórn félagsins skipa 3 menn, þar af 

kýs félagið tvo hluthafa, en hinn þriðja 

tilnefnir útgerðarráð Bæjarútg. Hafnarfj. 
Skulu þeir kosnir til eins árs Í senn. Enn 
fremur skal kosinn einn varastjórnandi 
til eins árs í senn, og tekur hann sæti í 
stjórn félagsins í forföllum stjórnanda. 
Fráfarandi stjórn má endurkjósa. 

Gísli Súrsson h/f 
Björn Jóhannesson. 
Gísli Guðmundsson. 
Óskar Jónsson. 

63
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5. 8. 
Undirritud stjórn Gísla Súrssonar h/f Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár 

veitir hér með Ólafi Elíssyni, fram- Gullbringu- og Kjósarsýslu, að Viggó 
kvæmdastjóra félagsins, til heimilis að 
Reykjavíkurvegi nr. 4, Hafnarfirði, pró- 
kúruumboð fyrir nefnt hlutafélag með 
öllum réttindum og skyldum samkvæmt 
lögum. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Gísli Súrsson h/f 
Ólafur Elísson. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð 
það, er Óskar Jónsson, Hafnarfirði, het- 
ur haft fyrir félagið. 

Hafnarfirði, 13. marz 1945. | 

Stjórn Gísla Súrssonar h/f 
Björn Jóhannesson. 
Óskar Jónsson. 

Gísli Guðmundsson. 
6. 

Á aðalfundi Gísla Súrssonar h/f, Hafn- 
arfirði, sem haldinn var 15. febr. s. 1., 
varð sú breyting á stjórn félagsins, að 
úr stjórninni gekk Ólafur Elísson, en í | 
hans stað var kosinn Óskar Jónsson, 
Hafnarfirði. 

Stjórn félagsins skipa nú: 
Björn Jóhannesson, Hafnarf., form., 

Gísli Guðmundsson, Hafnarfirði, Óskar 

Jónsson, Hafnarfirði. 

Hafnarfirði, 13. marz 1945. 

Björn Jóhannesson. 
Óskar Jónsson. 
Gísli Guðmundsson. 

7. 
Á aðalfundi h/f Vinar, Keflavík, 7. b. 

m., voru kosin í stjórn félagsins: Ást- 

valdur Þórðarson, Keflavík, form., Hjört- 

ur Þórðarson, Reykjavík, Þuríður Ólafs- 
dóttir, Reykjavík. Jafnframt tilkynnist 
að stjórn félagsins hefur veitt Ástvaldi 
Þórðarsyni prókúruumboð fyrir félagið, 
og skuldbindur hann félagið með undir- 
skrift sinni, þannig: 

pr. pr. h/f Vinur 

Ástvaldur Þórðarson. 

Keflavík, 7. júní 1945. 
Ástvaldur Þórðarson. 

Þuríður Ólafsdóttir. 
Katrín Ólafsdóttir. 
Sigurður Þórðarson. 
Hjörtur Þórðarson. 

Helgasyni, Keflavík, hefur í dag verið 
veitt prókúruumboð fyrir hlutafélagið 
Suðurnes, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Suðurnes h/f 
V. Helgason. 

Keflavík, 27. júní 1945. 
Ól. E. Einarsson. 
M. Helgason. 

Viggó Helgason. 

9. 

Á fundi, sem stjórn Bátafélags Hafnar-   fjarðar h/f, Hafnarfirði, hélt 20. sept. 
' 1945, var samþykkt að veita fram- 
í kvæmdastjóra félagsins, Jóni Halldórs- 
| syni, Álfaskeiði, Hafnarfirði, prókúru- 
| umboð fyrir félagið, og ritar hann firmað 
| Þannig: 

pr. pr. Bátafélag Hafnarfjarðar h/f 
Jón Halldórsson. 

Hafnarfirði, 21. sept. 1945. 

Stjórn Bátafélags Hafnarfjarðar h/f 
Guðm. Gissurarson. 
Stefán Jónsson. 
Jón Halldórsson. 

10. 

Jón Axelsson og Þorbjörn Einarsson 
tilkynna að þeir reki verzlun í Sandgerði 
undir firmanafninu Nonni & Bubbi. 
Báðir bera ótakmarkaða ábyrgð. Hvor 
um sig ritar firmað. 

pr. Verzlunin Nonni & Bubbi 
Jón Axelsson. 

pr. Verzlunin Nonni & Bubbi 
Þorbjörn Einarsson. 

Sandgerði, 23. okt. 1945. 
Jón Axelsson. 
Þorbjörn Einarsson. 

11. 

Hér með afturkallast prókúruunboð 
Lofts Bjarnasonar fyrir h/f Júpiter í 
Hafnarfirði. 

Hafnarfirði, 30. október 1945. 
Stjórn h/f Júpiter. 

Tryggvi Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason.  
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12. 
Hér með afturkallast prókúruumboð 

Lofts Bjarnasonar fyrir h/f Marz i 

Hafnarfirði. 
Hafnarfirði, 30. október 1945. 

Tryggvi Ófeigsson. 

Ólafur Ófeigsson. 

Páll Ásg. Tryggvason. 

13. 
Á aðalfundi h/f Marz, sem haldinn var 

25. okt. 1945, var þessi stjórn kosin í fé- 

laginu: Tryggvi Ófeigsson, Hávallagötu 

9, Reykjavík, form., og meðstjórnendur 

Ólafur Ófeigsson, Þvervegi 34, Reykja- 

vík, og Páll Ásg. Tryggvason, Hávallag. 

9, Reykjavik. Varamaður í stjórn var 

kosinn Björn Snæbjörnsson, Öldugötu 3, 

Reykjavík. Stjórnin skuldbindur félagið 

svo sem hér segir: 

H/f Marz 
Tryggvi Ófeigsson. 

Ólafur Ófeigsson. 

H/f Marz 
Tryggvi Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason. 

H/f Marz 

Ólafur Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason. 

Hafnarfirði, 30. október 1945. 

Tryggvi Ófeigsson. 

Ólafur Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason. 

14. 
Á aðalfundi í h/f Júpiter, sem haldinn 

vár 25. okt. 1945, var þessi stjórn kosin 
i félaginu: Páll Ásg. Tryggvason, Há- 
vallagötu 9, form., og meðstjórnendur 

Tryggvi Ófeigsson, s.st., Bjarni Ingimars- 

son, Bollagötu 14, Reykjavík. Varamaður 

í stjórn var kosinn Björn Ófeigsson, Vif- 
ilsgötu 9, Reykjavík. Stjórnin ritar fé- 
lagið svo sem hér segir: 

H/f Júpiter 
Tryggvi Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason. 

H/f Júpiter 
Tryggvi Ófeigsson. 
Bjarni Ingimarsson.   

H/f Júpiter 
Páll Ásg. Tryggvason. 
Bjarni Ingimarsson. 

Hafnarfirði, 30. október 1945. 

Tryggvi Ófeigsson. 
Páll Ásg. Tryggvason. 
Bjarni Ingimarsson. 

15. 
Å fundi i hlutafélaginu Geiri h/f 13. 

des. 1944, var åkvedid ad flytja heimilis- 

fang félagsins til Keflavíkur í Gullbringu- 

sýslu. Óskast félagið því strikað út af 

hlutafélagaskrá Barðastrandarsýslu og 

flutt samkvæmt framangreindri ákvörð- 

un. 
Reykjavík, 14. desember 1944. 

f. h. Geirs h/f 

Andrés Þ. Finnbogason. 

Baldur Guðmundsson. 

16. 
Við undirritaðir, Halldór Magnússon, 

bifreiðarstj., og Kristján Guðmundsson, 

verkamaður, báðir til heimilis á Norður- 

brú 11, Hafnarfirði, tilkynnum hér með 

til firmaskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, 

að við munum framvegis reka með ótak- 

markaðri ábyrgð  smurningsstöð og 

gúmmí-aðgerð undir „Smurstöð Hafnar- 

fjarðar“. Við ritum firmað þannig: 
Smurstöð Hafnarfjarðar 

Halldór Magnússon. 
Smurstöð Hafnarfjarðar 

Kristján Guðmundsson. 
Hafnarfirði, 16. desember 1944. 

Halldór Magnússon. 
Kristján S. Guðmundsson. 

17. 
Við undirritaðir rekum hraðfrystihús 

í Keflavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

undir nafninu Hraðfrystistöð Keflavíkur. 

Hvor um sig ritar firmað, þannig: 
Hraðfrystistöð Keflavíkur 

Sverrir Júlíusson. 
Hraðfrystistöð Keflavíkur 

Einar Sigurðsson. 

p. t. Reykjavík, 31. desember 1943. 
Sverrir Júlíusson. 
Einar Sigurðsson. 
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245 18. | Frå sama tíma fellur niður prókúru- Undirrituð stjórn Bílaverkstæðis Hafn- umboð það, sem Páll Böðvarsson, arfjarðar h/f, Hafnarfirði, veitir hér með | Brekkugötu 7, hefur haft fyrir félagið. Sigurjóni Gunnarssyni, Hverfisg. 45, pró- | Stjorn Bilaverkstædis Hafnarfjardar h/f kuruumbod fyrir nefnt hlutafélag med | Stefán Jónsson. 
öllum réttindum og skyldum prókúru- | G. Magnússon. 
hafa lögum samkvæmt. Guðm. Ág. Jónsson. Firmað ritar hann þannig: | 
pr. pr. Bilaverkstædi Hafnarfjardar h/f 

Sig. Gunnarsson. | 

246 AUGLYSING 
frá skråsetjara vörumerkja i Reykjavik um skråsetningar þær, sem gerðar hafa 

verið árið 1945. 

Skrás. 1945, nr. 1. Tilkynnt 9. janúar 1945, kl. 3 e. h., af Geo. E. Keith Company, 
verksmiðjurekstur, Brockton, Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 11. janúar s. á. 

Orðin: 

  

Á milli orðanna er mynd af karlmanni og stigvéli. 
Samkvæmt tilkynningu 21. ágúst 1915, er merkið skrásett í Washington 9. jan. 

1917 fyrir stígvél og skó úr leðri, gúmmí, flóka eða öðru. 
Skrásetning merkisins síðast endurnýjuð 27. október 1936. 

Skrás. 1945, nr. 2. Tilkynnt 3. janúar 1945, kl. 11 f. h., af The Hallicrafters Co., 
framleiðsla og verzlun, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 11. jan. s.á. 

Orðin: 

wall! craffg Þa 

Samkvæmt tilkynningu 23. nóvember 1933, er merkið skrásett í Washington 
3. apríl 1984 fyrir radioviðtæki, hátalara, hljóðmagnara, og radioviðtæki í sam- 
bandi við rafmagns-viðbótartæki til upptöku af hljóðritaplötum. 

Skrás. 1945, nr. 3. Tilkynnt 20. janúar 1945, kl. 2 e. h., af Durex Abrasives 
Corporation, verksmiðjurekstur, Jersey City, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 12. febrúar s. á.
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Innan í hring, sem gerður er úr hlekkjum, er kross, er myndast af orðinu: 246 

DUREK, lárétt og lóðrétt. 

  

Samkvæmt tilkynningum 24. maí 1929 og 11. ágúst 1931, er merkið skrásett í 

Washington 15. október 1929 og 25. október 1932 fyrir náttúrleg og tilbúin tæki til 

að rifa af með, — svo sem klæði eða pappir með ábornu efni til að rifa af með, sam- 

setningur af pappír og klæði með efni til að rífa af með, vatnsþéttan pappír og klæði 

með efni til að rífa af með, vatnsþéttar samsetningar af pappír og klæði með efni 

til að rífa af með, breasting paper, korn, örður, duft, fægiblöndur, hjól, skífur, 

keilur, allt þetta til að rifa af með; tæki mótuð úr efni til að rífa af með, svo sem 

hellur, töflur, steina mismunandi að lögun, strenda steina til að rífa af með, brýni, 

hverfisteina, slípunarhjól, fágunar hjól, og slípólar, límpappir, límbendla og lím- 

kvoðu til alls konar notkunar, þar á meðal límléreft fyrir gljákvoðu og til að mála á, 

til skreytingar, til einangrunar, til þéttingar mót vatni, til umbúða, til lökkunar, til 

bókbands, til að vernda fágaða muni, til ljósmynda, til uppdrátta og til rafmagns- 

vinnu. 

Skrás. 1945, nr. 4. Tilkynnt 6. febrúar 1946, kl. 11 f. h., af Edward Sharp & Son, 

Limited, iðnaður, Maidstone, Englandi, og skrásett 12. ferb. s. á. 

Ferhyrndur einkennismiði, þar sem sést til vinstri páfagaukur, er situr á þver- 

spýtu, en þar fyrir neðan eru ummæli um vöruna og orðin: „Speaks for itself“, með 

rithönd. Til hægri á miðanum er mynd af manni með einglyrni og staf í hendi, og 

þar undir ummæli um vöruna. 

  

   SHARPSÝ VW 
SUPER-KREFM Á SHA KR 

“ ARP 
TOFFEE SUPER. KREEM 

peas for sf” TOFFEE       

Merkið er skrásett i London 21. febrúar 1922 fyrir hvers konar sælgæti. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 21. febrúar 1936.
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Skrás. 1945, nr. 5. Tilkynnt 8. febrúar 1945, kl. 11 Í. h., af Reckitt & Colman, 
Limited, verksmiðjurekstur, Hull, Yorkshire, Englandi, og skrásett 14. febr. s. á. 

Ílangur einkennismiði, sem skipt er í þrjá rétthyrnda reiti. Í miðreitnum 
stendur orðið: BRASSO, í sporðskjulagaðri umgerð, og ganga geislar út frá um- 
gerðinni i allar áttir. Vinstra megin við miðreitinn standa ýmis ummæli um vöruna, 
og liggur skáband með áletrun yfir þann reitinn, en í reitnum hægra megin standa 
orðin: BRASSO METAL POLISH, þá tveir hvítir, auðir fletir, og fyrir neðan þá ýmis 
ummæli um vöruna, ásamt firmanafni og heimilisfangi. 

CONTAINS NO 
JNJURIOUS > 
THEMICALS. JN 

Apply with 
flannel or 

  For polishing Brass.Copper. 
3 Tin Zin0 SFeei Aluminium AC 

  

    

Samkvæmt tilkynningu 20. júní 1924, er merkið skrásett í London 10. nóvember 
1924, 50. flokki, fyrir áburðardeig (Pastes), vökva og duft til fágunar og hreinsunar. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 18. nóvember 1938. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 20. júní 1938. 

Skrás. 1945, nr. 6. Tilkynnt 8. febrúar 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 14. 
febrúar s. á, 

Hringmyndaður einkennismiði, sem með láréttum línum er skipt í fimm reiti. 
Í efsta reitnum sést mynd af hlaupandi zebradýri, en í næsta reit fyrir neðan 
stendur með hvítum stöfum á dökkum grunni, orðið: ZEBRA. Í þriðja reitnum stend- 
ur milli blaðaskrauts orðið: Paste, en hægra megin í fjórða reitnum stendur á dökk- 
um grunni orðið: Polish, og fyrir neðan firmanafn og heimilisfang. 

nufðClured b 

PECKITT& SONS 72 
ð Hu. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1901, er merkið skrásett í London 2. júní 1902, 
50. flokki, fyrir ofnsvertu og sams konar vörur til fágunar. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 18. nóvember 1938. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. júlí 1943.
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Skrás. 1945, nr. 7. Tilkynnt 8. febrúar 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 246 

14. ferbúar s. á. 
Ílangur ferhyrningur, og eru í honum þverstrik með jöfnu millibili. Nær miðjum 

ferhyrningnum er sporöskjulagaður reitur og stendur í honum orðið: Reckitts, 

ásamt nafni vörunnar og ummælum um hana. Í öðrum enda ferhyrningsins er 

hvítur reitur með enskri áletrun, en í hinum endanum er skjaldarmerki og stendur 

efst í vinstra horninu stafurinn á ská á því miðju orðið: Reckitts, og neðst i 

horninu hægra megin stafurinn: 

| AE LU 
ml VER 

Merkið er skrásett i London 17. desember 1898, 47. flokki, fyrir pvottablåma. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 18. nóvember 1938. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 17. desember 1940. 
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Skrás. 1945, nr. 8. Tilkynnt 12. febrúar 1945, kl. 2 e. h., af Renown Stove Comp., 

framleiðsla, Owosso, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 26. febr. 

