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Davíð Stefánsson, skáld, erl. hm., 543. 
Dilkakjöt, merking, avgl., 262. 
Dóra Þórhallsdóttir, forsetafrú, erl. hm., 

543. 
Dröfn Hannesdóttir, kennari, 530. 

Dvalarheimili aldraðra sjómanna, happ- 
drætti, rg., br., 40, 128. 

E. 
Edda Eiríksdóttir, kennari, 530. 

Edda Björg Jónsdóttir, kennari, 531. 
Eftirlit með skipum og öryggi þeirra, rg., 

br., 6—10. 
Eggert Ó. Jóhannsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 535.   

Eggert G. Þorsteinsson, alþingismaður, 
kosinn í bankaráð Framkvæmdabanka 
Íslands, 526. 

Eggerz, Pétur, sendiherra, hm., 541. 
Egill Áskelsson, kennari, 531. 
Egill Jónasson, Stardal, gagnfræðaskóla- 

kennari, 530. 

Einar Ástráðsson, 
534. 

Einar Einarson, 
msk., 303. 

Einar Jóhannesson, cand. med. & chir., 

lækningalyefi, 525. 
Einar Valur Kristjánsson, kennari, 532. 
Einar Olgeirsson, alþingisforseti, kosinn 

í bankaráð Landsbanka Íslands, 526. 
Einar Ólafur Sveinsson, prófessor, erl. 

hm., 543. 

Einar Þór Þorsteinsson, sóknarprestur, 

527. 
Einar M. Þorvaldsson, kennari, 530. 
Einkaleyfi, 549—550. 

Einkasala á tóbaki, rg., br., 13. 

Eiríka Friðriksdóttir, kennari, 531. 
Eiríkur Bjarnason, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 534. 
Eiríkur Jónsson, kennari, 590. 
Eiríkur Sigurðsson, skólastjóri, 529. 
Eitur, eyðing svartbaks, rg., 168. 
Eldjárn, Kristján, þjóðminjavörður, erl. 

hm., 544. 
Elín Finnbogadóttir, kennari, 531. 
Elín Sigurjónsdóttir, kennari, 531. 
Elín Sigurvinsdóttir, kennari, 530. 
Elinborg Gunnarsdóttir, skólastjóri, 528. 

Embætti, sýslanir m. m., 524—535. 
Emil B. Emilsson, kennari 531. 

Emil Jónsson, alþingisforseti, erl. hm., 

543. 
Enckell, Carl Fredrik Ralph Alexander, 

deildarstjóri, hm., 543. 
Enjalran, Paulette, veitir forstöðu frakkn- 

eska sendiráðinu í fjarveru ambassa- 
dors, 537, 539. 

Erla Njálsdóttir, kennari, 532. 
Erla Stefánsdóttir, skólastjóri, 529. 
Erlend heiðursmerki, 543—545. 
Erlendur Konráðsson, héraðslæknir, sett- 

ur, 527. 

Erlingur Magnússon, kennari, 531. 
Erlingur Pálsson, yfirlögregluþjónn, erl. 

hm. 543. 

héraðslæknir, lausn, 

bóndi á Egilsstöðum,
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Ermoshin, P. K., ambassador Sovétrikj- 

anna, 537, 539, 540. 
Eskifjardarkauptun, hafnarrg., br., 256— 

258. 
Ester Karvelsdåttir, kennari, 531. 

Euler-Chelpin, S. von, ambassador Svía, 

537, hm., 542. 
Eydal, Ástvaldur, licentiat, í miðskóla- 

prófsnefnd, 525, gagnfræðaskólakenn- 
ari, 529. 

Eyjafjarðarsýsla, löggæzla á almennum 
skemmtisamkomum, rg., 293—295. 

Eyjólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri, 
kosinn vm. í bankaráð Útvegsbanka Ís- 
lands, 526. 

Eyjólfur Pálsson, kennari, 531. 
Eyrarhreppur, vinnumiðlun, augl., 304, 

atvinnuleysistryggingar, augl., 305. 
Eysteinn Jónsson, ráðherra, kosinn í 

bankaráð Framkvæmdabanka Íslands; 
falið að gegna forsætisráðherrastörfum 
í fjarveru Hermanns Jónassonar, 535. 

Ezra Pétursson, læknir, sérfræðingur, 

535. 

F. 
Fálkaorðan, 541—543. 

Fangavist, rg, 437—444; vinnuhælið á 

Litla-Hrauni, rg., 446—451. 
Fasteignir á Ísafirði, forkaupsréttur, sþ., 

217--219. 
Finnsson, Doris, skipuð í stjórn Mennta- 

stofnunar Bandaríkjanna á Íslandi, 525. 
Finnur Finnsson, kennari, 529. 

Finnur Magnússon, kennari, 530. 
Finsen, Ólafur og Ingibjörg Ísleifsdóttir, 

sjr., 366. 
Firmatilkynningar, skrá, 429--434. 
Fischer, W., sjr., 548. 
Fiske, W., sjr., 363. 

Fiskimannapróf, námsskeið hið minna, 
rg., 187— 192. 

Fiskiskip, samábyrgðin, reikn., 379—380. 
Fjallskilareglugerð fyrir N.-Ísafjarðar- 

sýslu, augl., br., 170; Borgarfjarðar- 
sýslu, br., 283—285. 

Flekkudalshjón, sjr., 68. 
Flugmál á Keflavíkurflugvelli, r., 181. 

Forkaupsréttur Ísafjarðar á fasteignum, 
sþ., 217—219. 

Framfærslukostnaður í Reykjavík, vísi- 
tala, 429.   

Frederik konungur VIIL, sjr., 406, styrk- 
veiting, 548. 

Friðbjörg Haraldsdóttir, kennari, 530. 
Friðjón Skarphéðinsson, bæjarfógeti, erl. 

hm., 543. 
Friðrik Jesson, kennari, 530. 
Friðrik Jónsson, oddviti, hm., 541. 

Friðrik Margeirson, skólastjóri, 529. 
Friðrik Pétursson, kennari, 530. 
Friðrik Sveinsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 533. 
Friðrika Gestsdóttir, kennari, 532. 

Fæðingarstyrkur, greiðslufyrirkomulag, 
augl., 16. 

G. 
Gage, Charles M., 3. sendiráðsritari við 

sendiráð Bandaríkjanna, 536. 

Garðar Guðmundsson, kennari, 531. 
Garðar Ólafsson Schram, kennari, 532. 
Garðar Pálsson, kennari, 532. 

Garðar Sigurðsson, kennari, 531. 

Garðar Sveinbjarnarson, skólastjóri, 529. 

Gauvreau, J. Guy, ræðismaður Íslands í 

Montreal, 540. 

Georg Pálsson, vararæðismaður Noregs, 
439. 

Gerðahreppur, vatnsveita, rg., 77—79. 
Gerðuminninsg, sjr., 371. 
Gerður Magnúsdóttir, kennari, 529. 
Gibson, William M. sendiráðsritari 

Bandaríkjanna, 538. 
Gilchrist, A. G., brezkur sendiherra, 538, 

ambassador, 538. 

Gils Guðmundsson, rithöfundur, forstjóri 

Menningarsjóðs, 534. 
Gíslason, Gylfi Þ., dr., ráðherra, kosinn í 

bankaráð Framkvæmdabanka Íslands, 
526. 

Gíslason, Vilhjálmur Þ., 

erl. hm., 545. 

Gísli Bjarnason, kennari, 530. 
Gísli Guðmundsson, alþingismaður, kos- 

inn í bankaráð Útvegsbanka Íslands, 
526. 

Gísli Jón Nikulásson, sjr., 361. 

Gjaldeyrissala og frjáls innflutningur, 
rg., 19—35. 

Goudie, G. E., flugmálaráðunautur, hm., 

542. 
Graham, Henry Ernst, ræðismaður Íslands 

í Boulogne-sur-Mer, 526. 

útvarpsstjóri,
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Grimur Jonsson, læknir, sérfr. i lungna- 

sjúkdómum, 525, héraðslæknir, 528, 
533. 

Grönwall, Ragnar, hershöfðingi, hm., 
542. 

Guðbjartur Gunnarsson, kennari, 532. 
Guðbjörg Jóhannsdóttir, kennari, 530. 
Guðfinna Guðbrandsdóttir, kennari, 531. 

Guðfinna Kristjánsdóttir, kennari, 530. 

Guðjón Guðnason, læknir, sérfræðingur, 

533. 
Guðjón Klemenzson, læknir, settur stað- 
göngumaður héraðslæknisins í Kefla- 
vík, 525. 

Guðlaug Sigurðardóttir, skólastjóri, 529. 

Guðmundur Arnlaugsson, menntaskóla- 
kennari, í miðskólaprófsnefnd, 525. 

Guðmundur Einarsson, myndhöggvari, 
erl. hm., 544. 

Guðmundur og Björn Guðbrandsson, 
Heydalsá, og Aðalbjörn Þorvaldsson, 
Klúku, msk., 157— 158. 

Guðmundur Guðlaugsson, bæjarstjórnar- 
forseti, erl. hm., 543. 

Guðmundur Helgi Guðmundsson, hús- 

sagnasmíðameistari, hm., 541. 

Guðmundur Í. Guðmundsson, ráðherra, 

kosinn í bankaráð Útvegsbanka Íslands, 
526, hm., 543, erl. hm., 544. 

Guðmundur Guðmundsson, cand. med. & 
chir., ráðinn aðstoðarlæknir, 527. 

Guðmundur Jónasson, kennari, 529. 

Guðmundur Jörundsson, útgerðarmaður, 
hm., 541. 

Guðmundur Kjartansson, magister, í mið- 

skólaprófsnefnd, 525. 
Guðmundur Ingi Kristjánsson, 

stjóri, 529. 
Guðmundur R. Oddsson, forstjóri, kosinn 

vm. í bankaráð Landsbanka Íslands, 
526. 

Guðmundur Ó. Ólafsson, kennari, 531. 
Guðmundur Ólafsson, tannlækningaleyfi, 

524. 
Guðmundur Pétursson, msk., 41. 

Guðmundur H. Sigurðsson, skólastjóri, 
529. 

Guðmundur Vernharðsson, kennari, 531. 

Guðmundur Þórarinsson, kennari, 530. 
Guðni Jónsson, dr., skólastjóri, prófessor, 

534. 

skóla- 

  

Guðný Frímannsdóttir, kennari, 531. 

Guðrún Bjartmarsdóttir, kennari, 532. 
Guðrún Björnsdóttir, kennari, 531. 
Guðrún L. Halldórsdóttir, kennari, 529. 

Guðrún Hermannsdóttir, skólastjóri, sett, 

529. 
Guðrún Jónsdóttir, kennari, 531. 

Guðrún Kristinsdóttir, kennari, 532. 

Guðrún Þórðardóttir, kennari, 530. 

Guðrún Elsa Þorsteinsdóttir, kennari, 531. 
Guðrún S. Þorsteinsdóttir, kennari. 530. 

Guðsteinn Þengilsson, cand. med. & chir., 
héraðslæknir, settur, 535. 

Guðvin Gunnlaugsson, kennari, 530. 