RENOWN 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1921, er merkid skråsett i Washington, 25. 

júlí 1942 fyrir ofna (stoves) og hluta úr þeim. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 14. júlí 1942. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. ágúst 1942. 

Skrás. 1945, nr. 9. Tilkynnt 12. febrúar 1945, kl. 2 e. h., af Alfred D. MeKelvy 

Company, framleiðsla og verzlun, New York, Bandaríkjúm Norður-Ameriku, og 

skrásett 26. febrúar s. á. 
Orðið: 

= wt R 

of
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246 Samkvæmt tilkynningu 18. september 1939, er merkið skrásett i Washington 
20. febrúar 1940 fyrir áburð til notkunar eftir skeggrakstur, sótthreinsandi, talcum- 
duft, og fegrunarvökva. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 2. janúar 1944. 

Skrás. 1945, nr. 10. Tilkvnnt 19. febrúar 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
26. febrúar s. á. 

SG p 

Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 5. febrúar 1940, er merkið skrásett i Washington 4. júní 
1940 fyrir raksápu og andlitssápu. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 2. janúar 1941. 

Skrás. 1945, nr. 11. Tilkynnt 17. febrúar 1945, kl. 11 f. h., af Gustaf Ruben Nord- 
feldt, verzlun, Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 26. febrúar s. á. 

| Speed 
Samkvæmt tilkynningu 8. marz 1944, er merkið skrásett í Stokkhólmi 29. april 

1944 fyrir andlitssápu, raksápu, sápuspæni og efni til notkunar í stað sápu, þvotta- 
og ræstiduft, rakkrem, rakduft, rakvatn og raksimyrsl, rakblöð og rakhnifa, rak- 
vélar, álúnstifti, hárvatn og hárolíu, hársmyrsl og briljantin, hárfixativ, hárþvotta- 
efni, hárlitunarefni, hár- og fatabursta, hörundskrem, hörundsolíu, hörundsáburð, 
duft og talk, andlitslit, varastifti, eau-de-cologne, fegrunarvatn, ilmvötn, baðsalt 
og baðtáng, furuviðarolíu, fótasalt, líkþornameðul, augnvatn, augnaháralit, augna- 
hárakrem, lakk á neglur, naglavatn, tannkrem, munnvatn, efni til að eyða hári, 
meðul gegn svita, vatt og bómull, sárabindi, rotvarnarefni, sápur og sápulút, lút- 
duft, diskaduft, handáburð, fágunarduft og fágunarkrem, fágunarefni fyrir leður 
og skófatnað, blómsturáburð, blek, lím og vefnaðarliti. 

Skrás. 1945, nr. 12. Tilkynnt 18. febrúar 1945, kl. 11 f. h., af Guðmundi Einars- 
syni, myndhöggvara, listiðnaður, Reykjavík, og skrásett 27. febrúar s. á. 

Þrjár burstir samhliða; er miðburstin einum þriðja hærri en hliðarburstirnar. 
Undir myndinni stendur nafnið: LISTVINAHÚS.
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LISTVINAHÚS 
Merkið er skrásett fyrir leirmuni, steinleir og postulín. 

Skrás. 1945, nr. 13. Tilkynnt 25. febrúar 1945, kl. 2 e. h., af Sölufélagi garð- 

yrkjumanna, verzlun, Reykjavik, og skrásett 9. marz s. á. 

Jafnhliða, rétthyrndur ferhyrningur og innan í honum eru upphafsstafirnir 
SEG. Bak við ferhyrning þenna sést á annan ferhyrning, sem er dekkri og með 

ávölum hornum. , 

  

Merkið er skrásett fyrir tómata, agúrkur og aðrar gróðurhúsa- og garðyrkju- 

afurðir. 

Skrás. 1945, nr. 14. Tilkynnt 27. marz 1946, kl. 2 e. h., af Pal Blade Corporation, 
Limited, verksmiðjurekstur, Montreal, Quebec, Canada, og skrásett 14. april s. á. 

KH PAL 
BRAND: 

Merkid er skråsett i Ottawa, Canada, 9. juli 1925 og 30. okt. 1939, 42. flokki, 

fyrir eggjårn og rakkrem. 

Skrås. 1945, nr. 15. Tilkynnt 28. marz 1945, kl. 2 e. h., af Herts Pharmaceuticals 

Limited, idnadur, Welwyn Garden City, Hertsfordshire, Englandi, og skråsett 18. 

april s. å. 
64
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Orðið: 

HANDYPLAST 
skráð með venjulegum upphafsstöfum. 

Merkið er skrásett í London, 18. desember 1942, 5. flokki, fyrir hvers konar sára- 
umbúðir. 

Skrás. 1945, nr. 16. Tilkynnt 11. apríl 1945, kl. 2 e. h., af Zenith Radio Corpora- 
tion, iðnaður, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 25. april s. á. 

Orðið: ZENITH, skráð með venjulegum upphafsstöfum að öðru leyti en því, 
að Z er skráð með ójöfnum línum og nær neðsti hluti hennar aftur fyrir hina stafi 
orðsins eins og myndin sýnir, en yfir þá eru dregnar 3 ójafnar línur eins og myndin 
einnig sýnir. 

Orðið er skráð þannig, að það hallar upp á við að aftan, eins og myndin ber 
með sér. 

Samkvæmt tilkynningu 14. júní 1943, er merkið skrásett í Washington 19. októ- 
ber 1943 fyrir talvélar og talvélaplötur. 

Skrás. 1945, nr. 17. Tilkynnt 14. apríl 1945, kl. 2 e. h., af The County Chemical 
Company Limited, verksmiðjurekstur, Shirley, Birmingham, Englandi, og skrásett 
25. apríl s. á. 

Orðið: | CHEMICO 
Merkið er skrásett í London 4. maí 1944, 3. flokki, fyrir efnablöndur til hreins- 

unar, fágunar, þvotta og til að rífa af með, sápur. 

Skrás. 1945, nr. 18. Tilkynnt 27. apríl 1945, kl. 2 e. h., af Zenith Radio Corpora- 
tion, iðnaður, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. apríl s. á. 

Orðið: ZENTTH, skráð með venjulegum upphafsstöfum að öðru leyti en því, 
að Z er skráð með ójöfnum línum og nær neðsti hluti hennar aftur fyrir hina stafi 
orðsins eins og myndin sýnir, en yfir þá eru dregnar 3 ójafnar línur eins og myndin 
einnig sýnir. 

Orðið er skráð þannig, að það hallar upp á við að aftan, eins og myndin ber 
með sér.
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Samkvæmt tilkynningu 14. júní 1943 er merkið skrásett í Washington 14. des- 
ember 1943 fyrir útvarps- og sjónvarps-, móttöku- og senditæki og hluta af þeim; 
radiotiðni- og hljóðtíðni- sendi- og móttökutæki og mögnunariæki og hluta af beim 
loftnet og útvarpslampa; útvarps- og grammófón samstæður; hlöður og útvarps- 
lampa; rafalssamstæður knúðar með vélaafli, þar með taldar vindknúðar og vél- 
knúðar rafalsamstæður. 

Skrás. 1945, nr. 19. Tilkynnt 14. apríl 1945, kl. 2 e. h., af Beech-Nut-Packing 
Company, verzlunarfélas, Canajohaire, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku 

og skrásett 28. apríl s. á. 
Merkið er hringmyndað band í sterkum lit og stendur á því orðið: BEECH-NUT, 

og tvær myndir af beikitréshnot, hvor yzt í hringmyndaða bandinu. Á sporöskju- 
lagaða fletinum, sem er umluktur af bandinu, stendur orðið: BEECH-NUT, og undir 
því mynd af beikitréshnot og blöðum um hana. 

Hringmyndaða bandið er notað í öllum litum, en er venjulega notað í rauðum 
lit. Orðið: BEECH-NUT er einnig notað sérstaklega á vörurnar. 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. apríl 1940, er merkið skrásett í Washington 22. okt. 
1940, fyrir fæðu og fæðuvörur, sérstaklega reykt eða saltað svínsflesk, svinslæri 
og sneitt kjöt; deigvörur til næringar, sérstaklega macaroni, spaghetti og spag- 
hettini, niðursoðna fæðu, fæðu í dósum og fæðu í glerumbúðum, sérstaklega bak- 

aðar baunir, svínakjöt og baunir, súpur, fiskmeti og puree, pressaða og saxaða fæðu 
Íyrir ungbörn og sjúklinga, og létta fæðu, sérstaklega grænmeti og soðnar korn- 
tegundir; niðursoðna fæðu, fæðu í dósum og fæðu í glerumbúðum, sérstaklega 

ávexti, grænmeti, tómatsósu, chili-sósu, tómat-juice, tómat-juice samsetning, bauna- 

hnetusmjör, lagaðan mustarð, hlaup og marmelade; kaffi; kex; hart kex, smá- 

kökur; sætindi, sérstaklega sykursælgæti, munngúm, og sykurborið munngúm með 
mismunandi bragði. 

Skrás. 1945, nr. 20. Tilkynnt 2. maí 1945, kl. 11 f. h., af Thomas Kerfoot & Co. 

Limited, iðnaður, Bardsley, Lancashire, Englandi, og skrásett 14. maí s. á. 

VAPEK 
Merkið er skrásett í London 27. febrúar 1915, 3. flokki, fyrir innöndunarefni, sem 

er efni til að nota í læknislyf og lyfjagerð. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 1. janúar 1919. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 27. febrúar 1943. 

1945 
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216 Skrås. 1945, nr. 21. Tilkynnt 2. mai 1945, kl. 11 f. h., af sama og skråsett 14. 

mai s. å. . 
Tvær sfinxmyndir og fyrir neðan þær á einkennismida orðið KERFOOT. 

  

  

Merkið er skrásett í London 1. maí 1944, 5. flokki, fyrir efni í læknislyf, dýra- 
lækningalyf og heilsulyf, barna- og sjúkrafæðu, plástra, efni í umbúðir, efni til þess 
að fylla í tennur, tannvax, sóttvarnalyf, efni til þess að eyða illgresi og meindýrum. 

Skrás. 1945, nr. 22. Tilkynnt 5. maí 1945, kl. 11 f. h., af Bulova Watch Company, 

Inc., verzlunarfélag, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. maí s. á. 

GG BULOVA 
Samkvæmt tilkynningu 25. janúar 1927 er merkið skrásett í Washington 19. apríl 

1927 fyrir úr, gangverk úra og hluta af þeim og úrkassa. 

Skrás. 1945, nr. 23. Tilkynnt 5. maí 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 18. maí s. á. 
Orðin: 

American 
Standard 

Samkvæmt tilkynningu 28. júlí 1927 er merkið skrásett í Washington 15. nóv- 
ember 1927 fyrir úr. 

Skrás. 1945, nr. 24. Tilkynnt 5. maí 1945, kl. 11 f. h., af Wrights” Ropes Limited, 

verksmiðjurekstur, Birmingham, Englandi, og skrásett 18. maí s. á. 

SKIPPER 
Merkið er skrásett í London 14. janúar 1931, 50. flokki, fyrir kaðla (jute og hamp- 

ur) og taugar (ekki úr málmi).
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Skrås. 1945, nr. 25. Tilkynnt 9. mai 1945, kl. 11 f. h., af Electric Household Utili- 

ties Corporation, verzlunarfélag, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 18. maí s. á. 
Orðið: 

  

ritað með skrifletri. 

Samkvæmt tilkynningu 7. október 1916 er merkið skrásett í Washington 20. nóv- 

ember 1917 fyrir vélar til að þvo fatnað, strauvélar og þvottavindur. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 11. apríl 1929. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 13. júlí 1937. 

Skrás. 1945, nr. 26. Tilkynnt 9. maí 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 18. 

mai s. á. 

Orðið: 

ritað með skrifletri. 

Samkvæmt tilkynningu 24. marz 1917, er merkið skrásett í Washington 27. nóv- 

ember 1917 fyrir rafmagnsvélar til að þvo diska, og rafmagnsryksugur. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 13. júlí 1937. 

'Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 11. april 1929. 

Skrás. 1945, nr. 27. Tilkynnt 12. maí 1945, kl. 2 e. h., af Beech-Nut Packing Com- 

pany, verzlunarfélag, Canajoharie, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 19. maí s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 22. október 1928, er merkið skrásett í Washington 26. 

febrúar 1929 fyrir sykurborið munngúm. 

Skrás. 1945, nr. 28. Tilkynnt 10. nóvember 1944, kl. 2 e. h. af Canada Dry Ginger 

Ale, Incorporated, verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 16. júní 1945. . 

Orðið: Spur, á skildi með kórónu yfir. Undir orðinu stendur: ZIP IN EVERY SIP! 

Orðið Spur er einnig sýnt eitt út af fyrir sig fyrir ofan skjöldinn. 

1945 
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Samkvæmt tilkynningu 7. nåvember 1940, er merkid skråsett i Washington 13. 
maí 1941, 45. flokki, fyrir óáfenga maltlausa drykki. Í 

Skrás. 1945, nr. 29. Tilkynnt 10. nóvember 1944, kl. 2 e. h. af sama og skrás. 16. 
júní 1945. 

Orðin: CANADA DRY, mótuð á flösku. 

  

        
Samkvæmt tilkynningu 9. september 1941, er merkið skrásett í Washington 18. 

nóvember 1941, 45. flokki, fyrir óáfenga maltlausa drykki, svo sem Ginger Ales, Car- 
bonated Water, Lime Rickey, Tom Collins Mixer, Quinine Water, Birch Beer, Cocoa
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Cream, Grape-, Lemon-, Orange- og Raspberrydrykki, Root Beer, Saraparilla og White 246 

Soda og síróp til ad búa til Ginger Ale, Cream Soda, Orange Soda, Root Beer og Lemon- 

Lime drykki. 

Skrás. 1945, nr. 30. Tilkynnt 10. nóvember 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

16. júní 1945. 

Merkið er í þrennu lagi: 

  

  

          
  

  

  

r
r
   

        
  

1. Flöskulok, sem á eru orðin CANADA DRY, á skildi með kórónu yfir. 

9. Flöskuhálsmiði, sem er ílangur, rétthyrndur ferhyrningur. Á miðjum ferhyrn- 

ingnum er skjaldarmerki með kórónu yfir. 

3. Flöskumiði, sem er rétthyrndur ferhyrningur. Efst á miðanum er mynd af klofn- 

um gimsteini með geislandi fleti. Undir gimsteinsmyndinni standa orðin: CANADA 

DRY. Í notkun er merkið á litinn blátt, grátt og silfurlitað. 

Samkvæmt tilkynningu 9. september 1941, er merkið skrásett í Washington 18. 

nóvember 1941, 45. flokki, fyrir óáfenga maltlausa drykki. 

Skrás. 1945, nr. 31. Tilkynnt 10. nóvember 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

16. júní 1945. 
Merkið er í þrennu lagi:
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1. Flöskulok, sem á eru orðin: CANADA DRY, á skildi með kórónu yfir. 
2. Flöskuhálsmiði, sem er ílangur, rétthyrndur ferhyrningur. Á miðjum ferhyrn- 

ingnum er skjaldarmerki með kórónu yfir. Til vinstri handar við skjaldarmerk- 
ið standa orðin: THE CHAMPAGNE OF GINGER ALES, 

3. Flöskumiði, sem er rétthyrndur ferhyrningur. Efst og neðst eru afmarkaðir 
ílangir reitir. Á miðju eru prentuð orðin: CANADA DRY, á landabréfsmynd. 
Í notkun er merkið á litinn blátt, grænt, gult, ljósrautt og gyllt. 
Samkvæmt tilkynningu 9. september 1941, er merkið skrásett í Washington 9. 

desember 1941, 45. flokki fyrir óáfenga maltlausa drykki. 

Skrás. 1945, nr. 32. Tilkynnt 18. maí 1945, kl. 2 e. h., af Mojud Hosiery Co., Inc., 
verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 20. júní s. á. 