Gumkowski, M., ræðismaður Pólverja, 

538, 539, 540. 
Gúmmiíbjörgunarbátar á skipum, r., 4—6. 
Gunnar Árnason, prestur, í Barnaverndar- 

ráð, 534. 
Gunnar Benediktsson, skólastjóri, 529. 
Gunnar Friðfinnsson, kennari, 532. 

Gunnar Guðmundsson, skólastjóri, 528. 

Gunnar Guttormsson, kennari, 532. 

Gunnar Hjartarson, kennari, 530. 

Gunnar Kristjánsson, kennari, 532. 

Gunnlaugur Sigurðsson, kennari, 530. 
Gunnlaugur H. Sveinsson, kennari, 530. 

Gunnsteinn Gíslason, kennari, 530. 

Guttormslegat, sjr., 265. 
Guttormur Sigurbjörnsson, kennari, 530. 

H. 
Hafnarfjörður, leigubifreiðar, ráðstöfun 

atvinnuleyfa, rg., 194— 197. 
Hafnarreglugerð fyrir Dalvík, br. 216— 

217; Breiðdalsvikurhöfn, br. 219—221; 
Eskifjarðarkauptún,  br., 256—258; 
Þórshafnarkauptún, br. 275—267; 

Sandgerði, br., 278. 
Hafnarsjóður Reykjavíkur, sjr., 375. 
Hafstað, Sigurður, deildarstjóri, erl. hm., 

544. 
Hafstein, Hannes, sjr., 358. 
Hafstein, Jóhann, bankastjóri, kosinn í 

bankaráð Framkvæmdabanka Íslands, 
526. 

Hafsteinn Bergþórsson, 
stjóri, erl. hm., 544. 

Haganeshreppur, skemmtanaskattur, rg., 
16— 77. 

Hagstofan, stjórnarráðsbréf, 211 

framkvæmda-



XVIII 

Hajdu, Jozef, sendiherra Ungverjalands, 

539. 
Håkon Magnusson, kennari, 530. 

Håkon Tryggvason, kennari, 529. 

Hálfdan Björnsson, kennari, 532. 
Hálfdan Sveinsson, bæjarfulltrúi, vm. í 

bankaráð Útvegsbanka Íslands, 526. 
Halldór Halldórsson, dr., prófessor, skip- 

aður i stjórn Menntastofnunar Banda- 
ríkjanna á Íslandi, 525, 528. 

Halldór Jakobsson, skrifstofumaður, 

kosinn vm. í bankaráð Útvegsbanka 
Íslands, 526. 

Halldór Kiljan Laxness, nóbelsverðlauna- 
skáld, hm., 541, erl. hm., 544. 

Halldór Ólafsson, kennari, 530. 

Halldór E. Sigurðsson, alþingismaður, 
kosinn vm. í bankaráð Framkvæmda- 

banka Íslands, 526. 

Halldóra Þórhallsdóttir, kennari, 533. 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, forstjóri, 
aðalræðismaður Kanada, 538. 

Hallsteinn Hinriksson, kennari, 530. 

Hámarkstala vörubifreiða í Keflavík, rg., 

70. 
Hammarskjöld, Knut,  sendiráðsritari, 

hm., 542. 
Hannes Árnason, sjr., 360. 
Hannes Jónsson, sendiráðsritari í Lon- 

don, 524. 

Hansen, Frederik, M. Aarup, bankastjóri, 
hm., 542. 

Hansen, Thorkild C. A., bankastjóri, hm., 
542. 

Hansson, Hans, höfuðsmaður, hm., 541. 

Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjó- 
manna, rg., br., 40, 128. 

Haraldur Guðmundsson, forstjóri, am- 

bassador Íslands í Osló, 525. 
Haraldur Guðmundsson, kennari, 532. 
Haralz, Jónas, hagfræðingur, varaformað- 

ur bankaráðs Útvegsbanka Íslands, 526. 
Harman, E. G., sendiráðsritari Breta, 538. 

Háskóli Íslands, staðfest rg., br., 44. 

Hassler, Ove, dr. theol., hm., 542. 

Haukur Magnússon, kennari, 630. 
Hazebrouck, Erwin van, ræðismaður, 524. 

Heiðursmerki Fálkaorðunnar, 541—543; 

erlend heiðursmerki, 543— 545. 

Heilsuspillandi íbúðir, útrýming þeirra, 
rg., 271—-273.   

Heimavinna við leiðrétting stíla, r., 142. 
Heimir Þór Gíslason, skólastjóri, 528. 
Heimir Steinsson, kennari, 531. 

Helga S. Árnadóttir, kennari, 532. 
Helga Hróbjartsdóttir, kennari, 530. 
Helga V. Pétursdóttir, kennari, 530. 
Helga Sigurjónsdóttir, kennari, 531. 

Helgi Eyjólfsson,  húsasmíðameistari, 

hm., 541. 
Helgi Geirsson, kennari, 531. 

Helgi Hallgrímsson, kennari, 531. 
Helgi Jónasson, kennari, 530. 
Helgi Sæmundsson, formaður Mennta- 

málráðs, erl. hm., 544. 
Helgi Vigfússon, fulltrúi, yfirfangavörður 

á Litla-Hrauni, 528. 

Heller, Peter J., attaché við sendiráð 
Bandaríkjanna, 536. 

Hemmert, Hólmfríður, kennari, 530. 

Héraðssamlög, fyrirmynd á samþykktum, 
augl. 48—50; staðfesting á sþ., augl., 
129, 132, 299, 301. 

Hildur S. Þorsteinsdóttir, kennari, 530. 

Hinrik Bjarnason, skólastjóri, 529. 

Hirschfeld, Hans-Richard, ambassador 
sambandslýðveldisins Þýzkalands, 537, 

538, 539, 540. 
Hjalti Jónasson, kennari, 529. 

Hjördís Halldórsdóttir, kennari, 530. 
Hjördís Þórðardóttir, kennari, 530. 

Hjörtur Jónsson, kennari, 531. 
Hlíðar, Sigurður E., fyrrv. yfirdýralæknir, 

í dýraverndarnefnd, 533. 

Hlutafélög, ný, skrá, 427—428. 
Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins, rg., 

39—40, br., 303, 326—327, reikn., 377— 
378. 

Hoff, Gunnar, skrifstofustjóri, hm., 542. 

Hólmfríður Árnadóttir, kennari, 529. 
Hólmfríður Ólafsdóttir, kennari, 531. 

Holræsi á Hvolsvelli, rg., 17— 18. 
Holter, Hans, höfuðsmaður, hm., 541. 

Hosse, Ernst Oswald, ræðismaður, 524. 

Hrafnkell Helgason, cand. med. & chir., 
héraðslæknir, settur, 533. 

Hreindýraveiðar í Múlasýslum, r., 269— 
271. 

Hróðmar Margeirsson, skólastjóri, 528. 
Huber, Hermann, attaché við þýzka sendi- 

ráðið, 538.
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Húnavatnssýsla, A., löggæzla á almenn- 
um skemmtisamkomum, rg., 291—-293. 

Húsaleiguvísitala, 429. 
Húsnæðismálastjórn, úthlutun á íbúðar- 

lánum, rg., 278—283. 

Hvammstangahreppur, vatnsveita, gjsk. 
til bráðabirgða, augl., 169. 

Hvolsvöllur, holræsi, rg., 17—18. 

Hörðdal, Fríða J., kennari, 530. 

Hörður Bjarnason, húsameistari ríkisins, 
erl. hm., 544. 

Hörður Ingólfsson, kennari, 532. 
Hörður Jafetsson, kennari, 530 . 

Hörður Rögnvaldsson, kennari, 529. 

LI 
Íbúðabygsingar, sparnaður, rg., 285— 

288. 
Íbúðalán veðdeildar Landsbanka Íslands, 

rs. 205—211, úthlutun húsnæðismála- 

stjórnar, rg., 278—283. 
Íbúðir, heilsuspillandi, 

278—283. 
Iðnaðarbanki Íslands h.f., reikn., 372. 

Indriði Gíslason, kennari, 530. 

Indriði Úlfsson, kennari, 530. 
Inga Huld Hákonardóttir, kennari, 531. 

Inga Magnúsdóttir, kennari, 529. 
Ingi R. Helgason, lögfræðingur, í stjórn 

Seðlabanka Íslands, 527. 
Ingibjörg Indriðadóttir, skólastjóri, 529. 
Ingibjörg Sigurðardóttir, kennari, 533. 
Ingimar Elíasson, skólastjóri, 529. 
Ingimundur Jónsson, kennari, 530. 
Ingimundur Þorsteinsson, kennari, 531. 

Ingólfur Halldórsson, kennari, 530. 

Ingólfur Jónsson, fyrrv. ráðherra, kosinn 

vm. í bankaráð Framkvæmdabanka 

Íslands, 526. 

Ingólfur Pálmason, kennari, 530. 
Ingólfur G. Þorsteinsson, kennari, 532. 
Ingunn Knútsdóttir og Sigríður Kristjáns- 

dóttir, sjr., 267. 

Ingvar Ásmundsson, kennari, 531. 

Ingveldur Pálsdóttir, kennari, 532. 

Innheimta ýmissa gjalda með viðauka, 
augl., 198, 325. 

Ísafjarðarsýsla, N., fjallskilareglugerð, 
br., 170; V., sjr., 363. 

útrýming, rg., 

  

Ísafjörður, rafmagn, gjsk., br., 176—177; 
forkaupsréttur fasteigna, sþ., 217—219. 

Ísfeld, Karl, rithöfundur, erl. hm., 544. 

Ivanov, V., 2. sendiráðsritari Sovétríkj- 
, anna, 537. 

Ivar Bjarnason, kennari, 532. 

Ívar Björnson, kennari, 532. 
Ívar Daníelsson, dr. phil., dósent, 534. 

J. 
Jaari, F., forstjóri, hm., 543. 

Jakob Frímannsson, framkvæmdastjóri, 

erl. hm., 544. 

Jakob Jónsson, sóknarprestur, í Barna- 

verndarráð, 534. 
Jakob Sigurðsson, forstjóri, erl. hm., 544. 
Jakobína Jónsdóttir, kennari, 530. 

Jarðeldasjóður, sjr., 366 —367. 

Jens Hallgrímsson, kennari, 530. 
Jens Sumarliðason, kennari, 531. 

Jens Tómasson, kennari, 532. 

Jóhann Antoníusson, kennari, 530. 

Jóhann Daníelsson, kennari, 531. 

Jóhann Salberg Guðmundsson, sýslumað- 
ur, 534, 

Jóhann Jóhannesson og 
Guðnadóttir, sjr., 426—427. 

Jóhann Sigvaldason, kennari, 531. 

Sigurbjörg 

| Jóhann F. Sigvaldason, skólastjóri, 529. 

| Jóhann Þorkelsson, vararæðismaður Dan- 

merkur á Akureyri, 537. 
Jóhanna Jónsdóttir, kennari, 533. 

Jóhannes Björnsson, skólastjóri, 529. 
Jóhannes Jósefsson, hóteleigandi, hm., 

541. 
Jóhannes Sölvason, vidskiptafrædingur, 

fulltrúi varnarmáladeildar utanríkis- 

ráðuneytisins, settur, 535. 
Johannsson, Johan Ejnar, 

hm., 542. 
Johnsen, Gísli J., stórkaupmaður, hm., 

541. 
Johnsen, Lárus, kennari, 532. 

Jón Ásbjörnsson, forseti hæstaréttar, erl. 
hm., 544. 

Jón Þ. Eggertsson, skólastjóri, 529. 
Jón Einarsson, kennari, 531. 

Jón Eiríksson, kollektusjóður, sjr., 268. 

Jón H. Guðmundsson, skólastjóri, settur, 

529. 
Jón Gunnlaugsson, kennari, 531. 

hirðmaður,
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Jón G. Hallgrímsson, héraðslæknir, lausn, 

527. 
Jón Kristján Ingólfsson, skólastjóri, 529. 
Jón Ívarsson, forstjóri, kosinn varafor- 

maður bankaráðs Framkvæmdabanka 

Íslands, 526. 

Jón Kr. Jónsson, kennari, 532. 

Jón Kjartansson, kennari, 532. 

Jón Kjartansson, bæjarstjóri, 
Áfengisverzlunar ríkisins, 533. 

Jón Kristgeirsson, kennari, í Barnavernd- 

arráð, 534. 

Jón Kristinsson, skólastjóri, 528. 

Jón Magnússon, fréttastjóri, í miðskóla- 
prófsnefnd, 525. 

Jón Hilmar Magnússon, kennari, 531. 

Jón Ólafur Ólafsson, skólastjóri, 529. 
Jón S. Ólafsson, bóndi, hm., 541. 
Jón Pálsson, kennari, 531. 

Jón Axel Pétursson, framkvæmdastjóri, 

í stjórn Seðlabanka Íslands, 527, erl. 

hm., 544. 
Jón Sigurðsson, kennari, 532. 

Jón H. Þorbergsson, bóndi, hm., 541. 

Jón Þorsteinsson, cand. med. & chir., 
525, sérfræðingur í lyflækningum, 
527. 

Jón Þorsteinsson, msk., 153--154. 

Jóna Þórey Tryggvadóttir, kennari, 531. 
Jónas Árnason, kennari, 531. 
Jónas Jónsson, búfræðikandidat, kennari, 

534. 
Jónas Pálsson, kennari, 532. 

Jónas Tómasson, tónskáld, hm., 541. 

Jónatan Hallvarðsson, forseti Hæstarétt- 

ar,528, hm., 541. 

Jósef Jóhannesson, kennari, 532. 
Juuranto, Aline, frú, hm., 543. 

Juuranto, Erik, aðalræðismaður, hm. 543. 

forstjóri 

K. 
Kanadasjóður, sjr., 367. 
Kári Arnórsson, kennari, 531. 
Karl Guðjónsson, alþingismaður, kosinn 

í bankaráð Framkvæmdabanka Íslands, 

526. 
Katla Pálsdóttir, frú, erl. hm., 544. 

McKeag, William, ræðismaður Íslands í 
Newcastle-on Tyne, 528. 

Keflavík, hámarkstala vörubifreiða, rg., 

70.   

Keflavíkurflugvöllur, notkun matarleifa, 
r,„ 18—19; skipan flugmála, r., 181. 

Kekkonen, Sylvi, forsetafrú, stórkross, 

542. 
Kekkonen, Urho, forseti Finnlands, keðja 

stórkross Fálkaorðunnar, 542. 
Kirkjubyggingarsjóður, reikn., 266. 
Kirkjusjóður Íslands, sjr., 133, skýrsla, 

134—140. 
Kjalarnesþing, ræktunarsjóður, sk., 166. 

Kjaran, Birgir, hagfræðingur, kosinn vm. 
í bankaráð Landsbanka Íslands, 526. 

Kjaran, Magnús, fv. ræðismaður, erl. hm., 
544. 

Kjartan Bjarnason, kennari, 531. 
Kjartan Hjálmarsson, kennari, 532. 
Kjartan Ólafsson, kennari, 530. 
Kjartan Ólafsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 527, 535. 
Kjartan Ólafsson, tannlækningaleyfi, 526. 

Kjötskoðun í Reykjavík, augl., 203—204; 
merking, fullorðið fé, augl. 258; merk- 
ing á dilkakjöti, augl., 262. 

Klein, Hans J., húsameistari, hm., 542. 

Klemenz Guðmundsson, kennari, 532. 

Knorring, Helge von, siðameistari, hm., 
543. 

Knudsen, Sven, chargé d'affaires Noregs, 
537, 538. 

Knuth, E. A., greifi, ambassador Dana, 

537, 538. 
Kofoed-Hansen, 

erl. hm., 543. 
Konráð Pétursson, kennari, 531. 

Kraus, Vlastislav, 2. sendiráðsritari Tékka, 

539. 
Kristbjörg Kristjánsdóttir, kennari, 530. 

Kristinn Andrésson, bæjarfulltrúi, kosinn 
vm. í bankaráð Framkvæmdabanka Ís- 
lands, 526. 

Kristinn Ármannsson, rektor við Mennta- 

skólann í Reykjavík, 527. 
Kristinn Jónsson, skólastjóri, 529. 

Kristín Jóhannesdóttir, kennari, 529. 

Kristin Kristjánsdóttir, kennari, 532. 

Kristin Skúladóttir, skólastjóri, 529. 

Kristján Einarsson, kennari, 532. 

Kristján Einarsson, forstjóri, hm., 541. 

Kristján Guðmundsson, kennari, 530. 
Kristján Jóhannesson, héraðslæknir, 

lausn, 527. 

Agnar, flugmálastjóri,
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Kristján Jónsson, læknir, sjr., 436. 

Kröyer, Haraldur, forsetaritari, erl. hm., 

544. 
Kuhle, Herbert dr., sendiráðunautur, 537, 

539. 
Kyýlapest í sauðfé, varnir, rg., 204—205. 
Kærufrestur  ríkisskattanefndar, augl., 

br., 301. 

L. 
Lánasjóður stúdenta, reikn., 6/—-68, 376. 
Landsbanki Íslands, íbúðalán veðdeildar, 

205—211; reikn., 391—-405. 

Landssíminn, gjsk. og r., 79—93. 
Landsspítali Íslands, sjr., 425—426. 
Lárus Pálsson, leikstjóri, erl. hm., 544. 

Lassen, H. C. A., dr. med. prófessor, hm., 

542. 
Laufey Guðjónsdóttir, kennari, 532. 

Laxness, Halldór Kiljan, nóbelsverðlauna- 
skáld, hm., 541, erl. hm., 544. 

Lee, Armistead L., 2. sendiráðsritari 
Bandaríkjanna, 539. 

Leiðrétting stíla, heimavinna, r., 142. 

Leifur Björnsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 528. 

Leifur Eyjólfsson, kennari, 531. 

Leigubifreiðar og ráðstöfun atvinnuleyfa 
í Hafnarfirði, rg., 194— 197. 

Leigugreiðslur erlendra skipa, yfirfærslu- 
gjald, augl., 269. 

Liebe, C., sjr., 406. 
Liífeyrisdeild almannatrygginga, iðgjöld 

hinna tryggðu og atvinnurekenda, rg., 
355. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, rg., 
130—-131. 

Lilý Erla Adamsdóttir, kennari, 530. 
Linde, Kenneth W., 2. sendiráðsritari og 
ræðismaður Bandaríkjanna, 536, 537, 
540. 

Linnet, Henrik, héraðslæknir, lausn, 534. 

Litla-Hraun, vinnuhælið, rg., 445—451. 
Loftur Loftsson, kennari, 531. 

Lokunartími sölubúða á Sauðárkróki, sþ., 

augl., 13; Reykjavík, br., 178—180. 

Lovísa Guðmundsdóttir, kennari, 532. 
Lúðvík Halldórsson, kennari, 530. 
Lúðvík Jósefsson, ráðherra, kosinn í 

bankaráð Útvegsbanka Íslands, 526. 
Lýður Björnsson, kennari, 532.   

Lyfjaskrá, læknar og lyfsalar, augl., 273— 
275. 

Lyfsöluskrá II, br., augl., 69; leiðrétting, 

augl., 130; ný, augl., 203. 

Lynbye, Olaf, vararæðismaður, hm., 542. 

Lyythinen, Jaako, fulltrúi, hm., 543. 

Læknar og lyfsalar, lyfjaskrá, augl., 273— 
275. 

Lög m. m., útkomin, augl., 69, 141, 173, 

331—338. 

M. 
Magnús Bl. Bjarnason, cand. med. & chir., 

ráðinn aðstoðarlæknir, 526. 

Magnús Jochumsson, póstmeistari, erl. 
hm., 544. 

Magnús Jónsson, kennari, 531. 

Magnús Jónsson, prestur, og Vilborg Sig- 
urðardóttir, msk., 152— 153. 

Magnús V. Magnússon, ambassador, erl. 
hm., 544. 

Magnús Ólafsson, Bjargarsteini, sjr. 365. 
Magnús Sigurðsson, skólastjóri, í Barna- 

verndaráð, 534. 
Magnús Sveinsson, kennari, 530. 

Málmblanda skiptimyntar, stærð og þungi, 
rg., 327—328. 

Már Ársælsson, kennari, 530 . 

Margrét Guttormsdóttir, kennari, 531. 
Margrét Ívarsdóttir, kennari, 532. 
Markúsína G. Jónsdóttir, skólastjóri, sett, 

529. 
Marteinn Steinsson, kennari, 532. 

Matarleifar á Keflavíkurflugvelli, r., 

18—19. 
Matthías Guðmundsson, kennari, 531. 
Matthías Jónsson, kennari, 530. 
Matthías Jónasson, dr. phil., prófessor, 

528. 
Matthildur G. Guðmundsdóttir, kennari, 

530. 
Melax, Bragi, kennari, 531. 

Melsted, Jón próf. og Steinunn Bjarna- 
dóttir Melsted, sjr., 407. 

Melsted, Sigurður, sjr., 212. 
Merki og innsigli Reykjavíkur, 

256. 
Midthun, Nicolai, bæjarstjóri, hm., 542. 

Mikla Norræna Ritsímafélagið, styrktar- 
sjóður, sk., 299—-300. 

Montoro, Rafael, dr., sendiherra Kúpa, 

540. 

augl.,
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Morrison, H. P., dr., hm., 542. 

Morski, Albert, sendiherra Þóllands, 538. 

Moshkov, Vassili M., 1. sendiráðsritari 

Sovétríkjanna, 540. 
Muccia, John J., ambassador, heiðursfor- 

maður stjórnar Menntastofnunar 
Bandaríkjanna á Íslandi, 525, ambassa- 
dor, 538, 539, 540. 

Möller, Birgir, sendiráðsritari, erl. hm., 

543. 
Möller, I. C., forstjóri, hm., 542. 

Möller, Óli P., skólastjóri, 529. 

N. 
Námsskeið fyrir hið minna fiskimanna- 

próf, rg., 187— 192. 
Nanna Ulfsdóttir, kennari, 532. 
Naschitz, Fritz, aðalræðismaður, hm., 

542. 
Nemendasjóður Gagnfræðaskólans við 

Vonarstræti, sk., 167. 