Mosup 
skráð með upphafsstöfum, og er fyrsti stafur orðsins hærri en hinir stafirnir. 

Samkvæmt tilkynningu 20. nóvember 1944, er merkið skrásett í Washington 16. 
janúar 1945, 39. flokki, fyrir kvensokka og prjónavörur.
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Skrås. 1945, nr. 33. Tilkynnt 26. mai 1945, kl. 11 f. h. af Day-Brite Lighting, Inc., 246 

lögskráð félag i Missouri-riki, iðjurekstur, St. Louis, Missouri, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 20. júní s. á. 

KH DAY-BRITE 
Samkvæmt tilkynningu 26. april 1926, er merkid skråsett i Washington 19. októ- 

ber 1926, 21. flokki, fyrir heildir og eindir rafljósakerfa ásamt varahlutum. 

Skrás. 1945, nr. 34. Tilkynnt 26. mai 1945, kl. 11 f. h., af Otis Elevator Company, 

lögskráð félag í New Jersey-ríki, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Amer- 

íku, og skrásett 20. júní s. á. 

OTIS 
Samkvæmt tilkynningum 2. apríl 1925, 16. nóvember 1925 og 29. október 1932, er 

merkið skrásett í Washington 27. október 1925, 8. júní 1926, 28. febrúar 1933, 14. marz 

1933 og 21. marz 1933 fyrir: Lyftur og vindur ásamt hlutum til þeirra, rennistiga, 

flutningsreimaútbúnað, hallandi sporbrautir, vindur fyrir málmbræðsluofna og skot- 

færi, gormlaga fallrennur og hluti til þeirra, dyralokur og dyrahengi, borðstofulyftur 

og smurningstæki, rafmagnsmótora og rafala, rofaútbúnað fyrir rafknúnar lyftur, 

borðstofulyftur, vindur og rennistiga, sjáan- og heyranlegan merkjagjafa fyrir raf- 

knúnar lyftur, borðstofulyftur og vindur, pípusamfestur fyrir rafleiðslur til lyftna, 

borðstofulyftna, vindna og rennistiga. 

Skrás. 1945, nr. 35. Tilkynnt 26. maí 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 20. júní 

s. á. 
Orðið: Otis, ritað á hnattmynd með ádregnum breiddar- og lengdarbaugum. 

  

Samkvæmt tilkynningum 9. maí 1927, 29. október 1932, er merkið skrásett í Wash- 

ington 30. ágúst 1927, 28. febrúar 1933, 14. marz 1933 og 21. marz 1933 fyrir: Lyftur, 

rennistiga, flutningsreimaútbúnað, hallandi sporbrautir, bræðsluofnalyftur, gormlaga 

fallrennur og hluti til þeirra, dyralokur, borðstofulyftur og smurningstæki, rafmagns- 
65
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246 mótora og rafala, rofaútbúnað fyrir rafknúnar lyftur, borðstofulyftur, vindur og renni- 
stiga, sjáan- og heyranlegan merkjaútbúnað fyrir rafmagnslyftur, borðstofulyftur 
og vindur. 

Skrás. 1945, nr. 36. Tilkynnt 4. júní 1945, kl. 2 e. h., af R. C. Williams & Co., Inc., 
verksmiðjurekstur, New York, N. Y., Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 27. 
juni s. á. 

Merkið er hringur og annar minni innan í. Á milli hringanna eru orðin: ROYAL 
SCARLET að ofanverðu, en: FINE FOODS að neðanverðu. Innan í innri hringnum 
er mynd af glaðlegum sköllóttum manni í stuttbuxum, með bakka í hægri hendi, en 
pentudúk á vinstri handlegg. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. júní 1942, er merkið skrásett í Washington 2. jan- 
úar 1945, 46. flokki, fyrir niðursoðið grænmeti, ávexti, ávaxta- og grænmetissafa til 
neyzlu, fisk, rækjur, krabba, skelfisk, kjötvörur, einkum svínakjöt, og baunir, súp- 
ur, kjötseyði, búðinga og brúnbakaðar brauðtegundir, Þurrkað grænmeti, hveiti, rúg, 
kartöflur, rís, plöntulím, kökur, grahamsbrauð og pönnukökur, blandað hveiti í vöffi- 
ur, unnið bókhveiti, te, kaffi, rís, síróp, asksíróp, pönnukökusiróp, hunang, sósur, 
einkum Spaghetti, Chile og Worchestershire sósur, heilan pipar og beiskan pipar, 
matarlím, tómatkvoðu, tómatsósu, paprika, Chiledutt, sinnep, krydd á hænsnakjöt, 
svartan pipar, hvítan pipar, salatolíu, sérstakt grænmetiskrydd, hafra (í pökkum), 
bran (í pökkum), maískvoðu, maísmjöl, brazilískan sago, mjölvörur, maísspæni, 
valsaða hafra, branspæni (í pökkum), rísspæni, malaðar kornvörur, hveiti- 
og rískúlur, súputeninga, niðursoðna og þurrkaða mjólk, þurrkaða og sykr- 
aða ávexti, eitron- og appelsínu- og lemonbörk, pressaða ávexti blandaða, 
kryddsaltað engifer, niðursoðnar fíkjur,,, skeljalausar hnetur,  maccaroni 
spaghetti, hnetur, olívur, venjulegar og þurrkaðar, olívuolíu, allrahanda, sveppi, an- 
sjósukvoðu, capers, kirsiber (marachino og mint tegundir og til þess að dýfa og nota 
á hressingarskálum), ávaxtasafa, sultur og mauk, eplasmjör, maukduft (jelly pow- 
ders), kjöthakk, saltan makríl, ost, salt, kókoshnetur, sterkju, pickles, edik, piparrót, 
súkkulaði, kakaó, súkkulaðisíróp með maltbragði, mýramölvukrem, tvíbökur, kjarna- 
matvæli til bragðbætis, sætt áburðarsúkkulaði, súkkulaðiduft, súkkulaðilíkjör, malt- 
mjólk, hnetusmjör, sykrað sælgæti, pressaða ávexti, fuglagrjón. 

Skrás. 1945, nr. 37. Tilkynnt 4. júní 1945, kl. 2 e. h., af Lektrolite Corporation, 
verksmiðjurekstur, New York, N.Y., Bandaríkjum N.-Ameríku, og skrás. 27. júní s.á. 

Merkið er mynd af mannshöfði með pípuhatt, einglyrni og vindling, en undir 
því stendur orðið: LEKTROLITE, með hvítum upphafsstöfum á svörtum borða, sem 
klofinn er í báða enda.
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       LEKTROLITE 

Samkvæmt tilkynningu 27. september 1943, er merkid skråsett i Washington 8. 

febrúar 1944, 34. flokki, fyrir vindla-, vindlinga- og pipukveikjara af catalýtiskri gerð, 

og varahluti í vindla-, vindlinga- og pípukveikjara, eldsneyti í kveikjara. 

Skrás. 1945, nr. 38. Tilkynnt 4. júní 1945, kl. 2 e. h., af Minnesota Valley Canning 

Company, verksmiðjurekstur, Le Sueur, Minnesota, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

og skrásett 27. juni s. á. 
Merkið er mynd af risa, er heldur á opnum baunabelg. Við hægri hlið hans standa 

orðin: GREEN GIANT — síðara orðið neðar —, og þar neðan við stendur: GREAT 

BIG TENDER PEAS. 

       

  

GREAT BIG Ú 
TENDER PEA       

  

så ' 

7 

Samkvæmt tilkynningu 15. marz 1927, er markið skrásett í Washington 12. júlí 

1927 fyrir niðursoðnar baunir. 

Skrás. 1945, nr. 39. Tilkynnt 4. júní 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 27. júní 

s. á. 
Merkið er mynd af risa, sem heldur á maísstöngli, en framan við hann eru maís- 

bitar á stórum gaffli. Fyrir < ofan stendur orðið: NIBLETS. 

afs 
A SN 

          
Si   
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Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1934, er merkid skråsett i Washington 30. 
april 1935 fyrir nidursodid grænmeti, 

Skrås. 1945, nr. 40. Tilkynnt 5. juni 1945, kl. 11 f. h., af Steward-Warner Corp- 
oration, verksmidjurekstur, Chicago, Illinois, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skrå- sett 7, juli s. å. 

ÞLEM/ TE 

Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 18. febrúar 1921, er merkið skrásett i Washington 22. 
nóvember 1921 fyrir útbúnað til smurningsnotkunar, smurningsdreifara, smurnings- 
Þjappara, smurningssprautur, beygjanlegar leiðslur fyrir útbúnað til smurnihgsnotk- 
unar, smurningskoppa (nipples), og útbúnað til að tengja við vélar til smurnings- 
notkunar, og tengiúthúnað í sambandi við slíka smurningskoppa og útbúnað. 

Skrás. 1945, nr. 41. Tilkynnt 18. júní 1945, af Winthrop Chemical Company, Inc., 
verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 7. júlí s. á. 

0 DEMEROL 
Samkvæmt tilkynningu 14. mai 1940, er merkid skråsett i W ashington 10. sept- 

ember 1940 fyrir efnablöndu gegn krampa og til að lina kvalir. 

Skrás. 1945, nr. 42. Tilkynnt 25. júní 1945, kl. 2 e. h., af The Chiswick Polish Com- 
pany (Overseas) Limited, verksmiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 7. júlí s. á. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett í London 4. október 1922, 50. flokki, fyrir efnablöndur og efni 
til fágunar og hreinsunar. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 14. maí 1931. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. október 1936. 

Skrás. 1945, nr. 43. Tilkynnt 25. júní 1945, kl. 2 e. h., af Charles Arthur Hepburn 
og Joseph Decker Ross, sem verzla undir nafninu Hepburn & Ross, vinframleiðsla, 
Glasgow, Skotlandi, og skrásett 7. júlí s. á.
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SCOTCH 
WHISKY 

AGED IN SMERRY Y700OD 

An exqu:sita Blend of Rare Old sk" 
Highland Whiskies yf 

Distilled, Blended 4 Bottled 
mn Scotland 

Þroprrafara Q 

Hi 433, 
SLASCOw 4 

  

Innan mjórrar hringmyndaðrar umgerðar er efst mynd af blómi og borða með 

áletruðum orðunum: THE EMBLEM OF SCOTLANDS FINEST SPIRIT. Þar undir 

standa orðin: Red Hackle LIQUEUR, og einnig: SCOTCH WHISKY, en þar undir er 

mynd af vopnuðum manni og ýmis ummæli um vöruna. Enn fremur stendur: Pro- 

prietors Hepburn & Ross. GLASGOW. 

Merkið er skrásett í London 25. júlí 1944, 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

Skrás. 1945, nr. 44. Tilkynnt 26. júní 1945, kl. 11 f. h., af Orange-Crush Company, 

verzlun, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 14. júlí s. á. 

Orðið: 

skrifað með venjulegum, stórum upphafsstöfum. 

Samkvæmt tilkynningu 5. marz 1941, er merkið skrásett í Washington 2. septem- 

ber 1941 fyrir óáfenga drykki án malts og fyrir efni og blöndur, sem þarf til að 

búa til slíka drykki. 

Skrás. 1945, nr. 45. Tilkynnt 26. júní 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 14. 

" Old Colony 
Orðið: 

skrifað með venjulegum stöfum.
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Samkvæmt tilkynningu 19. nóvember 1926, er merkið skrásett í Washington 
30. ágúst 1927 fyrir óáfenga kjarnalausa drykki án malts, og fyrir efnablöndur og 
siróp til framleiðslu á þeim. 

Skrás. 1945, nr. 46. Tilkynnt 26. júní 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 14. 
júlí s. á. 

—— CrusH 
skrifað með stórum upphafsstöfum og er fyrsti og síðasti stafurinn stærri en hinir. 

Samkvæmt tilkynningu 18. desember 1921, er merkið skrásett í Washington 12. 
ágúst 1924 fyrir óáfenga drykki án malts, og efni og blöndur til þess að búa til slíka 
drykki. 

Skrás. 1945, nr. 47. Tilkynnt 26. júní 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 14. 
júlí s. á. 

Mynd af manni á hestbaki með svipu í annarri hendinni og flösku í hinni. 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. nóvember 1941, er merkið skrásett í Washington 31. 
marz 1942 fyrir óáfenga drykki án malts, og fyrir efni og blöndur til þess að búa til 
slíka drykki. 

Skrás. 1945, nr. 48. Tilkynnt 26. júní 1945, kl. 11 í. h., af sama, og skrásett 14. 
Júlí s. á. 

Mannsmynd, sem pressar ávöxt, er drýpur, eins og myndin sýnir. 
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Samkvæmt tilkynningu 19. marz 1929, er merkið skrásett í Washington 6. ágúst 246 

1929 fyrir óáfenga, kjarnalausa drykki án malts, sem seldir eru sem óáfengir drykkir, 
og fyrir siróp, blöndur, bragðbætiefni og efni til að búa til slíka drykki. 

Skrás. 1945, nr. 49. Tilkynnt 6. júlí 1945, kl. 11 f. h., af A. Stein & Company, 

verzlun og iðnrekstur. Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 31. 

júlí s. á. 
Orðið: Paris, undir mynd af manni inni í sporöskjulagaðri umgerð. 

  

PARIS 
Samkvæmt tilkynningu 25. febrúar 1938, er merkið skrásett i Washington 6. 

september 1938 fyrir sokkabönd, axlabönd, ermabönd og belti. 

Skrás. 1945, nr. 50. Tilkynnt 6. júlí 1945, kl. 11 f. h, af sama, og skrásett 31. 

júlí s. á. 
Orðið: 

  

Dun 
Samkvæmt tilkynningu 24. febrúar 1941, er merkið skrásett í Washington 29. 

júlí 1941 fyrir brjóstahaldara og kvenfatnað. 

Skrás. 1945, nr. 51. Tilkynnt 6. júlí 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 31. 

HICKORY 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1944, er merkið skrásett í Washington 16. janúar 
1945 fyrir brjóstahaldara, belti, kvennærfatnað og sokkabönd.
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Skrås. 1945, nr. 52. Tilkynnt 16. juli 1945, kl. 11 f. h., af D. R. Collin, Ltd., iðn- 
aður, London, Englandi, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Orðið: GOVA 

Merkið er skrásett í London 4. apríl 1941, 3. flokki, fyrir ilmvötn, andlitsduft 
og efni til snyrtingar og hreinlætis. 

Skrás. 1945, nr. 53. Tilkynnt 28. júlí 1945, kl. 11 f. h., af Sydney Benskin og Ameliu 
Benskin, sem verzla undir nafninu Sydney Benskin & Co., verksmiðjurekstur, London, 
Englandi, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Mynd af stúlku, sem heldur á sólhlíf. Yfir þvera myndina er band, og á því stend- 
ur: MINIMODE. 

  

Merkið er skrásett í London 13. apríl 1939, 25. flokki, fyrir klæðskerasaumaðan 
klæðisfatnað fyrir börn. 

Skrás. 1945, nr. 54. Tilkynnt 3. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af Elinborgu Pálsdóttur, 
skermagerð, Reykjavík, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Orðið: ELDO. 
Merkið er skrásett fyrir lampaskerma. 

Skrás. 1945, nr. 55. Tilkynnt 7. ágúst 1945, kl. 11 f. h., af Reckitt & Colman Ltd., 
verksmiðjurekstur, Hull, Yorkshire, Englandi, og skrásett 10. ágúst s. á. 

Orðið: ZEBO í hringmynduðum reit inni í ferhyrningi. Út frá hringnum ganga 
geislar út í hliðar ferhyrningsins. 

  

Merkið er skrásett í London 11. febrúar 1920, 50. flokki, fyrir áburð til að fága 
ofna. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 18. nóvember 1938. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 11. febrúar 1934.



517 1945 

Skrås. 1945, nr. 56. Tilkynnt 8. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af E. 1. du Pont de Nemours 246 
and Company, lögskráð félag í Delawareríki, iðjurekstur, Wilmington, Delaware, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 20. ágúst s. á. 