Nielsen, Arne Oswald, vararæðismaður, 

hm., 542. 
Njáll Þóroddsson, skólastjóri, 529. 
Nyström, Karl Rune, sendiráðsritari, hm., 

542. 
Nörlund, N. E., prófessor, hm., 541. 

0. Ó. 
Obermann, Johannes, aðalræðismaður, 

541. 
Oddgeir Kristjånsson, kennari, 532. 
Oddný Guðmundsdóttir, kennari, 532. 
Oddur Sveinbjörnsson, kennari, 531. 

Ólafía Jónsdóttir, forstöðukona, hm. 
541. 

Ólafssjóður, sjr., 375. 
Ólafur Daníelsson, dr. phil., og Sigurður 
Guðmundsson, arkitekt, sjr., 364—365. 

Ólafur Friðriksson, rithöfundur, hm., 
541. 

Ólafur Geirsson, læknir, sérfræðingur, 
528. 

Ólafur Halldórsson, héraðslæknir, 525. 
Ólafur Halldórsson, konferenzráð, sjr., 

361. 
Ólafur Þór Hallgrímsson, kennari, 532. 
Ólafur Hansson, menntaskólakennari, í 

Miðskólaprófsnefnd, 525. 
Ólafur Jóhannesson, prófessor, í stjórn 

Seðlabanka Íslands, 527.   

Ólafur Jensson, cand. med. & chir., að- 
stoðarlæknir, 516, héraðslæknir, settur, 

533. 
Ólafur Jónsson, fulltrúi, erl. hm. 544. 
Ólafur Jónsson, cand. med. & chir., lækn- 

„ ingaleyfi, 524. 
Ólafur Jónsson, kennari, 530. 

Olafur Jónsson, kennari, 531. 

Ólafur H. Jónsson, kennari, 531. 

Olafur H. Kristjánsson, héraðsskólastjóri, 
528. 

Olson, Theodore B., sendiráðsritari, 539, 

540. 
Ólöf Vernharðsdóttir, kennari, 532. 
Orlof, rg., br., 131—132. 
Óskar Jónsson, kennari, 530. 

Óskar Magnússon, gagnfræðaskólastjóri, 
520. 

Óskar Magnússon, kennari, 531. 

Óskar Þór Sigurðsson, kennari, 531. 

P. 
Pahlsten, Johan Albert, ráðsmaður, hm., 

543. 
Páll Aðalsteinsson, verknámsskólastjóri, 

529. 
Páll Ísólfsson, tónskáld, erl. hm., 544. 
Páll Jónsson, sjr., 359, 360. 

Páll A. Pálsson, yfirdýralæknir, formaður 

dýraverndarnefndar, 533. 

Páll Ásgeir Tryggvason, deildarstjóri, erl. 
hm., 544. 

Páll Zóphóníasson, alþingismaður, hm., 
541. 

Pálmi Ágústsson, kennari, 530. 
Pálmi rektor Hannesson, msk., 155— 156. 

Pálmi Ólason, skólastjóri, 528. 
Pálmi Erlendur Vilhelmsson, 

531. 
Patreksfjörður, lokunartími sölubúða, sþ., 

260—-261. 
Petersen, V. Thorning, vararæðismaður, 

hm., 542. 

Peterson, Carl, forstjóri upplýsingaþjón- 
ustunnar, skipaður í stjórn Mennta- 
stofnunar Bandaríkjanna á Íslandi, 525. 

Pétur Daníelsson, veitingamaður, erl. hm., 

544. 
Pétur Sigurðsson, forstjóri 

gæzlunnar, erl. hm., 544. 

Póstburðargjöld, gjsk., 94—97. 

kennari, 

landhelgis-
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Pouhakka, Oli, flugstjóri, hm., 543. 

Pousette, Sven Tage, sendirådsritari, hm., 

542. 
Prestsekknasjóður, sjr., 267—268. 

Pronin, Nikolai, 2. sendiráðsritari Sovét- 

ríkjanna, 537. 

Proppé, Styrmir, löggiltur dómtúlkur og 
skjalaþýðandi, 535. 

R. 
Rafmagn, Ísafirði, gjsk., br. 176—177; 

Reyðarfirði, br. 259—-260. 

Ragnar Ágústsson, kennari, 531. 
Ragnar Georgsson, gagnfræðaskólastjóri, 

528. 
Ragnar Jónsson forstjóri, erl. hm., 544. 
Ragnar Ólafsson, hæstaréttarlögmaður, 

kosinn í bankaráð Landsbanka Íslands, 
526. 

Ragnar Þorsteinsson, kennari, 530. 

  

S. 
Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, reikn. 

379—-380. 
Samvinnufélög, ný, skrá, 429. 

Sandgerði, hafnarrs., br., 278. 
Sauðárkrókur, lokun sölubúða, sb., 13. 

Sauðfé, varnir gegn riðuveiki og kýla- 
pest, rg., 204—205; kjötmerking, full- 
orðið fé, augl. 258; merking á dilka- 
kjöti, augl., 262. 

Sauðfjárveikivarnir, takmarkanir á sam- 

merkingum, r., 179. 
Schiöth, Birgir, kennari, 531. 

Schram, Garðar L. Ólafsson, kennari, 532. 
Seðlabanki Íslands, rg., 317—.324. 
Selma Jónsdóttir, forstöðumaður Lista- 

safns ríkisins, erl. hm., 544. 

Sendiherrar og ræðismenn, 536—540. 

| SÍBS, vöruhappdrætti, rg., 1—3. 

' Siemsen, Árni aðalræðismaður Íslands í 

Ragnars, Kjartan, stjórnarráðsfultlrúi, | 

erl. hm., 544. j 

Ragnheiður Sigurbjörg Ísaksdóttir 
Jón Þorsteinsson, msk. 153— 154. 

Ragnheiður Jónsdóttir, kennari, 530. 

Ragnhildur Ásgeirsdóttir, kennari, 529. 
Ratsman, Per Otto Gustav, deildarstjóri, 

hm., 542. 

Reyðarfjörður, rafveita, gjsk., br., 2599— 
260. 

Reykjavík, umferð, augl., 98, 133, 180, 
295; sölubúðalokun, vinnutími sendi- 

sveina, sþ.., br. 178, 180; merki og inn- 

sigli, augl., 256; kjötskoðun, augl. 

203—204;  stöðumælar,  augl., 262; 

vatnsskattur, niðurjöfnun og innheimta, 
rg., 335—336. 

Riðuveiki og kýlapest í sauðfé, varnir, rg., 
204—205. 

Ríkisskattanefnd, kærufrestur, augl., br., 
301. 

Rocksén, Gunnar, chargé d'affaires Svía, 

537, 540. 
Rósinkranz, Guðlaugur, þjóðleikhússtjóri, 

erl. hm., 544. 

Riger, Carl Friedrich, ræðismaður, 524. 
Runólfur Tómas Gíslason, kennari, 533. 
Ræðismenn og sendiherrar, 536—540. 
Rögnvaldur Sveinbjarnarson, kennari, 

532. 
Rønning, Chester A., sendiherra, hm., 541. 

og | 
| Sigfus B. Einarsson, cand. med. & chir., 

  

  

Hamborg, Nieder-Sachsen og Schles- 
wig-Holstein, 537. 

Sigfús H. Andrésson, kennari, 530. 

lækningaleyfi, 525. 
Sigríður Árnadóttir, kennari, 532. 

Siríður Guðmundsdóttir, skólastjóri, 529. 

Sigríður Haraldsdóttir, kennari, 529. 
Sigríður Höskuldsdóttir, kennari, 532. 

Sigríður Jónsdóttir, kennari, 532. 

Sigríður Jónsdóttir, kennari, 530. 

Sigríður M. Jónsdóttir, kennari, 530. 
Sigríður Stefánsdóttir, skólastjóri, 529. 
Sigríður Valgeirsdóttir, kennari, 530. 
Sigrún Arnórsdóttir, kennari, 530. 

Sigrún Bergþórsdóttir, kennari, 530. 
Sigrún Guðmundsdóttir, kennari, 530. 

Sigrún Gunnlaugsdóttir, kennari, 531. 
Sigrún Halldórsdóttir, kennari, 530. 

Sigrún Erla Sigurðardóttir, kennari, 530. 
Sigrún Þórðardóttir, kennari, 530. 
Sigtryggur Klemenzson, ráðuneytisstjóri, 

formaður bankaráðs Framkvæmda- 
banka Íslands, 526. 

Sigurbjörg Guðjónsdóttir, kennari, 530. 
Sigurbjörg Valmundsdóttir, kennari, 529. 
Sigurðsson, John, F., ræðismaður, 524. 

Sigurður Ágústsson, skólastjóri, 529. 
' Sigurður Ó. Brynjólfsson, kennari, 530. 
| Sigurður Finnsson, skólastjóri, 528. 
| Sigurður Flosason, kennari, 531.
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Sigurður Guðbrandsson, kennari, 533. 
Sigurður Guðmundsson, arkitekt, sjr., 

364—365. 
Sigurdur Gudmundsson, kennari, 531. 
Sigurður Jóhannesson, kennari, 531. 
Sigurður Kristjánsson, kennari, 531. 
Sigurður Marelsson, kennari, 531. 

Sigurður Ólafsson, skólastjóri, 529. 
Sigurður Sigurðsson, sýslumaður, lausn, 

533. 
Sigurður Stefánsson, prestur, og frú Þór- 

unn Bjarnadóttir í Vigur, msk., 199— 
200. 

Sigurfinnur Sigurðsson, kennari, 531. 
Sigurgeir Guðmundsson, iðnskólastjóri, 

529. 
Sigurgeir Sigurjónsson, ræðismaður Ísra- 

els, 538. 
Sigurjón Jóhannesson, gagnfræðaskóla- 

stjóri, 529. 
Sigurjón Kristinsson, kennari, 630. 
Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður, erl. 

hm., 545. 
Sigurjón Pétursson á Álafossi, msk. 

158— 159. 
Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, erl. 

hm., 545. 
Sigurlaug Bjarnadóttir, kennari, 530. 
Sigurlaug Björnsdóttir, kennari, 532. 
Sigurlaug Björnsdóttir frá Kornsá, msk., 

156— 157. 
Sigursteinn Magnússon, aðalræðismaður, 

hm., 541. 
Sigursveinn Jóhannesson, kennari, 531. 

Sigurvaldi Ó. Ingvarsson, kennari, 532. 
Sild, í salt, sykur og krydd, frjálst mat, 

rg., br., 175— 176. 
Silungur, friðun, augl., 288. 
Sjómannasjóður, sjr., 368. 
Sjómenn, dvalarheimili aldraðra, happ- 

drætti, rg., br., 40, 128. 
Sjúkrasamlag í kaupstöðum, fyrirmynd 

að samþykktum, augl. 50—58; stað- 

festing á sþ., augl., 129, 132, 197. 

Sjúkrasamlag í sveitum og kauptúnum, 
fyrirmynd að samþykktum, augl., 59— 
67; staðfesting á sþ., augl., 98—99, 99— 
100, 193, 194, 298—-299, 304, 328; sjúkra- 
peningar, greiðslufyrirkomulag, augl, 
15. 

Skagan, Jón, prestur, æviskrárritari, sett- 

ur, 526.   

Skattar, á stóreignir, rg., 182—186; ýmis 

sjöld með viðauka, fyrirframgreiðsla, 
rg., 198— 199, br., 213; tekjuskattur og 

eignarskattur, rg. br., 290; innheimta 
skemmtanaskatts með viðauka, augl., 
198, br., 325. 

Skemmtanaskattur í Haganeshreppi, rg., 
76—77; Öngulsstaðahreppi, rg., 297— 
298; innheimta til ríkissjóðs, br., 325. 

Skemmtisamkomur í Snæfellsness- og 
Hnappadalssýslu, rg., 170— 172; í A.- 
Húnavatnssýslu, löggæzla, rg., 291—-293. 

Skepnufóður, matarleifar á Keflavíkur- 
flugvelli, r., 18— 19. 

Skip, erlend, yfirfærslugjald af leigu- 
greiðslum, augl., 269; gúmmíbjörgunar- 
bátar, r., 4—6; eftirlit og öryggi, augl., 
6—10. 

Skiptimynt, stærð, þungi og málmblanda, 
rg., 327—328. 

Skipulagsskrár, staðfesting: Minningar- 
sjóður Guðmundar Péturssonar, 41; 

Minningarsjóður séra Magnúsar Jóns- 
sonar og Vilborgar Sigurðardóttur, 
152— 153; Minningarsjóður Ragnheiðar 
Sigurbjargar Ísaksdóttur og Jóns Þor- 
steinssonar, 153-—-154; Minningarsjóð- 

ur Pálma rektors Hannessonar, 155— 

156; — Minningarsjóður Sigurlaugar 

Björnsdóttur frá Kornsá, 156— 167; 
Minningarsjóður um Guðmund og 
Björn Guðbrandsson, Heydalsá, og 
Aðalbjörn Þórðarson, Klúku, 157— 158; 
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Steingrímur Steinþórsson, fyrrv. forsætis- 
ráðherra, kosinn í bankaráð Lands- 
banka Íslands, 526, í dýraverndarnefnd, 
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Thorláksson, L. Hálfdan, fv. ræðismaður, 

hm., 542. 
Thoroddsen, 

hm., 544. 
Thors, Kjartan, aðalræðismaður, erl. hm., 

544. 
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dýraverndarnefnd, 533. 
Þorsteinn Gunnarsson, kennari, 533. 
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gjsk. = gjaldskrá. sjr. — sjóðreikningur. 
hm. = heiðursmerki. sk. = skipulagsskrá. 
msk. = minningarsjóður, | sþ. = samþykkt. 

skipulagsskrá. vm. == varamaður.



Prentvillur. 

Vörumerkjaauglýsingum er ranglega 
gefið nr. 163 á bls. 453—524, á vera nr. 

263; nr. 164 á bls. 536, á að vera 264; 
nr. 165 á bls. 545—547, á að vera nr. 

265 og nr. 166 á bls. 548, á að vera nr. 
266. 

 



Stjornartidindi 1957, B. 1. 1 

REGLUGERÐ 

um vöruhappdrætti Sambands íslenzkra berklasjúklinga. 

1. gr. 
Ágóði af vöruhappdrætti Sambands íslenzkra berklasjúklinga (hér í reglugerð- 

inni skammstafað SÍBS) skal varið til að greiða stofnkostnað við byggingarfram- 
kvæmdir vistheimilis í Reykjalundi. 

Eignum happdrættisins skal, ef það verður lagt niður, verja á sama hátt. 

2. gr. 
Stjórn SÍBS fer með yfirstjórn happdrættisins og hefur á hendi reikningshald 

þess eða felur það framkvæmdastjóra. Hún skal færa ákvarðanir, er happdrættið 
varða, í gerðabók sína. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra happdrættisins. 

3. gr. 
Reikningsár happdrættisins er almanaksárið. Fjármálaráðuneytið skipar tvo 

endurskoðendur reikninganna. Þóknun til þeirra greiðist af fé happdrættisins. 

4. gr. 
Fjármálaráðuneytið skipar þriggja manna happdrættisráð til þriggja ára í senn 

og ákveður formann þess. Það ákveður þóknun happdrættisráðsmanna, er greiðist 
af fé happdrættisins. 

Happdrættisráð skal hafa aðgang að bókum og skjölum happdrættisins og skal 
því veitt sú vitneskja um starfsemina, sem það óskar. Það skal tafarlaust tilkynna 
fjármálaráðuneytinu, ef það telur ákvæði laga nr. 13 16. marz 1949 og breytinga 
á þeim lögum, eða reglugerða settra samkvæmt þeim, brotin. 

Happdrættisráð hefur eftirlit með og úrskurðarvald um drætti, svo sem síðar 
segir. 

5. gr. 
Happdrættið gefur árlega út 65 000.00 — sextíu og fimm þúsund — hluti í 12 

flokkum. Hver hlutamiði ber áprentað númer, frá 1—65 000 og auk þess merki 
SÍBS, verð, síðasta endurnýjunardag, dráttardag og innlausnarfrest. Á hann skal 
prenta eiganhandarnafn framkvæmdastjóra happdrættisins, og á honum skal vera 
undirskrift eða eiginhandarstimpill umboðsmannsins. 

6. gr. 
Vinningar eru samanlagt 5000 að tölu í öllum 12 flokkum og eru samanlagt að 

verðmæti kr. 7 800 000.00. 

Stjórn SÍBS ákveður vinningatölu og verðmæti þeirra í hverjum flokki. Þó séu 
aldrei færri en 100 vinningar í 1. flokki og ekki fleiri en 1500 vinningar í 12. flokki. 

7. gr. 
Verð ársmiða er kr. 240.00 en endurnýjunarmiða í hverjum flokki kr. 20.00. 

Ef menn vilja kaupa hlutamiða eftir að drættir eru byrjaðir á árinu skal greiða 
fyrir hann, auk verðs hans í flokki þeim, sem næst á að draga í, samanlagt verð 
hlutarins í öllum þeim flokkum, sem dregið hefur verið í á árinu. 
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8. gr. 

Hlutamidar eru seldir á skrifstofu SÍBS i Reykjavík og hjá umboðsmönnum 

happdrættisins víðs vegar um landið. 

Endurnýjun hlutamiða hefst að 15 dögum liðnum frá síðasta drætti og varir 

til kvölds síðasta endurnýjunarðags, sem skráður er á hvern miða. Endurnýjun 

skal fara fram hjá þeim umboðsmanni, sem hefur selt miðann. 

ga
 

9. gr. 

Um vinninga i 1. flokki skal dregið 10. janúar og í 2. flokki 5. febrúar og síðan 

5. hvers mánaðar eða næsta virkan dag á eftir, ef þessa daga ber upp á helgidag. 

10. gr. 

Áður en dregið er í 1. flokki skal leggja í hlutastokkinn 65 000 miða, sem 

merktir eru tölunum 1 til 65 000. Áður en dregið er í hverjum hinna síðari flokka 

skal leggja í hlutastokkinn jafnmarga miða sem síðast voru úr honum dregnir 

og með sömu tölum. 
Samtímis skal leggja í vinningastokkinn miða, sem á eru prentaðir vinningar 

þeir, einn á hvern miða, sem draga skal um í það skipti samkvæmt vinninga- 

skrám, er stjórn SÍBS semur, en happdrættisráð þarf að samþykkja. 

Miðana skal láta í stokkana að viðstöddu happdrættisráði, sem skal gæta 

þess að allt fari löglega fram. Happdrættisráð skal innsigla hlutastokkinn að 

drætti loknum og gæta þess, að innsiglið sé óbrotið þegar miðar verða látnir í 

stokkinn fyrir næsta drátt. Það skal og gæta þess, að rétt miðatala með réttum 

númerum og vinningum sé látin í stokkana. Ef dráttur hefst ekki strax þegar lokið 

er að láta miðana í stokkana skal innsigla þá una dráttur hefst. 

Að minnsta kosti 2 happdrættisráðsmenn skulu vera viðstaddir hvern drátt 

til eftirlits. 
Dráttur fer þannig fram, að fyrst er dreginn miði úr hlutastokknum og skal 

númer hans þegar fært inn í þar til gerða dráttarbók, síðan er dreginn miði úr vinn- 

ingastokknum, sem segir til hvað unnizt hefur á hið útdregna hlutanúmer og skal 

það einnig samstundis fært inn í dráttarbókina. Þannig skal haldið áfram ungz allir 

miðar eru dregnir úr vinningastokknum. 

Jafnskjótt sem lesið hefur verið númer af miða, sem dreginn er úr hlutastokkn- 

um, skal hann dreginn á þráð, svo hver miðinn af öðrum þannig að fyrst kemur sá 

miðinn, sem fyrst var dreginn út, en síðast sá sem síðast var dreginn út. Á sama hátt 

skulu vinningamiðarnir dregnir upp á þráðinn, þannig að næst hverjum útdregnum 

hlutamiða liggi tilsvarandi vinningsmiði. Að drætti loknum skal þræðinum ofið um 

miðana, endarnir bundnir saman og innsiglaðir með innsigli happdrættisráðs. 

Þegar að drætti loknum skal bera númerin og vinningana á þræðinum saman við 

númerin og vinningana, sem færðir hafa verið inn í dráttarbókina og sæta þess að 

rétt sé innfært. Eftirlitsmennirnir skulu færa í sgerðabók happdrættisráðs að þeir 

hafi gætt að innsiglum á stokkunum og að rétt tala miða með réttum númerum 

og vinningum hafi verið sett í stokkana og hvernig dráttur hafi farið fram. 

11. gr. 

Vinningaskrá skal gefin út að loknum hverjum drætti og skal hún fást ókeypis 

hjá öllum umboðsmönnum happdrættisins. 

12. gr. 

Eigandi miða, sem hlotið hefur vinning, skal snúa sér til þess umboðsmanns, er 

seldi miðann. Umboðsmaðurinn stimplar þá vinningsmerki á miðann, ritar á hann 

hver vinningurinn er, dagsetningu og skrifar nafn sitt undir.
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I upphafi hvers års eiga menn kost á því að kaupa hlutamida með sama númeri, I 
sem þeir hafa haft næsta. ár á undan, ef þeir snúa sér til umboðsmanns happdrætt- 9. jan. 
isins á þeim tíma, sem stjórn SÍBS auglýsir. Þetta gildir þó því aðeins að umboðs- 
maðurinn hafi fengið umrætt númer aftur frá skrifstofu happdrættis SÍBS. 

13. gr. 
Allir vinningarnir greiðast í vörum og er vöruhappdrætti SÍBS óheimilt að 

greiða andvirði þeirra í peningum. 

14. gr. 
Vinninga afhenda einungis viðurkenndir birgðasalar happdrættisins. Ef vinn- 

ingurinn er ekki ákveðin vörutegund er vinnanda í sjálfvald sett hvaða vörutegund 
eða verðmæti hann kýs sér af því, er birgðasali hefur á boðstólum fyrir happ- 
drættið. Vinning má ekki afhenda nema gegn stimpluðum og árituðum miða samkv. 
12. gr. Umboðsmenn happdrættisins skulu láta viðskiptamönnum þess ókeypis í té 
skrá yfir birgðasalana. 

Á vinningaskrá skal auglýst hvenær afhending vinninga hefst. Ef mótmæli 
koma fram gegn afhendingu vinninga til handhafa hlutamiða, áður en afhending 
hefst samkvæmi auglýsingunni, skal vinningur ekki afhentur fyrr en 8 vikur eru 
liðnar frá því að afhending átti að hefjast og skal hann þá afhentur handhafa mið- 
ans nema sannað sé, að mál sé þingfest til úrskurðar um eignarrétt vinningsins og 
skal þá vinningurinn ekki afhentur fyrr en dómsúrskurður er fallinn. 