— DUCO 
Samkvæmt tilkynningu 1. nåvember 1923, 7. juni 1924, 16. ågust 1924, 13. marz 

1929 og 13. september 1934, er merkið skrásett í Washington 29. april 1924, 20. októ- 
ber 1925, 30. júlí 1929 og 26. febrúar 1935 fyrir bæs, sparsl, þurra liti, þar á meðal 
þurrt anilinbæsduft, lagað shelllakk, lakkfernis, þynnir, málningarglerung, lökk, 
pyroxylínþynni, málmhúðunar efnablöndur (undirhúðun), gólflakk og lagaða máln- 
ingu; lökk, málningar- og pyroxylinglerung og málningar- og pyroxinfingljáa; lím, 
fægiefni, sem tekur af óhreinindi og fitu og verkar sem hreinsiefni fyrir bifreiðir, 
húsgögn og fleira þess háttar. 

Skrás. 1945, nr. 57. Tilkynnt 8. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 20. 

DULU X 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 14. janúar 1931, er merkið skrásett í Washington 2. júní 
1931 fyrir bæs, sparsl, þurra liti, einkum anilinbæsduft, lagað shelllakk, lakkfernis, 

málningarþynni, málningarglerung, lökk. 

Skrás. 1945, nr. 58. Tilkynnt 8. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 20. 

ágúst s. á. 
Orðin: DU PONT innan sporbaugs. 

  

Samkvæmt tilkynningu 15. júlí 1922, 16. júlí 1922, 28. mai 1921 og 30. júní 1939, 
er merkið skrásett í Washington 28. nóvember 1922, 19. desember 1922, 9. júni 1925, 

18. apríl 1939, 26. desember 1939 og 30. janúar 1940 fyrir lím, vatnshelt lím, límbanda- 
lím, leðurlím og lím til heimilisnotkunar, fægiefni, sem tekur af fitubletti og verkar 
sem hreinsiefni, fægiefni fyrir málma, efnaupplausnir til yfirborðssléttunar, fingljá- 
unar og endurnýjunar leðurs, leðurlíkis og vefnaðar; bronsvökva, bronsduft, máln- 
ingarglerung, lökk, lagaða málningu, málningarkvoðu, þurrmálningu, sparsl, yfir- 

borðssléttunarefni, bæs, yfirmálningu málara, yfirhúðunarmálningu málara, grunn- 
málningu málara, málara fíngljáa, lakkfernis, málningar- og lakkfernisuppleysara, 

66
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zinkkvoðu, málara grunnsparsl, lagað vax á harðviðargólf og innanhúss tréverk, vax- 
fíngljáa, yrjumálningu (til að líkja eftir gerð viðar og litbrigðum steina) yrju- 
málningarblöndur, japanlökk, málara límkvoðu, málara þurrkefni, fljótandi shell- 

lakk, lagað shelllakklíki til að límbera innanhúss tréverk, blýhvítu, menju, terpen- 
tínulíki, prentliti, þurrliti til að skyggja málningu, kítti, málningarolíu, alúminíum- 
hydroxyd, blýhvítuspæni, kremitshvítu, sjálfvirkt málningarhreinsiefni og hreinsi- 
vökva fyrir vefnað; blettmálningu og gljámálningu flugvéla til notkunar sem grunn- 
málning og yfirmálning á tré, málma og vefnaðaryfirborð flugvéla, asfaltyfirmálningu 
og asfaltkrómvökva; sjálfvirkan fíngljáa — einkum lökk, glerung og grunnmálningu 
fyrir bifreiðir; þurra málningarliti, oxyd til gljáunar, málningarlitarefni, bindiefni í 
málningu, innsiglismálningu, málningarþynni, málningar- og lakkfernisuppleysara, 
málaraolíu og trjákvoðu, pappírslökk, olíuliti og málningarkvoðu til notkunar við 
málningu með málmþynnumunstrum, natríumsúlfat, acetanilid, edikssýru, virkt D- 
bætiefni úr dýraríkinu, acetonblöndur, adipinsýru, efni til að gera vínanda ódrykkj- 
arhæfan, ammoniumefnasambönd, antimonoxyd, Þbrennisteinsantimon, aromatisk 
efnasambönd, föst og uppleyst notuð við ilmvatnagerð, arsenbisulfid, arsenupplausnir, 
sjálfvirkt frostvarnarefni, bleikjuefni, blástein, bórsýru, ediksúrt kadmium, kalksam- 
bånd, kamfóru, karbolsýru, kolefnisblöndur, kolsýrusambönd, kolefnisupplausnir, 
kolefnistetraklórid, stálhýðingarefni, kaliumlút, natriumlút, ediksúrt sellulosemót- 
unarduft, efni til leirkerasmíða, reykmyndandi efni, vökva venjulega notaða við líf- 
ræna efnasameiningu, svo sem aceton, kolefnistetraklórid, dibutylftalat, diklóretylen, 
jarðolíuuppleysara, isobutylpropienat o. s. frv.; efni og liti til notkunar í prentiðn, 
efni til varnar froðumyndun við ýmsar efnabreytingar, klórid og klóridupplausnir, 
klórsýrusambönd, klóróform, klórsúlfonsýru, krómkrystalla til sútunar, sítronsýru, 
koboltsambönd, ferrosulfat, kornwallstein, kresolsýru, rauðjárnstein, kryolit, cyan- 
sýrusambönd, dekanól, dekrolin, benzoldiklórid, epsomsalt, ergosterol etylacetat og 
etylklórid, alkoholestera af feitum alkoholum, ferrihydroxyd, ferrocyanidsambönd, 
ferrum reductum, slökkviefni, fluorsambönd til kuldablöndugerðar, formaldehydupp- 
lausnir, maurasýru, freyðandi olíur, fúsiloliu, galvanhúðunarvökva, benzinhreinsiefni 
og liti, glábersalt, glyserín, uppleyst gúmmí, uppleysara til handþvotta, hexaklóretan, 
hexametylentetramin, saltsýru, cyansýru, flusssýru, perhydrol, vetnissambönd, upp- 
leysara og þéttiefni; ilmenit, ódrykkjarhæfan vínanda, isobutylupplausnir, isosmjör- 
sýru, postulinsleir, keton, kryolit, mjólkursýru, latexsýru og liti, latexsambönd, blý- 
acetat, leðurgerðarefni svo sem krómkrystalla til sútunar, zinksúlfat, álún, blýnitrat, 
efnauppleysara, kaliumaluminiumsulfat; klórvatn, miðstöðvarofnaþéttilög, litium- 
sambönd og upplausnir, sápulút, magniumsambönd, mangansambönd, kvikasilfursalt, 
málmhitunaruppleysara, málmsýringarvökva, metakrylsýru, tréspiritus, metylklórid, 
metylgas og upplausnir, ýmiss konar gúmmiíefni, efni til að eyða sveppagróðri, mon- 
azit, saltsýru, naftalín, neoprenþynnir, nikkelsambönd og upplausnir, nitreringar- 
sýru, saltpétur, saltpéturssýru, nitrosellulose uppleysara, oktadekandiol, oktadekandi- 
olupplausnir, oleum, olivin, lífræna efnauppleysara, ortobenzoldiklórid, oxalsýru, 
oxyd og oxyderandi efni, parabenzolidiklorid, paraformaldehyd, pentaklóretan, perbo- 
ratsambönd, perklóretylen, steinolíuefnablöndur, lyfjaadrenalin, fósfatupplausnir, fos- 
forsýru, efnablöndur til ljósmyndagerðar, polysulfid, kalisambönd, blöndur og upp- 
lausnir, propionsýru, propionaldehyd, propylendiklórid, verndandi hörundskrem, 
pyroxylinupplausnir, vatnskassahreinsiefni, frystivökva, resorcin, kamfóru, adren- 
alin og sakkarín, gummi til að flýta fyrir efnabreytingum, efni til varnar oxyderingu 

gúmmís, gúmmíliti og gúmmíkvoðuliti, gúmmiílitunar- og gúmmíkvoðulitunarupp- 

lausnir, trefjaefni vætt súmmíkvoðu til skóiðju, gúmmíherðingarefni, þvottasóda, 
natriumsulfat, saltpétur, efni til að hreinsa safabletti, frægerilsneyðandi efni, selan- 
iumsilikatsambönd, sillimanit, silfursambönd, silfurcyanid, natriumacetat, natrium-
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efnasambönd, upplausnir og efnablöndur, natriumoxyd, natriumperborat, stearatsam- 

bönd og upplausnir, rafhlöðusýrur, strontiumsambånd, brennisteinssambönd, brenni- 

steinssýru, sútunarefni, sútunarkrystalla og upplausnir, tetranatriumpyrofosfat, tetra- 

kloretan, tetraklórid, efni til að eyða sveppum í vefnadarvåru, litunarefni vefnaðar- 

vöru, efni notuð við framleiðslu vefnaðarvöru, þ. e. efni til að væta, slétta, hreinsa 

og jafna vefnað, mýkingarefni og áferðarfegrunarefni vefnaðar, efni til að taka af 

gljáa og uppleysara; efni til að gera vefnað vatnsheldan, tríklóretylen, úranium- 

oxyd, urotropin, koparacetat, vinyltriklórid, vatnsfráhrindandi efni til notkunar í 

vefnaðariðnaði, zinksulfat, zinklýsandi efnasambönd svo sem járnsnauðar lífrænar 

efnaupplausnir, zinkhúðunarefni, zinkupplausnir og sambönd, zirkon, zirkonium- 

oxyd. 

Skrás. 1945, nr. 59. Tilkynnt 16. júlí 1945, kl. 2 e. h., af The Stamford Foundry 
Company, verksmiðjurekstur, Stamford, Fairfield, Connecticut, Bandaríkjum Norð- 

ur-Ameríku, og skrásett 27. ágúst s. á. 

0 SHIPMATE 
Samkvæmt tilkynningu 8. maí 1905, er merkið skrásett í Washington 29. ágúst 

1905 fyrir ofna og eldavélar. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 22. mai 1945. 

Skrás. 1945, nr. 60. Tilkynnt 15. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af Eureka Vacuum Cleaner 

Company, verksmiðjurekstur og verzlun, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 27. ágúst s. á. 

Orðið: 

EUREKA 
Samkvæmt tilkynningu 9. april 1920, er merkið skrásett i Washington 26. októ- 

ber 1920 fyrir rafmagnsryksugur. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 13. ágúst 1940. 

Skrás. 1945, nr. 61. Tilkynnt 23. ágúst 1945, kl. 2 e. h. af Moffats Limited, verk- 

smiðjurekstur, Weston, Ontario, Canada, og skrásett 5. september s. á. 

Merkið er mynd af skildi með kórónu yfir. Efst á skildinum er fíll á hlaupum, 
en þar undir þrjú stökkvandi dádýr. Neðst á skildinum er mynd af bifur og fyrir ofan 
hann stafurinn M. Undir skildinum stendur orðið MOFFAT. 
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MOFFAT 

RED SPOT 

  

konar 

Merkid er skråsett i Ottawa, Canada, i 

februar 1930 fyrir ofna, eldavélar og hvers 
konar hitatæki og hluta úr þeim; hvers 

kælitæki, kæliskápa, kæliáhöld í 
frystihús og hluta þeirra, einkum affrysti- 
klukkur (defrosting clocks) og „crispers“. 

Skrás. 1945, nr. 62. Til- 

kynnt 23. ágúst 1945, kl. 2 e. 

h., af sama, og skrásett 5. 

september s. á. 
Orðin: RED SPORT á 

rauðum  hringmynduðum 
bletti á svörtum ferhyrnd- 
um grunni. 

Merkið er skrásett í 
Ottawa, Canada, 6. október 
1939 fyrir rafmagnshita- 
element og rafmagnsofna.
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Skrås. 1945, nr. 63. Tilkynnt 23. ágúst 1945, kl. 2 e. h. af sama, og skrásett 5. 246 

september s. å. 
Merkið er mynd af rauðum bletti hringmynduðum. 

  

Merkið er skrásett í Ottawa, Canada, 5. desember 1941 fyrir rafmagnshitaelement 

eða brennara, rafmagnshitaofna og bakaraofna, rafmagnssteikarpönnur, rafmagns- 

hitaplötur og hitamælitæki. 

Skrás. 1945, nr. 64. Tilkynnt 23. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 5. 

Moffat 
Ordid: 

Merkið er skrásett i Ottawa, Canada, 5. marz 1931 og 18. október 1937 fyrir eld- 

unar- og hitatæki, þar með taldir rafmagns-, gas- og viðarofnar, eldavélar og hitarar, 

svo og hvers konar varahluti og tæki tilheyrandi ofangreindum vörum; kælitæki, þar 

með taldir kæliskápar, kælitæki í frystihús og allt, sem þeim tilheyrir, svo og klukkur 

til affrystingar og „crispers“. 

Skrás. 1945, nr. 65. Tilkynnt 25. ágúst 1945, kl. 2 e. h. af Treet Safety Razor Corp- 

oration, verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

5. september s. á. 
Orðið: 

"az 
Merkið er skrásett i Washington 10. apríl 1928 fyrir rakvélar og rakvélablöð.
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Skrás. 1945, nr. 66. Tilkynnt 25. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af Scott Paper Company, 
verksmiðjurekstur, Chester, Pennsylvania, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 5. september s. á. 

Orðið: Waldorf á dökkum grunni. 

  

Merkið er skrásett í Washington 29. marz 1932 fyrir silkipappíir, skrautpappír 
og pappír, sem er laus i sér. 

Skrás. 1945, nr. 67. Tilkynnt 23. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af Avon Products, Inc., 
verksmiðju- og verzlunarrekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 5. september s. á. 

Orðið: AVON ásamt stafnum A, en undir stafnum er mynd af blómi. 

HVON 
V 

Fr 
Samkvæmt tilkynningu 14. maí 1943, er merkið skrásett í Washington 3. ágúst 

1943 fyrir ilmvatn, snyrtivatn, duft- og andlitsfarðasamsetning, varalit, andlits- 
farða, andlitsduft, talkúmduft og annað duft til snyrtingar, kölnarvatn, ilmpoka, 
andlits- og húðkrem, þar með talið hreinsunarkrem, „Vanishing“ krem, cold- 
krem, „Special Formula“ krem, „complexion“ krem, styptio krem, handkrem, 
húðvatn, baðsalt, og baðolíur, svitaeyðandi krem, háreyðingar-krem, efni í 
fljótandi mynd eða deig til að eyða graftarbólum, Witch Hazel extract og 
krem, meðul til að slétta húðina og eyða hrukkum, meðul til að syrkja og 
hressa húðina, sótthreinsandi upplausnir, andlitsvatn til notkunar eftir rakstur, hvers 
konar hárþvottaefni, hárvatn, hárolía, brillantine, Bay Rum, efni til hárbylgjunar, 
naglalakk og efni til að nema burt naglalakk, stifti til að ná burt naglaskinni, húð- 
olíu og til mýkingar, nagla- og húðkrem, tannduft, tanndeig og tannkrem, mascara, 
augnabrúnastifti, augnabrúnakrem. 

   

Skrás. 1945, nr. 68. Tilkynnt 27. ágúst 1945, kl. 2 e. h., af Pye Limited, verk- 
smiðjurekstur, Cambridge, Englandi, og skrásett 26. september s. á. 

Orðið: PY E 

Merkið er skrásett í London 18. október 1940 fyrir radiotæki og hluta til þeirra, 
grammofónupptökutæki, microfóna, magnara og hátalara, allt til notkunar, er raf- 
magn endurframleiðir hljóm; sjóntæki og hluta af þeim, rafsveifluvaka, rafhlöður 
og rafgeyma.
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Skrås. 1945, nr. 69. Tilkynnt 28. ågust 1945, kl. 11 f. h., af Meggeson & Company 246 

Limited, idjurekstur, London, Englandi, og skrásett 26. september s. á. 

Hi MEGGEZONES 
Merkid er skråsett i London 7. marz 1944 fyrir efni i læknislyf handa mönnum 

og dýrum, efni til heilsubótar, smábarnamat og sjúklingamat, plástra, umbúðaefni, 

efni til þess að fylla í tennur, tannvax, sóttvarnarlyf, efni til þess að eyða illgresi 

og skaðlegum smákvikindum; kaffi, te, kakaó, sykur, hrísgrjón, tapioca, sagógrjón, 

kaffibæti, hveiti og tilbúning úr korni, brauð, kex, kökur, sætabrauð og krydd- 

bakstur, kryddís, hunang, síróp, bökunarduft, salt, mustarð, pipar, edik, sósur, 

krydd og ís. 