Ef miði, sem vinning hlýtur, hefur glatazt, getur eigandi hans snúið sér til 
stjórnar SÍBS með beiðni um að fá vinninginn afhentan, en fylgja skal vottorð 
umboðsmanns, sem seldi miðann, um það, að samkvæmt bókum hans hafi umsækj- 
andi keypt miðann. Slík beiðni þarf að komast í hendur stjórnar SÍBS innan 6 
mánaða frá drætti, en hafi vinningur samkvæmt miðanum þegar verið afhentur er 
heiðnin kom fram, er happdrættið laust allra mála. 

15. gr. 
Vinningar, sem enginn hefur vitjað innan eins árs frá drætti, verða eign 

happdrættisins. 

16. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 13 16. marz 1949, um vöru- 

happdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklinga og breytingum á þeim lögum, 
öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 107 5. ágúst 1949, um 
vöruhappdrætti Sambands íslenzkra berklasjúklinga, svo og reglugerð nr. 230 1952 
um breyting á þeirri reglugerð. 

Fjármálaráðuneytið, 9. janúar 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.



REGLUR 

um gúmmíbjörgunarbáta á skipum. 

1. gr. 

Gúmmíbjörgunarbátur nefnist fleytitæki úr gúmmíbornum striga eða öðru 

álka efni, enda hafi hann hlotið viðurkenningu skipaskoðunarstjóra. 

10. 

11. 

2. gr. 

Um gúmmíbjörgunarbáta og geymslu þeirra. 

. Utan um bátinn samanbrotinn skal vera slitsterk, sjálfopnanleg taska eða aðrar 

hentugar umbúðir, sem þola vel allt venjulegt slit um borð í skipum. 

Taskan með gúmmíbátnum í skal geymd í þar til gerðum kistli eða skáp, á 

hentugum stað í skipinu. Skal geymsla þessi þannig gerð, að skemmdir af 

völdum núnings séu útilokaðar. 

Gúmmíbáturinn skal staðsettur á aðgengilegum og hentugum stað á skipinu í 

samráði við Skipaskoðun ríkisins. Sé bátskistill geymdur á þaki stýrishúss 

á fiskiskipi, skal vera handrið á þakinu og stigi upp. Ísöxi skal vera handbær 

nálægt kistlinum, ef skipaskoðunarmaður telur hættu á ísingu, þar sem kist- 

illinn er staðsettur. 

Gúmmíbáturinn skal þannig gerður, að hann þoli, að honum sé kastað í sjóinn 

frá skipinu, án þess að hann skemmist. Gúmmíbáturinn skal tengdur skipinu 

með grannri, hentugri taug, hæfilega langri, og auðleystri í báða enda. 

Samanlagður þungi gúmmíbjörgunarbátsins í töskunni, ásamt búnaði þeim, 

sem krafizt er í þessum reglum, má ekki vera meiri en 200 kílógrömm, nema 

sérstakur útbúnaður sé til að koma bát og búnaði í sjóinn, án þess að lyfta 

þurfi beint með handafli. 

Gúmmíbjörgunarbáturinn skal vera þannig búinn, að hann þenjist sjálfkrafa 

út og sprengi utan af sér umbúðirnar, ef kippt er i snúru, eða á annan jafn 

einfaldan hátt. Öryggislokar skulu vera á lofthylkjunum. 

Gúmmíbáturinn skal búinn bátfesti og hringinn í kring skal utan á hliðar hans 

vera fest lína til að grípa í. Enn fremur skal á bátnum vera festing fyrir dráttar- 

taug, þannig að draga megi gúmmíbátinn milli skipa, gegn sjó- og vindi, með 

fullri tölu þeirra manna, sem hann er ætlaður fyrir. 

Handföng eða annar nauðsynlegur útbúnaður skal vera til að reisa bátinn 

við, ef hann flýtur á hvolfi. Á botni bátsins skulu vera pokar, sem fyllast 

sjó og auka stöðugleikann. 

Gúmmíbjörgunarbáturinn skal búinn tvöföldu þaki, sem lyftist sjálfkrafa um 

leið og báturinn þenst út. Skal það vera fasttengt gúmmíbátnum og verja 

áhöfnina gegn kulda og vosbúð. Þakið skal þannig gert, að regnvatn renni af 

því í gúmmíbelg, sem tæma má úr drykkjarvatn inni í bátnum. Efst á þakinu 

skal vera rafljós tengt rafhlöðu af þeirri gerð, sem gefur straum þegar hún 

liggur í sjó. Þakið skal vera rauðgult að lit. 

Þegar gúmmíbáturinn er uppblásinn og flýtur á réttan hátt, skal hann vera 

stöðugur i sjó. 
Þegar gúmmíbáturinn flýtur eins og honum er ætlað, uppblásinn, skal hann 

fleyta ofansjávar og undir þaki þeim fjölda manna, sem hann er ætlaður. 

Skal fleytimagn vera minnst 100 kíló fyrir hvern mann, og sé þá einungis 

meðtalið fleytimagn í aðalhólfum bátsins, en ekki fleytimagn í Þóftum, ef 

einhverjar eru, né i þakslöngum.
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Gummibåturinn skal þannig búinn reipstiga eða öðru jafngóðu, að auðvelt sé 
að komast úr sjó upp í bátinn. 
Gúmmíbáturinn skal vera þægilegur að silja í fyrir bann fjölda manna, sem 
honum er ætlaður. Skal hverjum manni ætlaður ekki minni botnflötur en 
0.372 fermetrar (4 ensk ferfet) innan við aðallofthylkin. 

Aðalhólf gúmmíbátsins skulu vera fæst tvö, algerlega aðskilin. Skal hvort um 
sig vera nægilega stórt til að geta fleytt ofansjávar þeim fjölda manna, sem 
bátnum er ætlaður, og báturinn því þannig gerður, að fleytimagn hans sé nokkru 
meira en brýnasta nauðsyn krefur, ef báturinn kynni að skemmast eða ekki 
Þenjast allur út. 
Botninn í bátnum skal vera algerlega vatnsþéttur, og skal hann vera einangr- 
aður nægjanlega gegn kulda, með tvöföldum botni og þannig, að hægt sé innan- 
frá að dæla lofti í eitt eða fleiri hólf hans, eða þannig að botninn fyllist lofti 
sjálfkrafa um leið og báturinn sjálfur, en þá skal einnig vera fyrir hendi 
útbúnaður til að tæma lofti úr botninum einum og dæla aftur í hann með 
handdælu. 

3. gr. 

Útbúnaður gúmmíbjörgunarbáta skal vera sem hér segir: 

Rekakkeri fest við gúmmíbátinn með tilheyrandi línu. Lítill flothæfur kast- 
hringur, með 15 metra línu. 

Austurtæki, svampur og flothæfur vasahnífur. 
Hæfilega stór lofthanddæla, sem hægt er að tengja við stúta inni í bátnum, til 
að bæta í hann lofti, ef með þarf. 
Viðgerðarútbúnaður, sem hægt er að nota til að gera við leka í lofthylkjunum. 
Tveir fallhlífarflugeldar af viðurkenndri gerð. 
Á gúmmíbátum, sem ætlaðir eru fyrir 3 menn eða færri, skulu vera 6 hand- 
blys. Á öðrum gúmmíbátum skulu vera 12 handblys, sem gefa frá sér skært rautt 
ljós og senda frá sér tvær rauðar stjörnur í minnst 60 metra hæð. Í stað hand- 
blysanna má nota merkjabyssu með jafnmörgum skotum. Enn fremur tvö flot- 
hæf reykmerki, er gefa frá sér rauðgulan lit. 
Eitt vasaljós, sem nota má til að morsa með, í vatnsheldum umbúðum, ásamt 
einni varahlöðu og varaperu. 

3 ryðfri ílát með hálfum lítra af drykkjarvatni hvert og 100 grömm af barley- 
sykri eða öðru jafngóðu næringarefni fyrir hvern mann, miðað við þann fjölda 
sem gúmmíbáturinn er gerður fyrir. 
Ein drykkjarkrús úr ryðfríu efni, með merkjum við mismunandi rúmmál. 
Lítill lyfjakassi með sáraumbúðum og öðru til að búa að sárum, enn fremur 
lítið glas með kamfórudropum eða öðru jafngóðu, hressandi lyfi. 
Notkunarreglur á íslenzku skulu vera í vatnsheldum umbúðum í gúmmíbátnum. 

4. gr. 

Skoðun og viðhald gúmmíbjörgunarbáta. 

Sérhver gúmmíbjörgunarbátur skal minnst einu sinni á ári tekinn úr umbúð- 
unum, fylltur lofti, skoðaður og þrýstimældur. Skal skoðun þessi framkvæmd af 
mönnum, sem viðurkenningu hafa til þess hlotið af skipaskoðunarstjóra. Skulu 
sömu menn einir mega annast viðgerðir á gúmmíbjörgunarbátum, og skal þeim 
skylt að fylgja nákvæmlega fyrirmælum framleiðanda gúmmíbátanna og skipa- 
skoðunarinnar. 

Skal skoðunarmaður gúmmibáta setja merki Skipaskoðunar ríkisins á hvern 
Þann gúmmíbjörgunarbát, sem í fyrsta skipti er skoðaður, ásamt kallmerki eða 
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einkennisstöfum, tölum skipsins og fjölda þeirra manna, sem gummibjårgunar- 
báturinn er leyfður fyrir. Skal sama merki vera utan á tösku gúmmíbátsins. 

Hafi gúmmíbáturinn reynzt vera í lagi, eða er gert hefur verið við hann, eins 
og með þurfti, útfyllir skoðunarmaður gúmmíbátsins skoðunarvottorð í þríriti, á 
eyðublöðum, sem skipaskoðunin lætur í té. 

Skoðunarmaður heldur einu eintaki eftir, eitt eintak fylgir gúmmíbátnum, en 
eitt eintak skal afhent skipstjóra til geymslu með skjölum skipsins. Þegar skoðun 
skipsins fer fram, skal eitt vottorð um skoðun gúmmiíbátsins fylgja skoðunar- 

skýrslu búnaðar til Skipaskoðunar ríkisins. 

RB S . 5. gr. 

Þegar um landróðrabáta er að ræða eða önnur skip, sem að jafnaði fara eigi 
. o . . . . . 

lengri ferðir en eins sólarhrings, getur skipaskoðunarstjóri leyft, að gúmmií- 
björgunarbátarnir séu ekki búnir þeim matvælum, sem getur í 8. lið 3. greinar. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmi lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum, til að öðlast þegar gildi, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Um leið eru úr gildi felldar reglur um meðferð og útbúnað gúmmí- 
fleytitækja á skipum, nr. 187 11. nóv. 1953. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. janúar 1951. 

Lúðvík Jósefsson.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglum nr. il 20. jan. 1953, um eftirlit með skipum 

og öryggi þeirra. 

1. gr. 
143. gr. reglnanna orðist þannig: 

I. Á öllum farþegaskipum og flutningaskipum, 500 rúmlestir og stærri, sem 

fara milli landa, skal vera: 

1. Farþegaskip skal hafa björgunarbáta fyrir alla á skipinu, en flutningaskip 
skal á hvorri hlið skipsins hafa björgunarbát eða björgunarbáta, sem rúma alla á 

skipinu. 
2. Öll farþegaskip og flutningaskip, sem sigla milli Íslands og annarra landa, 

skulu auk björgunarbáta þeirra, sem skipinu er skylt að hafa samkv. 1. tölulið, búin 

gúmmíbjörgunarbátum fyrir alla á skipinu. 
3. Bjarghringar samkvæmt bvi, sem krafizt er í 142. gr. þessara reglna eða 

b-lið 16. gr., sbr. 34. gr. III. kafla alþjóðasamþykktar um öryggi mannslífa á hafinu, 
frá 10. júní 1948. Á farþegaskipum skal helmingur þeirra, en þó aldrei færri en 6, 
vera með blysi, er sjálft tendrast í sjó, og tveimur duflum með veifu á stöng og 
27.5 m langri línu. Á flutningaskipum skulu vera minnst 4 bjarghringar með blysi 

og tveir með línu og dufli. 
Á olíuflutningaskipum skulu bjarghringaljós vera rafmagnsljós. 

4. Bjargbelti handa öllum á skipinu. 

5. Línubyssa samkvæmt 141. gr., með 4 skotum og 4 línum og auk þess tvær 

flotlínur.



6. Ljóskastari samkvæmt 141. gr. 
7. Sex fallhlífar-flugeldar, 6 rauð handblys og 12 merkjaskot með tilheyrandi 

byssu, eða 12 flugeldar, ef byssa er ekki. 
8. Í þessum skipum skal einn af björgunarbátunum vera vélbátur, er fullnægi 

ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar frá 10. júní 1948, um öryggi mannslífa á hafinu. 
Mótor í björgunarbát skal vera af þeirri gerð, er skipaeftirlit ríkisins viðurkennir, 
og í bátnum skal vera eldsneyti, sem endist mótornum í 12 klst. 

11. Á flutningaskipum, sem minni eru en 500 rúmlestir og eru í förum milli 
Íslands og annarra landa, skulu vera bjargtæki sem hér segir; 

Í. Björgunarbátar handa öllum skipverjum og skipsbátur, sem rúmar alla 
skipverja. Enn fremur gúmmíbátur eða bátar, er rúmi alla skipverja. 

2. Ef skipið er minna en 200 rúmlestir, skal það hafa einn björgunarbát, sem 
rúmar alla skipverja, svo og gúmmíbjörgunarbát eða báta, er rúma alla skipverja. 

3. Bjarghringar samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 142. gr. Tveir þeirra skulu 
vera með sjálfkveikjublysi og tveir með dufli og veifu á stöng, en allir með 27.5 m 
Íangri línu. 

4. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
5. Línubyssa (sbr. 141. gr.) með 4 skotum og 4 línum og auk þess tvær flot- 

línur. 
6. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
7. 6 fallhlífarflugeldar og 12 flugeldar eða flugeldabyssur með 12 skotum. 

III, Á flutningaskipum, sem eru í strandsiglingum, skula vera bjargtæki sem 
hér segir: 

1. Skipsbátur eða skipsbátar svo og gúmmíbjörgunarbhátur eða bátar handa 
öllum skipverjum. 

2. Bjarghringar samkvæmt hví, sem fyrir er mælt í 142. gr. Tveir þeirra skulu 
vera með sjálfkveikjublysi og tveir með dufli á stöng, en allir með 27.5 metra 
langri línu. 

3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. Línubyssa í skipum yfir 50 rúmi. (sbr. 141. gr.) með 4 skotum og 4 línum 

og auk þess tvær flotlínur. 
5. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
6. 12 flugeldar og 2 fallhlífarflugeldar. Í stað flugelda má hafa flugeldabyssu 

með 12 skotum. 

IV. Á fiskiskipum, sem eru stærri en 450 rúmlestir og eru í förum milli Íslands 
og annarra landa, skulu vera bjargtæki sem hér segir: 

1. Tveir björgunarbátar, er rúma alla skipverja, sinn á hvorri hlið skipsins eða 
einn björgunarbátur, er rúmar alla skipverja, staðsettur miðskipa, þannis búinn,“ sl æ EH fe) 

að auðvelt sé að setja hann út til beggja hliða skipsins. Skal björgunarbúnaður bát- 
anna vera samkvæmt alþjóðareglum, þó er ekki krafizt vélar í þá. Skip þessi skulu 
enn fremur búin gúmmíbjörgunarbátum fyrir samtals einum og hálfum sinnum 
fjölda skipverja (150% skipverja). 

2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Tveir skulu vera með 
sjálfkveikjublysi og 27.5 metra langri línu, en tveir með linu og dufli með veifu 
á stöng. 

3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. Línubyssa (sbr. 141. gr.) með 4 skotum og 4 línum og auk þess tvær flot- 

línur.
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3 5. Ljoskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
14. jan. 6. 12 flugeldar og 6 fallhlifarflugeldar. Í stað flugelda må hafa flugeldabyssu 

med 12 skotum. 

  V. Á fiskiskipum, sem eru 200—450 rúmlestir og eru i förum milli Íslands og 
annarra landa, skulu vera bjarglæki sem hér segir: 

1. Björgunarbátur eða björgunarbátar, sem rúma að samanlögðu alla skip- 
verja. Ef tveir bátar eru, skal sinn vera á hvorri hlið skipsins, ef einn, skal hann 
svo búinn, að setja megi hann út til beggja hliða skipsins. Gúmmíbjörgunarbátur 
eða bátar fyrir alla skipverja. 

2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Tveir þeirra skulu vera 
með sjálfkveikjublysi og 27.5 metra langri línu, og tveir með línu og dufli með 
veifu á stöng. 

3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. Línubyssa (sbr. 141. gr.) með 4 skotum og 4 línum og auk þess tvær flot- 

línur. 
5. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
6. 12 flugeldar og 2 fallhlífarflugeldar. Í stað flugelda má hafa flugeldabyssu 

með 12 skotum. 

VI. Á fiskiskipum, sem eru minni en 200 rúmlestir og eru í förum milli Íslands 
og annarra landa, skulu vera bjargtæki sem hér segir: 

1. Björgunarbátur eða björgunarbátar, sem rúma að samanlögðu alla skip- 
verja, en auk þess gúmmíbjörgunarbátur eða bátar fyrir alla skipverja. 

2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Tveir þeirra skulu vera 
með sjálfkveikjublysi og 27.5 metra langri línu, og tveir með 27.5 metra línu og 
dufli með veifu á stöng. 

3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. Línubyssa (sbr. 141. gr.) með 4 skotum og 4 línum og auk þess tvær flot- 

línur. 
5. Ljóskastari samkvæmi fyrirmælum 14. gr. 
6. 12 flugeldar eða flugeldabyssa með jafnmörgum skotum og enn fremur 2 

fallhlífarflugeldar. 

VIL. Fiskiskip, sem eru 200— 450 rúml. og stunda veiðar við strendur Íslands, 

skulu fullnægja þeim kröfum, sem gerðar eru samkv. VI. lið, til fiskiskipa, er sigla 
á milli landa. 

„VII. Á fiskiskipum, sem eru 30—200 ríúmlestir og stunda veiðar við strendur 
Íslands, skulu vera bjarglæki sem hér segir: 

1. Skip, sem eru 80 til 200 rúmlestir skulu vera með skipsbát eða skipsbáta 
shanda öllum á skipinu, en auk þess vera búin gúmmíbjörgunarbát eða bátum handa 
öllum á skipinu. Skip, sem eru 30 til 80 rúmlestir, skulu húin gúmmíbjörgunarbát 
handa öllum á skipinu. 

Skipaskoðunarstjóri getur ákveðið, að skip af þessari stærð, sem ekki koma að 
jafnaði daglega að landi, hafi einnig skipsbát. 

2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Einn þeirra skal vera 
með 27.6 metra langri línu og dufli með veifu og einn með sjálfkveikjandi ljósi og 
27.5 metra langri línu. 

3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. Á skipum, sem stærri eru en 50 rúmlestir, skal vera línubyssa með 4 skot- 

um og á línum, samkvæmt fyrirmælum 141. greinar, og tvær flotlinur.
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5. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
6. 12 flugeldar eða flugeldabyssa með jafnmörgum skotum. 
Ef skip þessi stunda veiðar við strendur annarra landa, skulu þau fullnægja 

þeim kröfum, sem gerðar eru samkvæmt VI. lið til fiskiskipa, er sigla á milli landa. 

IX. Á fiskiskipum, sem eru 15—30 rúmlestir, skulu vera bjargtæki sem hér 
segir: 

1. Gúmmíbjörgunarbátur handa öllum á skipinu. 
2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Þeir skulu vera með 

27.5 metra langa línu og einn rneð ljósbauju. 
3. Bjargbeiti handa öllum skipverjum. 
4. 6 flugeldar eða flugeldebyssa með 6 skotum. 

X. Á fiskiskipum, sem hafc þilfar og eru 5—15 rúmlestir, skulu vera bjargtæki 
sem hér segir: 

1. Gúmmíbátur, gúmmiíflexi eða annað hentugt fleytitæki. 
2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar, Þeir skulu vera með 

27.5 metra langa línu. 
3. Bjargbelti handa öllum skipverjum. 
4. á flugeldar. 

XI. Á farþegaskipum, sem eru í sirandsiglingum og stærri eru en 200 rúmlestir, 
skulu vera bjargtæki sem hér segir: 

i. Björgunarbátar, sem rúma % hluta allra á skipinu. 
2. Gúmmíbjörgunarbátar af viðurkenndri gerð fyrir alla á skipinu. 
3. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar, þegar skipin eru styttri 

en 61 metri, en 12 bjarghringar, þegar skipin eru 61 metri eða lengri. 
Við sex bjarghringanna — þrjá á hvorri hlið skipsins — skal festa sjálfkveikju- 

blys. Ef skipið er styttra en 61 metri, skal festa blys við 2 bjarghringa á hvorri 
hlið skipsins. Við hvern bjarghring með blysi skal festa 27.5 metra langa linu, og 
við tvo, sinn á hvorri hlið skipsins, skal vera dufl með veifu á stöng. 

4. Bjargbelti handa öllum á skipinu. 
5. Linubyssa samkvæmt fyrirmælum 141. greinar, með 4 skotum og 4 línum 

og tvær flotlínur. 
6. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
1. 6 fallhlífarflugeldar, 12 flugeldar eða flugeldabyssa með 12 skotum. 

XII. Á farþegaskipum, sem eru í strandsiglingum og eru minni en 200 rúm- 
festir, skulu vera bjargtæki sem hér segir: 

1. Skipsbátar, sem rúma % hluta allra á skipinu, auk þess gúmmíbjörgunar- 

bátar fyrir alla á skipinu. Á skipum undir 50 rúmlestum getur skipaskoðunarstjóri 
leyft að annar útbúnaður komi í stað skipsbáts. 

2. Bjarghringar samkvæmt fyrirmælum 142. greinar. Einn þeirra skal vera 
með sjálfkveikjublysi og 27.5 m línu og við tvo þeirra, sinn á hvorri hlið skipsins, 
skal fest 27.5 metra löng lína. 