Skrás. 1945, nr. 70. Tilkynnt 27. marz 1945, kl. 11 f. h., af Öl og Gosdrykkir h.f., 

öl- og gosdrykkjagerð, Akureyri, og skrásett 26. september s. á. 

Gosdrykkjaflaska með upphleyptum stöfum neðan við háls flöskunnar svo 

hljóðandi: ÖL OG GOSDRYKKJAGERÐ, og enn fremur stendur við botn flöskunnar 

nafnið: AKUREYRAR. 

    

  

Merkið er skrásett fyrir umbúðir. 

Skrás. 1945, nr. 71. Tilkynnt 22. ágúst 1946, kl. 4 e. h., af firmanu Niðursuðu- 

verksmiðjan á Bíldudal h.f., fisk- og kjötniðursuða, Bíldudal, og skrásett 26. sept- 

ember s. á, 
Hvítur einkennismiði með rauðum borða neðst og fimm grönnum línum fyrir 

ofan og neðan þann borða. Hægra megin á borðanum stendur með hvítu letri nafn 

verksmiðjunnar. Enn fremur stendur orðið: Bildudals á tveimur stöðum ofarlega 

á miðanum.
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Merkið er skrásett fyrir nidursodinn fisk, niðursoðið kjöt og niðursoðið græn- 
meti. 

Skrás. 1945, nr. 72. Tilkynnt 11. september 1945, kl. 3. e. h., af Linguaphone 
Institute, Limited, tungumálaskóli, London, Englandi, og skrásett 26. sept. s. á. 

| LINGUAPHONE 
Merkið er skrásett í London 26. september 1925, 8. flokki, fyrir eðlisfræðileg 

verkfæri, vísindaleg verkfæri, og tæki í gagnlegum tilgangi, verkfæri og tæki til 
kennslu. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 24. febrúar 1941. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 26. september 1939. 

Skrás. 1945, nr. 73. Tilkynnt 14. september 1945, kl. 2 e. h., af O. Johnson & Kaaber h.f., heildverzlun og verksmiðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 26. septem- 
ber s. á. 

    

        

     
BA 

9 O. JOHNSON á KAABER H f. 

  

Mynd af íslenzkum fálka, er stendur á hraungrýti í miðri myndinni. Að baki 
er vatn og fjallasýn. Á grunn myndarinnar er prentað í umgerð firmanafn tilkynn- 
anda. Tvær öndvegissúlur standa upp af grunni myndarinnar, sín hvorum megin, 
en á milli þeirra, í boga yfir höfði fálkans, er letrað orðið: FÁLKINN.
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Skrås. 1945, nr. 74. Tilkynnt 17. september 1945, kl. 11 f. h., af Weston Foods 

Limited, verzlun, London og Slough, Buckinghamshire, Englandi, og skråsett 8. 

i WESTON Ordid: 

Merkid er skråsett i London 26. juli 1939, 30. flokki, fyrir kex (annad en kex handa 

dýrum). 

Skrás. 1945, nr. 75. Tilkynnt 21. september 1945, kl. 2 e. h., af David D. Doniger 

& Co., Inc., lögskráð félag í New York ríki, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku, og skrásett 8. október s. á. 

  

Innrömmuð landslagsmynd með orðunum Mc Gregor yfir. 

Samkvæmt tilkynningu 14. janúar 1938, er merkið skrásett í Washington 7. júní 

1938 fyrir: Karlmanna- og drengjapeysur, sportjakka úr skinni og taui, golffatnað, 

buxur, sokka, sportskyrtur og poloskyrtur, hanzka úr skinni, taui og úr hvoru tveggja 

þessu, og lúffur. 

Skrás. 1945, nr. 76. Tilkynnt 11. október 1945, kl. 11 f. h., af National Carbon 

Company, Inc., verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 20. október s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningum 9. og 23. september og 1. október 1938, er merkið skrá- 

sett í Washington 17. janúar 1938 og 7. febrúar 1939 fyrir: Kolbogalampa og kol til 

Þeirra, kolbogalampa og kol til lækninga sjúkra og annarrar notkunar við tannlækn- 

ingar, lækningar og skurðlækningar; kolbogalampa og kol til notkunar við kvik- 

myndir, ljósmyndir og prentmyndavélar, og mælingar og vísindaiðkanir. 

Skrás. 1945, nr. 77. Tilkynnt 11. október 1945, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

ULTREX 
Orðið: 

67 

1945 

642



1945 

246 

526 

Samkvæmt tilkynningum 9. og 22. september 1938 og 1. október 1938, er merkið 
skrásett í Washington 17. janúar og 7. febrúar 1939 fyrir: Kolbogalampa og kol til 
þeirra, kolbogalampa og kol við lækningu sjúkra og til annarrar notkunar við tann- 
lækningar, lækningar og skurðlækningar, kolbogalampa og kol til notkunar við kvik- 
myndir, ljósmyndir og prentmyndavélar, og mælingar og vísindaiðkanir. 

Skrás. 1945, nr. 78. Tilkynnt 11. september 1945, kl. 3 e. h., af Master Lock Com- 
pany, verzlun, Milwaukee, Wisconsin, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

Om MASTER 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 13. september 1926, er merkið skrásett í Washington 19. 
júlí 1927 fyrir lása (locks). 

Skrás. 1945, nr. 79. Tilkynnt 22. október 1945, kl. 2 e. h., af J. & P. Coats, Limited, 
verksmiðjurekstur, Paisley, Skotlandi, og skrásett 30. október s. á. 

—— COATS 
með venjulegum prentstöfum. 

Merkið er skrásett í Manchester 20. september 1909, 23. flokki, fyrir tvinna. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 20. september 1937. 

Skrás. 1945, nr. 80. Tilkynnt 22. okt. 1945, kl. 2 e. h., af Jonas Brook & Brothers, 
Limited, verksmiðjurekstur, Meltham, Englandi, og skrásett 30. október s. á. 

En BROOK'S 
Merkid er skråsett i Manchester 3. desember 1878, 23. flokki, fyrir baðmullar- 

garn og baðmullartvinna, þó ekki á spólum eða keflum, svo sem útsaums-, heklu-, 
prjóna-, stoppu- og saumagarn; baðmullargarn á spólum og keflum, svo sem sauma- 
og heklugarn. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 3. nóvember 1896. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 3. desember 1934. 

með venjulegum prentstöfuin. 

Skrás. 1945, nr. 81. Tilkynnt 22. október 1945, kl. 2 e. h., af John Dewhurst £ Sons, 
Limited, verksmiðjurekstur, Manchester, Englandi, og skrásett 30. október s. á. 

Merkið er kringlótt. Á efri helmingi hringsins stendur orðið DEWHURST'S í 
boga með rauðum stöfum á hvítum grunni. Á neðri helmingi merkisins standa á sama 
hátt orðin MACHINE TWIST. Innan fyrrnefndra orða tekur við blár flötur, sem í 
miðju er klofinn af rauðum borða, sem nær þvert yfir merkið. Á þeim borða miðj- 
um er skjaldarmyndaður flötur. Á þeim fleti ofanverðum eru tvær skeljar í sömu
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hæð og sú þriðja beint undir þeim. Vinstra megin á borðanum stendur orðið THREE 246 

með hvítum stöfum, og hægra megin orðið SHELLS. Á dökkbláum fleti á efri hluta 

merkisins stendur orðið SYLKO. 

  

Merkið er skrásett í Manchester 22. október 1921, 23. flokki, fyrir tvinna. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 22. október 1935. 

Skrás. 1945, nr. 82. Tilkynnt 22. október 1945, kl. 2 e. h., af Clark & Company, 

Limited, verksmiðjurekstur, Paisley, Skotlandi, og skrásett 30. október s. á. 

Orðið , 

CLARKS 
með venjulegum upphafsstöfum. 

Merkið er skrásett í Manchester 1. maí 1936, 23. flokki, fyrir tvinna. 

Skrás. 1945, nr. 83. Tilkynnt 26. október 1945, kl. 4 e. h., af Roma Wine Com- 

pany, vínsala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 6. nóvember s. á. 

Orðið: ie) 

   
Samkvæmt tilkynningu 28. maí 1934, er merkið skrásett í Washington 6. nóv- 

ember 1934 fyrir vín. 

Skrás. 1945, nr. 84. Tilkynnt 26. október 1945, kl. 4 e. h., af Joseph S. Finch 

and Company, vínframleiðsla, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

AAND WEDDING 
Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 20. desember 1932, er merkið skrásett í Washington 

19. marz 1935 fyrir whisky og aðra áfenga drykki. 

Skrás. 1945, nr. 85. Tilkynnt 26. október 1945, kl. 4 e. h., af Old Charter Distill- 

ery Co., vínframleiðsla, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 6. nóvember s. á.
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LD CHÅRTER 
Samkvæmt tilkynningu 27. október 1934, er merkið skrásett i Washington 19. 

febrúar 1935 fyrir whisky. 

Orðin: 

Skrás. 1945, nr. 86. Tilkynnt 17. september 1945, kl. 11 f. h., af Weston Foods 
Limited, verzlun, London, og Slough, Buchinghamshire, Englandi, og skrásett 7. 
nóvember s. á. 

Orðið: 

Merkið er skrásett í London 20. júlí 1939 fyrir kex (annað en kex handa dýr- 
um), en ekki fyrir súkkulaði eða toffee kex. 

Skrás. 1945, nr. 87. Tilkynnt 11. október 1945, kl. 11 f. h., af Almánna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget, iðjurekstur, Vesterás, Sviþjóð, og skrásett 8. nóvember s. á. 

— ASEA 
Samkvæmt tilkynningu 14. maí 1919, er merkið skrásett í Stokkhólmi 22. júní 

1912 fyrir: Rafmagnsvélar, svo sem rafala, rafhreyfla, straumbreyti, rafspennu- 
breyti, rafmagnsmælitæki, rafmagns merkja- og gæzlutæki, rafmagns-straunrofa, 
rafmagnsviðnám, rafmagns öryggisútbúnað, efni til raflýsingar, rafmagnslampa, 
aflfræðilegan útbúnað með rafmagnsvélum, svo sem rafknúinn dráttarvagn járn- 
brautarlestar og aðra rafknúna vagna, rafknúnar vindur og lyftur, rafknúna plóga, 
rafala tengda gufuvélum eða brennsluhreyflum, vinnuvélar með rafhreyfli, málm- 
greiningartæki, sporvagna, mælitækjatöflur, suðu- og hitunartæki ásamt hlutum 
og varahlutum til allra þessara vörutegunda. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 6. júlí 1942. 

Skrás. 1945, nr. 88. Tilkynnt 1. nóvember 1945, kl. 3 e. h., af Cresta Islanca 
Wine Company, Inc., vínsala, Livermore, Alameda County, California, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 12. nóvember s. á. 

Orðin: 

CRESTA BLANCA 
Samkvæmt tilkynningu 11. febrúar 1929, er merkið skrásett í Washington 4. 

júni 1929 fyrir vín. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 28. janúar 1941,
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Skrås. 1945, nr. 89. Tilkynnt 2. nåvember 1945, kl. 11 f. h. af Continental. Motors 

Corporation, iðnaður, Detroit og Muskegon, Virginia, Bandaríkjum Nordur-Ameriku, 

og skrásett 12. nóvember s. á. 

me MULTI-TOOL 
ritað með upphafsstöfum og bandi á milli MULTI og TOOL. 

Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1944, er merkið skrásett í Washington 

29. maí 1945 fyrir: Vélar með innri brennslu til almennra orkunota, fullkomnar 

orkusamstæður til almennra orkunota, þar með vél með innri brennslu á grind eða 

undirstöðu, benzin og smurningsolíukassa eða hólf; yfirfærsluútbúnað og hylki fyrir 

þessa orkusamstæðu, stykki og aukahluta í slíkar vélar og orkusamstæður, og til- 

heyrandi hluti til slíkra véla og orkusamstæðna, það er blöndunga, benzinspara, ben- 

zinhitara, stjórnloka og benzingjafa, stillitæki, gír og leiðslutæki, þ. e. skipta, orku- 

drifstila, driföxla fasta og beyjanlega, smurningsolíuhreinsara, bezin- og olíudælur, 

lofthreinsara, gangráða, benzíndælur og benzínhreinsara, útblásturspípur og til- 

heyrandi leiðslur og véltitringsdeyfara. 

Skrás. 1945, nr. 90. Tilkynnt 11. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Jas E. Pepper 

& Company, vínframleiðsla, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

13. nóvember s. á. 
Inni í ferhyrndum ramma með bogadregnum hornum er efst afmarkaður 

auður flötur, en undir honum stendur bogadregið nafnið JAMES E. PEPPER. Þar 

1945 

246 

undir eru afmarkaðir þrír fletir í skrautumgerðum. Á miðri myndinni er óreglu- . 

legur reitur. 
  

  (r SN 

ME 
CERN 

DEREK, 
AS </ 

  

  
  

                  

  

Samkvæmt tilkynningu 21. apríl 1939, er merkið skrásett í Washington 20. 
febrúar 1940 fyrir whisky, gin, romm, brennivín (brandy) og aðra áfenga drykki. 

Skrás. 1945, nr. 91. Tilkynnt 3. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Schenley Distillers 

Corporation, vinheildsala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
13. nóvember s. á.



1945 

246 

530 

CREAM OF 
KENTUCKY 

Samkvæmt tilkynningu 23. nóvember 1933, er merkið skrásett i Washington 
18. desember 1934 fyrir whisky og aðra brennda drykki. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 10. nóvember 1938. 

Orðin: 

Skrás. 1945, nr. 92. Tilkynnt 3. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Three Feathers 
Distributors, Inc., vínheildsala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 14. nóvember s. á. 

THREE FEATHERS 
Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1935, er merkið skrásett í Washington 30. 
desember 1941 fyrir whisky. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 24. marz 1944. 

Skrás. 1945, nr. 93. Tilkynnt 7. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af Schenley Import 
Corporation, vinframleiðsla, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
14. nóvember s. á. st On ing 

Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 18. marz 1942, er merkið skrásett í Washington 21. júlí 
1942 fyrir vín. 

Skrás. 1945, nr. 94. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af Standard Oil 
Company of New Jerey, verzlun, Wilmington, Delaware og New York, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 19. nóvember s. á. 

Hi CYLO-MAR 
Samkvæmt tilkynningu 23. april 1934, er merkið skrásett i Washington 4. sept- 

ember 1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 95. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrá- 

ESSO-MAR 
Orðið:
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Samkvæmt tilkynningu 23. april 1934, er merkid skråsett i Washington 4. sept- 
ember 1934 fyrir smurningsoliur og smurningsfeiti. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. mai 1936. 

Skrás. 1945, nr. 96. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

19. nóvember s. á. 

nl KUBOLA 
Samkvæmt tilkynningu 3. april 1934, er merkid skråsett i Washington 31. juli 

1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 97. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

19. nóvember s. á. 

MARINE X 
Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1934, er merkið skrásett í Washington 14. áúgst 

1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. mai 1936. 

Skrás. 1945, nr. 98. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

19. nóvember s. á. 

MARÓLEUM 
Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1934, er merkið skrásett í Washington 4. des- 

ember 1934 fyrir smurningsfeiti á skipavélar. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 99. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrá- 

sett 19. nóvember s. á. 

PENOLA 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 4. marz 1922, er merkið skrásett í Washington 19. des- 
ember 1922 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 100. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
19. nóvember s. á. Ss U R F T T Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1934, er merkið skrásett í Washington 14. ágúst 
1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 
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Skrás. 1945, nr: 101. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

ss TELO-MAR 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1934, er merkið skrásett í Washington 14. ágúst 
1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 102. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h,. af sama, og skrásett 
19. nóvember s. á. 

ii TEROLA 
Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1934, er merkið skrásett í Washington 14. 

ágúst 1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 103. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
19. nóvember s. á. SU 

ore ZERO-MAR 
Samkvæmt tilkynningu 23. april 1934, er merkið skrásett í Washington 14. 

ágúst 1934 fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 8. maí 1936. 

Skrás. 1945, nr. 104. Tilkynnt 9. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Berkshire Knitting 
Mills, iðnaður, Wyomissing, Pennsylvania, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 26. nóvember s. á. 

Orðin: Berkshire STOCKINGS undir mynd af konu, sem heldur á spjaldi. 

  

STOCKINGS 

Samkvæmt tilkynningu 2. marz 1945 er merkið skrásett í Washington 14. ágúst 
1945 fyrir kvensokka.
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Skrás. 1945, nr. 105. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af United Aircraft 246 

Corporation, verksmidjurekstur, East Hartford, Connecticut, Bandarikjum Nordur- 

Ameriku, og skråsett 7. desember s. å. 
Ordid: 

AUTOPITCH 

Samkvæmt tilkynningu 5. febrúar 1943 er merkið skrásett í Washington 31. ágúst 

1943 fyrir flugvélaskrúfur (propellers), hluta og fylgihluta þeirra. 

Skrás. 1945, nr. 106. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrá- 

00 CORSAIR 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 2. maí 1931 er merkið skrásett í Washington Í. sept- 

ember 1931 fyrir flugvélar, sem sé land- og sjóflugvélar og hluta úr þeim. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936. 

Skrás. 1945, nr. 107. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrá- 

sett 7. desember s. á. 
Orðin: 

TON STANDS | 
IN SÅ br, 

Samkvæmt tilkynningu 28. október 1937 er merkið skrásett í Washington 2. 

apríl 1940 fyrir flugvélaskrúfur, hluta og fylgihluti þeirra. 

Skrás. 1945, nr. 108. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 

7. desember s. á. 

Orðið: 
HYDROMATIC 

Samkvæmt tilkynningu 12. janúar 1938 er merkið skrásett í Washington 28. júní 

1938 fyrir flugvélaskrúfur, hluta og fylgihluti þeirra. 

Skrás. 1945, nr. 109. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 

Mm ICELAC 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 30. desember 1943, er merkið skrásett í Washington 6. 

marz 1945 fyrir varnaráburð, sem inniheldur salt, sem uppleysist í vatni, til að verja 
yfirborð flugvéla eða annarra farartækja (líkt gljákvoðu). 

68
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246 Skrás. 1945, nr. 110. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 
7. desember s. á. 

Mynd af flugvélaskrúfu á sporöskjulöguðum fleti, sem í miðju er rauður, en 
röndin er gyllt. 

HA 

  

„Samkvæmt tilkynningu 6. júlí 1926 er merkið skrásett í Washington 15. marz 
1927 fyrir blöð og hjólnöf fyrir flugvélaskrúfur. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936. 

Skrás. 1945, nr. 111. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 

Nm SIKORSKY 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1928, er merkið skrásett í Washington 20. 
ágúst 1929 fyrir flugvélar og flugvélahluta, sem sé vængi, boli, „tails“, stýri, lending- 
arhjól, samtengihluta (interconnecting members), flugvélaskrúfur og flugvélaskrúfu- 
hluta. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936. 

Skrás. 1945, nr. 112. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 
7. desember s. á. 

Mynd af væng þvert yfir stafinn S. 

  

Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1928 er merkið skrásett í Washington 29. 
október 1929 fyrir flugvélar og flugvélahluta, sem sé vængi, boli, „tails“, stýri, lend- 

ingarhjól, samtengingarhluta (interconnecting members), flugvélaskrúfur og flugvéla- 
skrúfuhluta. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936.
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Skrás. 1945, nr. 113. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 246 

7. desember s. á. 

Orðið: 

WASP 
Samkvæmt tilkynningu 24. júní 1926 er merkið skrásett í Washington 16. nóv- 

ember 1926 fyrir olíu- og benzinmótora (internal-combustion engines) og hluta þeirra. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936. 

Skrás. 1945, nr. 114. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 

7. desember s. á. 
Mynd af V, og standa þvert yfir það orðin CHANGE VOUGHT, en báðum megin 

til hliðar við V er mynd af væng. 

  

Samkvæmt tilkynningu 10. ágúst 1943 er merkið skrásett í Washington 4. apríl 
1944 fyrir flugvélar, sem sé land- og sjóflugvélar og hluta úr þeim. 

Skrás. 1945, nr. 115. Tilkynnt 10. okt. 1945, kl. 2 e. h., af S. Allcock & Company, 

Limited, verksmiðjurekstur, Redditch, Englandi, og skrásett 12. desember s. á. 

Mynd af hirti. 

  

Merkið er skrásett í London 29. april 1876, 13. og 14. flokki, fyrir öngla, fiski- 
stengur, veiðarfæri og nálar. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 5. júlí 1902. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 29. apríl 1932. 

Skrás. 1945, nr. 116, Tilkynnt 26. nóvember 1945, kl. 11 f. h., áf Nash-Kelvinator 

Corporation, verzlun, Kenosha, Wisconsin, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 12. desember s. á.
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Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 13. nóvember 1939 er merkið skrásett í Washington 26. 
marz 1940 fyrir bifreiðir og hluti þeirra. 

Skrás. 1945, nr. 117. Tilkynnt 26. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af Bernheim Distilling 

Company, áfengisgerð, Louisville, Kentucky, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 12. desember s. á. 

I WHARPER 
Nafnið: 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1905 er merkið skrásett í Washington 2. janúar 
1906 fyrir whisky. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 2. janúar 1906. 

Skrás. 1945, nr. 118. Tilkynnt 26. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af Rumford Chemical 

Works, verksmiðjurekstur, Rumford, Rhode Island, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 12. desember s. á. 

Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 7. október 1940 er merkið skrásett í Washington 18. febr- 
úar 1941 fyrir bökunarduft. 

Skrás. 1945, nr. 119. Tilkynnt 26. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af The Coca-Cola 

Company, verksmiðjurekstur, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

og skrásett 13. desember s. á. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1944 er merkið skrásett í Washington 14. ágúst 
1945 fyrir óáfenga maltlausa drykki og síróp til að búa til slíka drykki. 

Skrás. 1945, nr. 120. Tilkynnt 27. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Swift & Company, 

verksmiðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 13. 
desember s. á. 

— Swift's
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Samkvæmt tilkynningu 16. mai 1930 er merkid skråsett i Washington 9. desember 246 
1930 fyrir nytt, tilreitt, þurrkað, saltað, reykt og niðursoðið lambakjöt, kindakjöt, 
kálfakjöt og alifuglakjöt og fæðutegundir búnar til úr framangreindu; sósur og kjöt 
Í sósu, egg, ost, „chili con carne“, steikarafeiti gerða úr hreinsuðum matjurtaolíum 

og fitusteríni eða dýrafitu, ætar olíur gerðar úr baðmullarfræoliu og fitusteríni og 
ætri tólg, hlaup, búfjárfóður, alifuglafóður og refafóður. 

Skrás. 1945, nr. 121. Tilkynnt 29. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af Seripto Manu- 

facturing Company, lögskráð félag í Georgiuríki, iðjurekstur, Atlanta, Georgiu, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 13. desember s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 5. nóvember 1924 er merkið skrásett í Washington 24. 

marz 1925 fyrir ritblý í skrúfblýanta. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 5. desember 1944. 

Skrás. 1945, nr. 122. Tilkynnt 29. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af sama og skrásett 

13. desember s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 12. júní 1924 er merkið skrásett í Washington 9. desember 

1924 fyrir skrúfblýanta. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 3. október 1944. 

Skrás. 1945, nr. 123. Tilkynnt 29. nóvember 1945 af Aktiebolaget Gustaf Eriks- 

sons Metalfabrik, iðjurekstur, Eskiltuna, Svíþjóð, og skrásett 13. desember s. á. 

GENSE 
Samkvæmt tilkynningu 29. maí 1931 er merkið skrásett í Stokkhólmi 14. júlí 1931 

fyrir nýsilfurborðbúnað, kaffiborðbúnað, teborðbúnað, matborðbúnað, vínkæla, 

eggjabakka, eggjabikara, borðstativ, brauðkörfur, brauðhillur, búðingsform, hnifa- 
grindur, hnífakassa, strábyssur, stráskálar, bikara, bakka, matarhitara, omeletföt, 

smjörkönnur, kertastjaka og aðra muni úr silfri, nýsilfri, kopar, málmblöndum 

og ryðfríu járni og stáli. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. júlí 1941. 

Skrás. 1945, nr. 124. Tilkynnt 5. desember 1945, kl. 2 e. h., af Thomas Kerfoot & 

Co., Limited, lyfjaframleiðsla, Bardsley, Lancashire, Englandi, og skrásett 17. des- 

ember s. á.
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             EA 
[GRANULES 
Com mm 
  

Ferstrendur einkennismiði. Á miðjum miðanum er mynd af fossi, og eru undir 
honum skráð á band orðin: INVIGORATE THE SYSTEM AND PRESERVE THE 
HEALTH. Fyrir ofan myndina er skráð: „MINERAL SPRING“ EFFERVESCING 
og fyrir neðan hana orðin: HEALTH GRANULES. 

Merkið er skrásett í London 24. ágúst 1909, 3. flokki, fyrir hvers konar lyfjasölt. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 1. janúar 1919. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. ágúst 1937. 

Skrás. 1945, nr. 125. Tilkynnt 5. desember 1945, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

17. desember s. á. 

CALDEGIUM 
Merkið er skrásett í London 4. maí 1939, 5. flokki, fyrir læknislyf og dýralækn- 

ingalyf og efni í lyfjablöndur af þessu tagi. 

Skrás. 1945, nr. 126. Tilkynnt 10. nóvember 1945, kl. 2 e. h., af Julius Schmid, Inc., 
verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. des- 
ember s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningum 17. febrúar 1931, 9. ágúst 1937 og 24. desember 1942 
er merkið skrásett í Washington 16. júní 1931, 21. desember 1937 og 11. maí 1943 fyrir 
getnaðarverjur (vaginal diaphragnis; pessary introducers; vaginal jelly og prophy- 
lactics). 

Skrás. 1945, nr. 127. Tilkynnt 11. desember 1945, kl. 11 f. h., af Selincourt & Sons, 
Limited, verksmiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 18. desember s. á. Orðið: 

TRAVELLA 
Merkið er skrásett í London 30. júlí 1941, 25. flokki, fyrir kvenkápur,
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Skrås. 1945, nr. 128. Tilkynnt 11. desember 1945, kl. 11. f. h., af sama, og skrå- 246 

sett 18. desember s. å. 

Orðið: SELITA 
Merkið er skrásett í London 22. júlí 1942, 25. flokki, fyrir sloppa, kjóla og kápur 

handa konum. 

Skrás. 1945, nr. 129. Tilkynnt 14. desember 1945, kl. 11 f. h., af Swift & Company, 

verksmiðjurekstur, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. des. s. á. 

Swilts 
Samkvæmt tilkynningu 7. marz 1929 er merkið skrásett í Washington 27. ágúst 

1929 fyrir nýtt, tilreitt, þurrkað, saltað, reykt og niðursoðið nautakjöt og svínakjöt 

og fæðuafurðir búnar til úr því, smjörlíki og svínafeiti. 

Skrás. 1945, nr. 130. Tilkynnt 14. desember 1945, kl. 11 f. h., af Newton, Shake- 

spear £ Company, Limited, verksmiðjurekstur, Birmingham, Englandi, og skrásett 

19. desember s. á. 

GARRISON 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 11. september 1907 og 13. júni 1928 fyrir peninga- 

kassa, skjalakassa, kassa fyrir einkenni, blikkvörur til heimilisnotkunar, alúmin- 

íumvörur, útbúnað og ílát til smáferðalaga, borðbúnað, bakka, diska og föt, tínur og 

öskjur og vanaleg ílát til notkunar í mjólkurbúum og á heimilum. 

Skrás. 1945, nr. 131. Tilkynnt 14. desember 1945, kl. 11 f. h., af International Silver 

Company, verksmiðjurekstur, Meriden, Connecticut, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

og skrásett 19. desember s. á. 

SILCO 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 19. marz 1919 er merkið skrásett í Washington 30. sept- 

ember og 14. október 1919 fyrir óhúðaðan borðbúnað úr algengum málmum, það er 

að segja, skeiðar, gaffla og borðhnifa úr algengum málmum. 

Skrás. 1945, nr. 132. Tilkynnt 15. desember 1945, kl. 11 f. h., af Radio Corpora- 

tion of America, verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 19. desember s. á. 

Stafirnir R C A inni í hring.
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Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1941 er merkid skråsett i Washington 9. 
juni 1942 fyrir kælitæki, hluta þeirra og viðbótartæki til þeirra, sem sé kælitækja- 
samstæður og kælistilla. 

Skrás. 1945, nr. 133. Tilkynnt 17. desember 1945, kl. 11 f.h., af Reckitt & Colman 
Limited, verksmiðjurekstur, Hull, Yorkshire, Englandi, og skrásett 20. desember s. á. 

Aflangur, ferhyrndur einkennismiði, og standa á öðrum enda hans orðin SHAKE 
WELL. Inni í ferhyrningnum eru á strikuðum grunni tveir ferhyrndir fletir. Í öðrum þeirra stendur orðið: Silvo undirstrikað og skrautmerki fyrir neðan, en í hinum ferhyrningnum stendur, efst á dökkum reit, orðið: Silvo, og þar fyrir neðan, sömu- leiðis á dökkum reit, orðið: polish. Neðst er ljósastika með tveim kertum. 
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Merkið er skrásett í London 26. september 1932, 50. flokki, fyrir fægiefni (þar með talin efni bæði til hreinsunar og fágunar). 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 18. nóvember 1938. 

Skrás. 1945, nr. 134. Tilkynnt 12. nóvember 1945, kl. 11 f. h., af United Aircraft Corporation, verksmiðjurekstur, East Hartford, Connecticut, Bandaríkjum Norður- Ameríku, og skrásett 29. desember s. á. 
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Á hringmynduðum fleti er mynd af erni á flugi og ná vængir hans út fyrir flötinn. 246 

Dekkri rönd er yzt á fletinum, og standa á henni orðin: PRATT & WHITNEY DE- 

PENDABLE ENGINES. 

Samkvæmt tilkynningu 10. september 1929 er merkid skråsett i Washington 8. 

juli 1930 fyrir vélar med innri brennslu fyrir flugvélar og hluta þeirra. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. ágúst 1936. 

' Skrás. 1945, nr. 135. Tilkynnt 22. desember 1945, kl. 2 e. h., af Swift £ Company, 

verksmiðjurekstur, Chicago, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 29. des. s. á. 

— … Swifts 
Samkvæmt tilkynningu 13. juli 1931 er merkid skråsett i Washington 10. nóv- 

ember 1931 fyrir sápu. i 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóvember 1943, um vörumerki, hafa eftir- 

greind merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1915, nr. 2. A. & F. Pears, Limited, London, Englandi, frá 6. juni. 

Skrás. 1923, nr. 33. Aktieselskabet Simonsen & Nielsen, Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku, frá 19. október. . - 

Skrás. 1925, nr. 1. Svenska Aktieholaget Gasaccumalator, Stokkhólmi, Svíi þjóð, 

frá 15. janúar. 

Skrás. 1925, nr. 2. The Celotex Corporation, Chicago, Ill., U. S. A., frá 15. jan. 

Skrás. 1925, nr. 7. Borit Limited, London, Englandi, frá 27. febrúar. 

Skrás. 1925, nr. 10. John Mackintosh & Son, Limited, Halifax, Yorkshire, Eng- 

landi, frá 14. marz. - - 

Skrás. 1925, nr. 11. Vacuum Oil Company, Inc., New York, U.S. A. frá 28. marz. 

Skrás. 1925, nr. 23. Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag, Helsingborg, Svi- 

þjóð, frá 25. júni. 

Skrás. 1925, nr. 24. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1925, nr. 28. Standard Oil Company og New Jersey, Wilmington, Dele- 

ware, U. S. A., frá 15. ágúst. - 

Skrås. 1925, nr. 38. Arthur Guinness Son -& Co., Ltd., London, Englandi, frá 14. 

nóvember. 

Skrás. 1925, nr. 39. A/S Dalen Portland Cementfabrik, Brevik, Noregi, frá 14. 

nóvember. 
69
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Skrås. 1925, nr. 40. Chrysler Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frå 20. 
november. 

Skrås. 1925, nr. 45. Reiðhjólaverksmiðjan „Fálkinn“, Reykjavík, frá 3. des. 

Skrás. 1933, nr. 6. Knoll Aktiengesellschaft, Ludvigshafen am/Rhein, Þýzka- 
landi, frá 4. marz. 

Skrás. 1933, nr. 20. A/S De Forenede Bryggerier, Kaupmannahöfn, Danmörku, 
frá 5. ágúst. 

Skrás. 1933, nr. 21. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1933, nr. 22. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 37. Skjelskör Frugtplantage, A/S, Skjelskör, Danmörku, frá 5. 
nóvember. 

Skrás. 1935, nr. 1. Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, Port Sunlight, Ches- 
hire, Englandi, frá 5. janúar. 

Skrás. 1935, nr. 2. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 3. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 4. R. S. Hudson, Limited, Liverpool, Englandi, frá 5. janúar. 

Skrás. 1935, nr. 7. Barnángens Tekniska Fabrikers Aktiebolag, Stokkhólmi, 
Svíþjóð, frá 22. janúar. 

Skrás. 1935, nr. 8. Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co., Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 
22. janúar. 

Skrás. 1935, nr. 9. H/f „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 2. marz. 

Skrás. 1935, nr. 10. Hodgson & Simpson, Limited, London, Englandi, frá 19. marz. 

Skrás. 1935, nr. 11. John Crabbie & Co., Limited, Leith, Skotlandi, frá 19. marz. 

Skrás. 1935, nr. 13. John Walker & Sons, Limited, London, Englandi, frá 19. 
marz. 

Skrás. 1935, nr. 14. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 15. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 16. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 19. Diamond T Motor Car Company, Chicago, Ill., U. S. A., frá 
5. apríl. 

Skrás. 1935, nr. 21. The Marconiphoné Company, Limited, Hayes, Middlesex, 
Englandi, frá 27. júni.
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Skrás. 1935, nr. 22. H/f Súkkulaðiverksmiðjan Sirius, Reykjavík, frá 29. júní. 246 

Skrás. 1935, nr. 23. G. Helgason & Melsted h/f, Reykjavík, frá 29. juni. 

Skrás. 1935, nr. 24. Henkel & Cie. G. m. b. H., Disseldorf-Holthausen, Þýzka- 

landi, frá 10. júlí. 

Skrás. 1935, nr. 25. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 26. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 27. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 28. Sami, frá s. d. 

Skrás. 1935, nr. 29. Vacuum Oil Company, A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 23. júlí. 

Skrás. 1935, nr. 30. Stanco Incorporated, Wilmington, Delaware, og New York, 

U. S. A., frá 30. júlí. 

Skrás. 1935, nr. 32. Geo. G. Sandeman, Sons & Co., Ltd., London, Englandi, frá 

10. ágúst. 

Skrás. 1935, nr. 35. Aktiebolaget Jönköpings Motorfabrik, Jönköping, Svíþjóð, 

frá 10. ágúst. 

Skrás. 1935, nr. 37. Simonsen & Nielsen, A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 

12. október. 

Skrás. 1935, nr. 38. White Horse Distillers, Limited, Glasgow og London, Eng- 

landi, frá 12. október. 

Skrás. 1935, nr. 42. C. H. Boehringer Sohn A/G, Nieder-Ingelheim a. Rhein, 

Þýzkalandi, frá 19. nóvember. 

Skrás. 1935, nr. 43. Standard Oil Company of New Jersey, Wilmington og New 

York, U. S. A., frá 19. nóvember. 

Skrás. 1935, nr. 44. Aktiebolaget Bolinder-Munktell, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 

19. nóvember. 

Skrás. 1935, nr. 56. Loftur Guðmundsson, Reykjavík, frá 30. nóvember. 

Skrás. 1935, nr. 57. H/f Máninn, Reykjavík, frá 5. desember. 

Enn fremur hefur verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1935, nr. 33. Verksmiðjan Venus h/f, Reykjavík, frá 10. ágúst. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1945. 

Páll Pálmason.



1945 

247 

544 

YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands, 30. júní 1945. 

Eignir: 

  

  

  

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Sparisjóðsdeild ......................... kr. 4254044.36 
b. Veðdeild .................0.0...00. —  960312.04 
c. Ræktunarsjóður ....................0.... — 1851120.43 
d. Byggingarsjóður ......................... — 2255813.01 
e. Viðlagasjóður ................0...0.0.... —  404380.21 
f. Loðdýralánadeild ........................ — 9605.00 
g. Smábýladeild ........................0.... 28231.32 kr. 9763506.37 

2. Verðbréf: 
a. Sparisjóðsdeild .......................... kr. 7928904.02 
b. Ræktunarsjóður ......................... —  141069.05 
c. Byggingarsjóður ......................... — 16509.99 
d. Viðlagasjóður „..............0.00000..... 192648.43 — 8979131.49 

3. Vixlar ................. 0000. — 17715900.82 
4. Lán í hlaupareikningi .......................0...000 0 — 3628532.57 
5. Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild .......................... kr. 36082.59 
b. Ræktunarsjóður ...............00000000... — 11104.66 i 
c. Byggingarsjóður ................,.,...... — 291.60 RN 47478,85 

6. Óinnheimtar tekjur: 
a. Veðdeild ...................0.000....00.. kr. 7207.52 
b. Ræktunarsjóður .........,,........00.... — 1805.73 — 9013.25 

7. Útibú á Akureyri ...........0.0.00.00. 0. AR — 141595.99 
8. Teiknistofa ...................0002 ener — 43742.29 
9. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..................0.00.0.0000 —  272850.00 

10. Innanstokksmumir ................. AI — 51961.33 
11. Sameiginlegur kostnaður .................0000..00 eeeeeevee — 430617.93 
12. Fasteignir .................00...0.00..00. eee, —  150000.00 
13. Innheimtur ..............2.000 0000 — 89507.57 
14. Sparisjóðsinnstæða varasjóðs Ræktunarsjóðs ................ — 512811.15 
15. Bankainnstæða og peningar Í sjóði ................00000... — 27212464.59 

Skuldir: Kr. 68409114.20 

1. Innstæða í sparisjóði og á skirteinum ...................... kr. 36107618.50 
2. Innstæða í hlaupareikningi ................0...000..00.000.. —. 15679122.21 
3. Innstæða á reikningslánum .................0.0..00.000.00... — 185169.93 
4. Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild .......................... kr. 282851.22 
b. Ræktunarsjóður ......................... — 9108.00 
c. Byggingarsjóður ......................... — 5794.66 — 997753.88 

5. Jarðræktarbréf í umferð ................0..0 0000 —  331200.00 

Flyt kr. 52600864.52
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6. Kreppulánasjóður .....s000reeeeereeeererererereerrerrsnnee —  1249887.21 

7. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga .....0..000000.0... —  763172.75 

8. Nýbýlasjóður .........000000000n en es er — 8586.34 

9. Ábyrgðir ...........000000 0. neee snar —  272850.00 

10. Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ...........0000000. 00... kr. 913482.73 

hb. Byggingarsjóður ..........0..0.000000.000.. — 169850.98 

c. Viðlagasjóður .........0..00000 000... —  19637.63 

d. Loðdýralánadeild ...........0000000000... — 189.90 

e. Smábýladeild ..........0200.000.0. 0... 293.65 —. 1103454.89 

11. Skuldlaus eign: 

i a. Sparisjóðsdeild ...........0.0000000.00.0.. kr. 2251317.59 

b. Veðdeild .........200.00 000... —  810967.09 

c. Ræktunarsjóður ......0.00.020 0000... — 4305971.04 

d. Byggingarsjóður ...........00.00000....0.. — 2863856.26 

e. Viðlagasjóður ...........000000 000... — 1862816.84 

f. Loðdýralánadeild ..........0..00.0.00000. —  15641.87 

g. Smábýladeild ............0000. 0... nn. — 29972780 12410298.49 
  

  

Kr. 68409114.20 

Reykjavik, 30. juni 1945. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

EMBÆTTI SÝSLANIR M.M. 

Frá 1. janúar var Brynjólfur Dagsson skipaður héraðslæknir í Hvammstanga- 

héraði. 

9. janúar var Geir Jónasson cand. mag. skipaður aðstoðarbókavörður við Lands- 

bókasafn Íslands frá 1. s. m. að telja. 

24. janúar var Sigurði Eggerz, bæjarfógeta á Akureyri og sýslumanni í Eyja- 

fjarðarsýslu, veitt lausn frá téðu embætti frá 1. marz að telja. 

5. febrúar var F. K. Warren skipaður vararæðismaður fyrir Ísland í Halifax, 

Nova Scotia, og hefur hann hinn 21. f. m. fengið viðurkenningu réttra yfirvalda á 

starfinu. 

Eftirtaldir menn hafa verið skipaðir í manneldisráð um næstu 5 ár samkvæmt 

lögum nr. 16 24. janúar 1945: Jóhann Sæmundsson tryggingayfirlæknir, dr. Júlíus 

Sigurjónsson kennari í heilbrigðisfræði við háskólann, Níels Dungal prófessor og 
Sigurður Sigurðsson berklayfirlæknir. Landlæknir er forseti ráðsins. 

3. marz var dr. Sigurði Nordal veitt lausn frá prófessorsembætti í íslenzkri 
bókmenntasögu við heimspekideild háskólans frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var dr. Sigurður Nordal skipaður prófessor í íslenzkum fræðum við heim- 
spekideildina frá 1. s. m. að telja, samkv. lögum nr. 32 12. febr. 1945.
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S. d. var dr. phil. Einar Ól. Sveinsson háskólabókavörður settur prófessor i ís- 
lenzkri bókmenntasögu frá 1. s. m. að telja. 

5. marz var dr. phil. Björn Sigfússon settur háskólabókavörður frá 1. s. m. að 
telja. 

8. marz var sóknarprestinum að Stað í Aðalvík, séra Finnboga Kristjánssyni, 
veitt lausn frá prestsembætti frá næstu fardögum að telja. 

10. marz skipaði menntamálaráðherra þessa menn í stjórn ríkisútgáfu náms- 
bóka um fjögurra ára skeið frá 26. f. m. að telja: Sigurð Thorlacius skólastjóra, 
Steinþór Guðmundsson kennara og Sveinbjörn Sigurjónsson magister, sem aðal- 
menn, og Ársæl Sigurðsson kennara, Hjört Kristmundsson og Guðmund Kjartans- 
son jarðfræðing, sem varamenn. 

19. marz var Þórhallur Ásgeirsson skipaður sendiráðsritari við sendiráð Íslands 
i Washington frá 1. apríl þ. á. að telja. 

5. apríl var Einari Arnórssyni hæstaréttardómara veitt lausn frá embætti með 
fullum launum, samkvæmt 61. gr. stjórnarskrárinnar, frá 1. maí næstkomandi 
að telja. 

16. apríl var dr. phil. Steingrímur J. Þorsteinsson skipaður dósent í bókmennt- 
um við heimspekideild háskólans frá 1. n. m. að telja. 

20. apríl var skipuð nefnd til þess að stýra framkvæmdum á Rafnseyri við Arn- 
arfjörð í minningu Jóns Sigurðssonar, sbr. þingsályktun 16. jan. s. 1. Í nefndinni 
eiga sæti: Ásgeir Ásgeirsson alþm., formaður, Björn Guðmundsson hreppstjóri, 
Núpi, Jóhann Skaftason sýslumaður, Patreksfirði. 

23. apríl voru þeir Árni Tryggvason borgardómari, Jón Ásbjörnsson hæsta- 
réttarlögmaður og Jónatan Hallvarðsson sakadómari, skipaðir dómarar í hæsta- 
rétti frá 1. maí þ. á. að telja. 

25. apríl var dr. phil. Jón Jóhannesson skipaður dósent í sögu við heimspeki- 
deild Háskóla Íslands frá 1. maí þ. á. að telja. 

Eftirgreindir menn hafa verið skipaðir í nefnd til að hafa með höndum út- 
hlutun og sölu á bifreiðum og Þbifreiðavarahlutum, sem ríkisstjórnin hefur keypt 
íyrir milligöngu nefndar setuliðsviðskipta: Pétur Gunnarsson tilraunastjóri, for- 
maður, Jón Sigurðsson framkvæmdarstjóri og Sveinbjörn Guðlaugsson bifreiðar- 
stjóri. 

30. apríl var skipuð nefnd samkvæmt þingsályktun 3. marz þ. á., er verði milli- 
þinganefnd í stjórnarskrármálinu til ráðgjafar og aðstoðar. Í nefndinni eiga sæti: 
Frú Auður Auðuns cand. juris., Sigurður Eggerz fyrrv. forsætisráðh., Jóhann G. 
Möller skrifstofustjóri, -- tilnefnd af Sjálfstæðisflokknum. Frú Elísabet Eiríksdóttir, 
Stefán Ögmundsson prentari, Sigurður Thorlacius skólastjóri, — tilnefnd af Sam- 
einingarflokki alþýðu —  Sósíalistaflokknum. Frú Guðrún Björnsdóttir, Halldór 
Kristjánsson bóndi, Hjálmar Vilhjálmsson bæjarfógeti, — tilnefnd af Framsóknar-
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flokknum. Frú Svafa Jónsdóttir, Þórður Eyjólfsson hæstaréttardómari, Jónas 

Guðmundsson fv. alþm., — tilnefnd af Alþýðuflokknum, 
Sigurður Eggerz er skipaður formaður nefndarinnar. 

7. maí var dr. phil. Einar Ólafur Sveinsson skipaður prófessor i íslenzkri bók- 

menntasögu við heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. s. m. að telja. 

9. maí var Pétur Thorsteinsson skipaður aðstoðarmaður í utanríkisráðuneytinu 
frá 1. júní þ. á. að telja. Ber honum fyrst um' sinn að starfa við sendiráð Íslands í 

Moskva. 

12. maí voru eftirtaldir menn skipaðir í nefnd setuliðsviðskipta: Geir G. Zoéga 

vegamálastjóri, formaður, Jón Guðmundsson skrifstofustjóri og Valgeir Björnsson 

hafnarstjóri. Jafnframt voru þeir Svanbjörn Frímannsson, formaður Viðskipta- 

ráðs, Hörður Bjarnason skipulagsstjóri og Pálmi Einarsson ráðunautur leystir frá 

störfum í nefndinni. 

14. maí var dr. Ólafur Lárusson prófessor kjörinn rektor Háskóla Íslands um 

þriggja ára skeið frá 15. sept. n. k. að telja. 

S. d. var séra Halldór Kolbeins, sóknarprestur í Mælifellsprestakalli í Skaga- 

fjarðarprófastsdæmi, skipaður sóknarprestur í Ofanleitisprestakalli í Rangárvalla- 

prófastsdæmi frá fardögum 1945 að telja. 

S. d. var séra Sigurður Haukdal, sóknarprestur í Flatey, skipaður sóknarprestur 

í Landeyjaþingaprestakalli í Rangárvallaprófastsdæmi frá fardögum 1945 að telja. 

26. maí var Stefán Jóh. Stefánsson hæstaréttarlögmaður skipaður framkvæmda- 

stjóri Brunabótafélags Íslands frá 1. júní að telja. 

4. júní var dr. phil.-Björn Sigfússon skipaður háskólabókavörður frá 1. s. m. að 

telja. 

5. s. m. var Benedikt Bergmann skipaður kennari við Vélskólann í Reykjavík 

frá 1. okt. s. 1. að telja. . 

4. júní var Kristján Eldjárn magister skipaður aðstoðarmaður í Þjóðminja- 

safninu frá 1. s. m. að telja. 

15. júní var Haraldur Kröver, M. A., settur aðstoðarmaður í utanríkisráðu- 

neytinu fyrst um sinn þriggja mánaða tíma. 

21. júní var Erling Ellingsen verkfræðingur skipaður flugmálastjóri frá 1. juli 

b. á. að telja. 

28. júní var Ásgeir Sigurðsson skipaður forstjóri Landssmiðjunnar frá 1. júlí 

þ. á. að telja. 

29. júní var Finnbogi R. Þorvaldsson verkfræðingur skipaður prófessor í verk- 

fræðideild háskólans frá 1. n. m. að telja. 
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S. d. var dr. Leifur Ásgeirsson skipaður prófessor í verkfræðideild háskólans 
frá 1. n. m. að telja. 

S. d. var dr. Trausti Einarsson skipaður prófessor í verkfræðideild háskólans 
frá 1. n. m. að telja. 

S. d. var dr. med. Júlíus Sigurjónsson skipaður prófessor í heilbrigðisfræði í 
læknadeild háskólans frá 1. n. m. að telja. 

S. d. var Trausti Ólafsson efnafræðingur sæmdur prófessorsnafnbót. 

3. júlí var Ólafi Tryggvasyni, héraðslækni í Breiðabólsstaðarhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. þ. m. að telja. 

4. júlí var Sigurður Hafstað, aðstoðarmaður í utanríkisráðuneytinu, skipaður 
fulltrúi í sama ráðuneyti frá 1. júlí þ. á. að telja. 

6. júlí var Gissur Bergsteinsson hæstaréttardómari kjörinn forseti hæstaréttar 
frá 1. sept. 1945 til 1. sept. 1946. 

23. juli var Steinn Stefánsson skipaður skólastjóri barnaskólans á Seyðisfirði 
frá 1. sept. n. k. að telja. 

25. júlí var Hlöðver Sigurðsson skipaður skólastjóri barnaskólans á Siglufirði 
frá 1. sept. n. k. að telja. 

2. ágúst var Gunnlaugi Þorsteinssyni, héraðslækni í Þingeyjarhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. janúar 1946 að telja. 

20. ágúst var Jakob Möller alþingismaður skipaður sendiherra Íslands í Kaup- 
mannahöfn. 

24. ágúst var Baldur Möller cand. jur. skipaður sendiráðsritari við sendiráð 
Íslands í Kaupmannahöfn. 

31. ágúst var Magnús Jónsson skipaður kennari við gagnfræðaskólann á Akra- 
nesi frá 1. sept. þ. á. að telja. 

5. sept. var Helgi Sveinsson skipaður íþróttakennari við barnaskólann á Siglu- 
firði frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Kristján Sturlaugsson skipaður kennari við barnaskólann á Siglu- 
firði frá 1. s. m. að telja. 

6. sept. var dr. phil. Ágústi H. Bjarnason veitt lausn frá prófessorsembætti í 
heimspeki í heimspekideild háskólans frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var dr. phil. Símon Jóh. Ágústsson skipaður prófessor í heimspeki í heim- 
spekideild háskólans frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Jónasi Thoroddsen, bæjarfógeta í Neskaupstað, veitt lausn frá em- 
bætti frá 1. nóv. n. k. að telja.
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S. d. var Kristjáni Jóhannessyni veitt héraðslæknisembættið í Budardalshéradi 
frá 15. okt. n. k. að telja. 

22. sept. var séra Sigurbjörn Á. Gíslason samkvæmt eigin ósk leystur frá kennslu- 
starfi við Vélstjóraskólann í Reykjavík frá 1. okt. 1945 að telja. 

28. sept. var Pétur Eggerz skipaður 1. sendiráðsritari við sendiráð Íslands í 
London frá 1. n. m. að telja. 

10. okt. var Þórhallur Ásgeirsson skipaður fulltrúi í utanríkisráðuneytinu frá 
1. s. m. að telja. 

S. d. var Ólafur Björnsson skipaður attaché við sendiráðið í Washington frá 
1. s. m. að telja. 

11. okt. var Lárus Halldórsson cand. theol. skipaður sóknarprestur í Flateyjar- 
prestakalli í Barðastrandarprófastsdæmi frá 1. s. m. að telja. 

12. okt. var Torfi Þórðarson skipaður fulltrúi í atvinnu- og samgöngumálaráðu- 
neytinu frá Í. apríl s. 1. að telja. 

15. okt. var séra Guðmundur Guðmundsson, settur prestur í Brjánslækjar- 
prestakalli, skipaður sóknarprestur í téðu prestakalli frá 1. júní s. á. að telja. 

S. d. var séra Trausti Pétursson, settur prestur í Sauðlauksdalsprestakalli í 

Barðastrandarprófastsdæmi, skipaður sóknarprestur í téðu prestakalli frá 1. júní 
s. á. að telja. 

S. d. var séra Jón Árni Sigurðsson, settur prestur í Staðarprestakalli í Barða- 
strandarprófastsdæmi, skipaður sóknarprestur í téðu prestakalli frá 1. júní s. á. 
að telja. 

16. okt. var Björn prófastur Magnússon að Borg skipaður dósent í guðfræði- 
deild Háskóla Íslands frá 1. s. m. að telja. 

20. okt. var Lorentz Hálfdán Thorláksson skipaður vararæðismaður Íslands í 
Vancouver í Canada. 

23. okt. var Bergsteinn Á. Bergsteinsson skipaður freðfiskimatsstjóri frá þeim 
degi að telja. 

, 
28. okt. var Tryggvi Sveinbjörnsson, aðstoðarmaður í sendiráði Íslands í Kaup- 

mannahöfn, skipaður sendiráðsritari við sendiráðið frá 1. s. m. að telja. 

30. okt. var Sigurður Hafstað, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, skipaður attaché 
við sendiráðið í Stokkhólmi frá 1. nóv. 1945 að telja. 

1. nóv. var Kristján Thorlacius skipaður fulltrúi í fjármálaráðuneytinu. 

8. nóv. var Kristmundur Jónsson skipaður fulltrúi í dómsmálaráðuneytinu frá 
1. apríl s. á. að telja. 
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Kolbeinn Kristófersson cand. med. & chir. hefur verið skipaður héraðslæknir 
í Þingeyrarhéraði frá 1. apríl 1946 að telja. 

1. des. var séra Jón Auðuns skipaður sóknarprestur í Dómkirkjuprestakalli í 
Reykjavíkurprófastsdæmi frá þeim degi að telja. 

6. des. var séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur skipaður dómprófastur í 
Reykjavíkurprófastsdæmi. 

7. des. var séra Einar Sturluson, Patreksfirði, skipaður prófastur í Barða- 
strandarprófastsdæmi frá 1. ágúst að telja. 

13. des. var dr. Sveinn Þórðarson skipaður fastur kennari við menntaskólann 
á Akureyri frá 1. okt. 1945 að telja. ' 

21. des. var Gunnlaugur Pétursson skipadur fulltrui i utanrikisråduneytinu 
frå 1. jan. 1946 ad telja. 

27. des. var Årni G. Eylands skipaður fulltrúi í atvinnu- og samgöngumála- 
ráðuneytinu frá 1. jan. 1946 að telja. 

27. des. var Haraldur Kröyver skipaður fulltrúi í utanríkisráðuneytinu frá 
1. jan. 1946 að telja. 

28. des. var Magnús Jónsson prófessor skipaður form. bankaráðs Landsbanka 
Íslands um fimm ára skeið frá 1. jan. 1946 að telja. 

S. d. var Gunnar Viðar hagfræðingur skipaður varaform. bankaráðs Lands- 
banka Íslands um fimm ára skeið frá 1. jan. 1946 að telja. 

ERLENDIR SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

5. jan. Anker Svart hefur tekið við störfum attaché við sendiráð Dana. 

9. marz. Francis L. Spalding hefur í fjarveru Louis G. Dreyfus sendiherra 
Bandaríkjanna verið falin forstaða sendiráðsins sem Chargé d'Affaires ad interim. 

13. apríl. Joseph Rogatnick hefur tekið við störfum sem hagfulltrúi og við- 
skiptafulltrúi sendiráðs Bandaríkjanna. 

Enn fremur hefur Robert G. Efteland tekið við störfum sem vararæðismaður til 
bráðabirgða í Reykjavík. 

20. apríl. Earle J. Rickey hefur verið skipaður vararæðismaður Bandaríkjanna 
í Reykjavík. 

11. maí. Harry E. Carlson hefur verið skipaður fyrsti sendiráðsritari og ræðis- 
maður Bandaríkjanna í Reykjavík og hefur honum verið veitt bráðabirgðaviður- 
kenning sem ræðismanni.
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29. juni. Dr. John McKenzie hefur verið veitt brådabirgdavidurkenning sem 
brezkum vararædismanni i Reykjavik. 

6. júlí. Í fjarveru Sigurðar B. Sigurðssonar rædismanns hefur dr. John McKenzie 
vararæðismanni verið falið að gegna störfum brezka aðalræðismannsins hér. 

20. júlí. Robert G. Efteland, vararæðismanni Bandaríkjanna hér, hefur verið 
falið að gegna störfum annars staðar. 

21. ágúst. William G. Genter hefur verið veitt bráðabirgðaviðurkenning sem 
vararæðismaður Bandaríkjanna í Reykjavík. 

S. d. Thomas A. Kelly hefur verið veitt bráðabirgðaviðurkenning sem vara- 
ræðismaður Bandaríkjanna í Reykjavík. 

31. ágúst. Arnlioth G. Heltberg vararæðismaður fór af landi burt 4. ág. 1945. 

7. sept. Skipun Earle J. RBichey vararæðismanns Bandaríkjanna í Reykjavík 
hefur verið afturkölluð. 

5. okt. Henning A. H. Stoffregen hefur til bráðabirgða verið settur attaché við 
danska sendiráðið í Reykjavík. 

6. okt. tók Gerard Bennet fríherra við forstöðu sænska sendiráðsins í fjar- 
veru Otto Johansson sendifulltrúa, sem chargé d'Affaires a. i. 

30. okt. veitti forseti Íslands Edward Henry Gerald Shepherd viðurkenningu 
sem aðalræðismanni Bretlands á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. 

S. d. veitti forseti Íslands Harry E. Carlson viðurkenningu sem aðalræðismanni 
Bandaríkja Ameríku með aðsetri í Reykjavík. 

2. nóv. Utanríkisráðuneytið hefur veitt Gerhard Gade bráðabrigðaviðurkenn- 
ingu sem annar sendiráðsritari og ræðismaður Bandaríkjanna í Reykjavík. 

17. nóv. var William G. Gentner veitt viðurkenning sem vararæðismanni Banda- 
ríkja Ameríku á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. 

HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR 

Þann 23. september 1944 sæmdi forseti Íslands Sigurð Kristjánsson bóksala 
stjörnu stórriddara. 

Árið 1945 sæmdi forsetinn heiðursmerki Fálkaorðunnar svo sem hér segir: 

Stórkross: 
19. júlí. H. H. Kauffmann, dr. jur., sendiherra Dana í Washington. 
11. okt. Georg L. Höst, sendiherra, Khöfn. 

Stjarna stórriddara: 

15. júní. Richard Thors, framkvæmdastjóri, Reykjavik. 
17. júní. Knud Zimsen, fv. borgarstjóri, Reykjavík. 
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S. d. Sigfús Blöndal, dr. phil., Khöfn. 
S. d. Stefán Þorvarðarson, sendiherra, London. 
19. júlí. Ernst Carlsen, aðalræðismaður, Khöfn. 
19. sept. R. Sohlman, utanríkisráð, Stokkhólmi. 

11. okt. Knud Höjgaard, verkfræðingur, Khöfn. 
15. okt. Geir G. Zoéga, vegamálastjóri, Reykjavík. 

Stórriddarakross: 
21. maí. Gerd Grieg, leikkona, Osló. 
15. júní. Eyjólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Mjólkurfélagsins, Reykjavík. 
17. júní. Gunnþórunn Halldórsdóttir, leikkona, Reykjavík. 
S. d. Erik Joseph Philip, rit. kgl. tekn. háskólans í Stokkhólmi. 
19. júlí. C. A. C. Bruun, sendiráð Dana í Washington. 
19. sept. L. Belfrage, skrifstofustjóri, Stokkhólmi. 
S. d. Thorsten Petterson, framkvæmdastjóri, Stokkhólmi. 
S. d. Sverre Sohlman, framkvæmdastjóri, Stokkhólmi. 
11. okt. Gunnar Gregersen, forstjóri, Kaupmannahöfn. 
15. okt. Ásgeir Sigurðsson, skipstjóri, Reykjavík. 

d. Friðfinnur Guðjónsson, leikari, Reykjavík. 
d. Friðrik Rafnar, vígslubiskup, Akureyri. 
d. Friðrik V. Ólafsson, skólastjóri, Reykjavík. 
d. M. E. Jessen, skólastjóri, Reykjavík. 
d. P. L. Mogensen, lyfsali, Reykjavík. 

. d. Sigurjón Á. Ólafsson, fv. alþingismaður, Reykjavík. 
27. des. Kjartan Thors, ræðismaður, Reykjavik. 
S. d. Sigurður Sigurðsson, Þberklayfirlæknir, Reykjavík. 
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Riddarakross: 
15. júní. Arngrímur Kristjánsson, skólastjóri, Reykjavík. 
S. d. Halldór Jakobsson, skrifstofustjóri, Reykjavík. 
S. d. Jens Hólmgeirsson, skrifstofustjóri, Reykjavík. 
S. d. Sigurður E. Ólason, stjórnarráðsfulltrúi, hrl., Reykjavík. 
17. júní. Björn Jónsson, skipstjóri, frá Ánanaustum. 
S. d. Guðmundur Guðnason, skipstjóri, Reykjavík. 
S. d. Haraldur Sigmar, fors. kirkjufél. evang.-lúth. í Winnipeg. 
S. d. Jón Magnússon, yfirfiskimatsmaður, Reykjavík. 
19. sept. O. Lefler, framkvæmdastjóri, Stokkhólmi. 
11. okt. Árni Einarsson, kaupmaður, Reykjavík. 
S. d. Bjarni Jónsson, bóndi, Meiri-Tungu. 

S. d. Einar Thorlacius, præp. hon., Reykjavík. 
S. d. Guðrún Gísladóttir, ljósmóðir, Akranesi. 
S. d. Hallgrimur Jónsson, skólastjóri, Reykjavík. 
S. d. Hjörleifur Jónsson, bóndi, Skarðshlið. 
S. d. Jónmundur Halldórsson, prestur, Stað, Grunnavík. 

S. d. Kay Langvad, verkfræðingur, Kaupmannahöfn. 
S. d. Rannveig Schmidt, Bandaríkjunum. 
S. d. Soffía Skúladóttir, húsfreyja, Kiðjabergi. 
15. okt. Benedikt Jónasson, verkfræðingur, Reykjavík. 
S. d. Halldór Sigurðsson, skipstjóri, Ísafirði. 
S. d. Jón Árnason, prentari, Reykjavík. 
S. d. Jón Sumarliðason, bóndi, Breiðabólstað, Dölum.
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S. d. Sigurdur Gíslason, lögregluþjónn, Reykjavik. 

2. sept. Peter Yssing, gjaldkeri å danska rikispinginu, Kaupmannahöfn. 

S. d. Sigvard Friid, blaðafulltrúi, Osló. 
27. des. Bogi Ólafsson, yfirkennari, Reykjavík. 
S. d. Guðbrandur Björnsson, prófastur, Hofsós. 
S. d. Jakob Einarsson, prófastur, Hofi í Vopnafirði. 

S. d. Jón Sigurðsson, skipstjóri, Reykjavík. 
S. d. Magnús Guðnason, steinsmiður, Reykjavík. 

STYRKVEITINGAR 

Úr styrktarsjóði Þórarins Tulinius hefur atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 

veitt sex mönnum styrk, í viðurkenningarskyni fyrir björgun manna úr sjávar- 

háska. Nöfn þeirra eru: 

Böðvar Jónsson, fv. póstur, Reykjavik. 

Guðjón Jónsson, Reykjavík. 
Halldór Gunnlaugsson, Hafnarfirði. 

Sigurður Jóakimsson, Hafnarfirði. 

Þórður Bjarnason, Reykjavík. 
Þorsteinn Oddsson, Reykjavík. 

EINKALEYFI 

Hinn 17. október 1945 var Aktieselskabet Atlas, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

veitt einkaleyfi nr. 146 á aðferð og pressum og pressusamstæðum til að pressa 

þurrkaðan fisk, kjöt eða önnur næringarefni, sem aðallega eru úr vefjum úr dýra- 

ríkinu, í fast form.