3. Bjargbelti handa öllum á skipinu. 
4. Linubyssa samkvæmt fyrirmælum Í4i. greinar, með 4 línum og 4 skotum, 

ef skipið er yfir 50 rúmlestir, og auk þess tvær flotlinur. 
5. Ljóskastari samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
6. 12 flugeldar eða flugeldabyssa með 12 skotum og enn fremur 2 fallhlífarljós. 

B2
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3 XIII. Farþega- og flutningabåtar í innanfjardarsiglingum skulu hafa bjargtæki 
14. jan. sem hér segir: 

1. Skipsbåt og gummibjårgunarbåt hvorn um sig nægjanlega stóran handa 
öllum á skipinu. Ef bátur er ekki stærri en svo, að hann geti ekki haft skipsbát á 
þilfari, né í bátsuglum, getur skipaskoðunarstjóri leyft, að aðeins verði gúmmií- 
björgunarbátur, gúmmiífleki eða annar útbúnaður. 

2. Bjarghringa samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. Við einn þeirra skal fest 
sjálfkveikjublys og 27.5 metra löng lína. 

3. Björgunarbelti handa öllum á skipinu. 
4. Ljóskastara samkvæmt fyrirmælum 141. greinar. 
5. 12 flugelda eða flugeldabyssu með 12 skotum. 
6. Þegar sérstaklega stendur á, t. d. þegar um er að ræða flutning á sjómönn- 

um eða verkafólki til og frá verstöðvum, eða einstakar hópferðir, getur skipaskoð- 
unarstjóri leyft, að gerðar séu vægari kröfur til farþegarýmis og skipsbúnaðar, t. d. 
með því að leyfa, að skipsbátur, björgunarfleki eða annað hliðstætt komi í stað 
björgunarbáts. Enn fremur getur skipaskoðunarstjóri leyft, að litlum skipum sé 
heimilt að hafa skipsbát í togi í stað þess að hafa hann hangandi í uglum eða á 
þilfari, sé ferðum skipsins svo háttað, að það teljast æskilegt og öruggt. 

2. gr. 
1. Á þeim skipum, sem alþjóðasamningur um Öryggi mannslífa á hafinu, 

gerður í Lundúnum 10. júní 1948, nær til, skulu áfram vera flekar (buoyant appa- 
ratus) eins og gilt hefur hingað til, þar til alþjóðasamþykktinni kann að verða 
breytt, þannig að gúmmíbátar komi í stað fleka. Þangað til getur skipaskoðunar- 
stjóri veitt undanþágu frá kröfunni um súmmiíbáta, þó ekki lengri tíma en eins árs 
frá dagsetningu þessara reglna. Verði alþjóðareglunum ekki breytt innan þess tíma- 
bils, komi súmmíbátar auk núverandi fleka. 

2. Á öllum öðrum skipum, þ. e. öllum fiskiskipum, öllum flutningaskipum 

minni en 500 rúmlestir brúttó, og farþegaskipum í strandsiglingum innanlands, 
skulu reglur þessar gilda nú þegar. Þó skal skipaskoðunarstjóra heimilt að veita 
undanþágu tl skamms tíma, enda séu færðar sönnur á, að ekki hafi enn tekizt að 

afla nauðsynlegra tækja, en ráðstafanir hafi verið gerðar til að festa kaup á hæfum 
búnaði fyrir umrætt skip. 

Reglugerðarbreyting þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 68 5. júní 1947, 
um eftirlit með skipum, til að öðlast þegar gildi, sbr. þó 2. gr. 1, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 14. janúar 1957. 

Lúðvík Jósefsson.   
Páll Pálmason.
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REGL UGER 2 D å 

fyrir vatnsveitu Borðeyrar. 

1. gr. 

Vatnsveita Borðeyrar er fyrirtæki, sem Bæjarhreppur er eigandi að og rekur 
í þeim tilgangi að fullnægja vatnsþörf heimila og fyrirtækja á Borðeyri, eftir því 

sem við verður komið og nánar er fram tekið í reglugerð þessari . Vatnsveitan skal 

rekin sem sjálfstætt fyrirtæki undir nafninu: Vatnsveita Borðeyrar. Skal rekstur 
veilunnar vera að öllu óviðkomandi sveitarsjóði Bæjarhrepps. 

- ST. 
Vatnsveita Borðeyrar hefur eink: wet til sölu vatns á veitusvæðinu. 

ð. gr. 

Hreppsnefnd Bæjarhrepps hefur á hendi yfirstjórn „eitunnar, en framkvæmda- 
störf, er veituna varða, getur hún falið öðrum, og heimiit er henni að ráða sér- 

stakan umsjónarmann fyrir valnsveikuna, c er hafi eftirlit með veitukerfinu og annist 
önnur þau störf í þágu vatnsveitunnar, hreppsnefnd felur honum. 

4. gr. 
Enginn má leggja vatnsæðar frá aðalvatnsæð veitunnar, nema með leyfi hrepps- 

nefndar og aðeins undir stjórn umsjónarmanns veitunnar eða annars, sem hrepps- 
nefnd viðurkennir til þess. 

Hverjum húseigsanda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatns æða frá 
aðalæð í hus sín og annast viðhald þeirra. Gildir það i jafnt um gamlar sem nýjar 
lagnir. 

Skylt er hverjum húseiganda að Í tafarlaust sera við vatnsæðar sínar, ef 
leki kemur að þeim. 

Enginn má eyða vatni að óbörfu, se 

nema samþykki hreppsnefndar komi ál Óheimi 
veitunnar. 

  

í samband við vatnsveituna, 

t er að taka vatn úr brunahönum 

5. gr. 
Skylt er þeim, sem nota vatn frá vatnsveifunni, að fara eftir fyrirmælum um- 

sjónarmanns veitunnar um efni, lagningu og viðhald vatnsæða sinna, og annað bad, 
sem lýtur að vatnslögnum i og við hús Þeir 

Heimilt er umsjónarmanni vatnsveitunnar að fara um hús og lóðir vatnsnotenda 
til að athuga vatnslagnir og gera þær ráðstafanir í þágu veitunnar, sem hann telur 
nauðsynlegar. Loka má fyrir vatn meðan hreinsun eða viðgerð fer fram á geymum 
eða æðum vatnsveitunnar, enda skal slíkt tilkynnt fyrir fram, ef þess er kostur. 

   
   

6. gr. 
Af öllum húseignum á vatnsveitusvæðinu, sem eru sérmetnar til fasteisnamats 

og vatni er veitt i eða úr næst til vatnsæða, skal sreiða vatnsskatt, sem nemur 
5% —- fimm af hundraði — af fasteignamatsverði árlega. Auk þess skal greiða 
fastagjald kr. 200.00 af hverri húseign. Séu fleiri en ein íbúð í sama húsi, greiðist 
árlega kr. 200.00 af hverri íbúð, sem fram yfir er.
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7. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 

Fyrir vatn í steypu, af hverri notaðri semenistunnu kr. 0.50. 
Fyrir gripi, þar sem vatn er leiét í hús: 

a. Fyrir hvern nautgrip, sem inni er að vetri .........0.0000. 0... kr. 30.00 
b. Fyrir hvert hross, sem inni er að vetri .......0..200 000... — 20.00 
c. Fyrir hverja sauðkind, sem inni er að velri ..........0.000 000... — 1.00 

Fyrir hverja saudkind, sem slåtrad er í sláturhúsi ................. kr. 0.60 

Fyrir hvern stórgrip, sem slátrað er í sláturhúsi ................... — 8.00 

Heimilt er að leggja vatnsskatt á hverja skråsetta bifreið á Borðeyri, allt að 

kr. 75.00, ef aðstaða verður til þvottar. 
Fyrir önnur vatnsnot, svo sem til iðnaðar, skipa eða hvers annars, skal greiða 

eftir samkomulagi við hreppsnefnd. 

8. gr. 
Hreppsnefnd er heimilt að breyta vatnsgjöldum samkvæmt reglugerð þessari um 

alit að 50% til hækkunar eða lækkunar, bæði í heild eða einstökum liðum, fyrir 

eitt ár Í senn. 

9. gr. 
Gjalddagi á vatnsskatti skal vera Í. nóvember ár hvert, en af vatni til atvinnu- 

reksturs í lok hvers mánaðar. Greiðist vatnsskattur ekki á réttum gjalddaga, falla 

á hann dráttarvextir. 
Vatnsskattinn má einnig taka lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eign- 

inni næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði 

eða aðfararveði. 
Hreppsnefnd eða umsjónarmaður vatnsveitunnar hefur á hendi reikningshald 

og innheimtu fyrir veituna. 
Reikningsárið er almanaksárið, og skulu reikningar vatnsveitunnar endur- 

skoðaðir með reikningum hreppsins ár hvert. 

10. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Bæjarhrepps, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 21. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 
1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. janúar 1957. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg.
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AUGLYSING 5 

um breytingu á samþykkt um lokunartima sölubúða á Sauðárkróki, 

nr. 153 11. nóv. 1948. 

Í. gr. 
2. málsgrein 2. greinar orðist svo: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 13. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa opnar sölubúðir til mið- 
nættis, svo og er heimilt að hafa opið til kl. 22, einn virkan dag á undan þessum 
degi, skömmu fyrir jól. 

2. gr. 
Breyting þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Sauðárkrókskaupstaðar samkv. 
lögum nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. janúar 1957. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 6 
26. jan. 

um breyting á reglugerð nr. 122 29. des. 1981, um einkasölu á tóbaki. 

1. gr. 
9. gr. reglugerðar nr. 122 29. des. 1931, um einkasölu á tóbaki, orðist svo: 

Hámarksálagning í smásölu á vindlingum, reyktóbaki, munntóbaki, vindlum, 

rjóli og neftóbaki skal vera 15%, miðað við verð Tóbakseinkasölunnar. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem öðlast gildi 1. febr. 1957, er sett samkvæmt lögum nr. 58 

8. sept. 1931, um einkasölu á tóbaki. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð frá 14. sept. 
1950, um breyting á reglugerð nr. 122 29. des. 1931, um einkasölu á tóbaki. 

Fjármálaráðuneytið, 26. janúar 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson.
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AUGLYSING 

um umferð og umferðarmerki á Akranesi. 

I. 

Aðalbrautir. 

Samkvæmt heimild í 7. gr. umferðarlaga nr. 24 frá 16. júní 1941, hefur bæjar- 
stjórn Akraneskaupstaðar samþykkt, að eftirtaldar götur á Akranesi skuli seljast 
aðalbrautir: 

1. Bárugata. 
2. Hafnarbraut. 
3. Kirkjubraut neðan Skagabrautar. 
4. Skagabraut. 
5. Skólabraut. 
6. Suðurgata. 
7. Stillholt. 
8. Vesturgata. 

Aðalbrautir njóta þess forréttar, að umferð bifreiða og annarra ökutækja frá 
vegum, er að þeim liggja, skal skilyrðislaust vikja fyrir umferð aðalbrautar eða 
staðnæmast, áður en beygt er inn á aðalbraut, ef þess er þörf. 

Þar sem framangreindar aðalbrautir mætast hefur verið ákveðið að forgangs- 
réttur þeirra innbyrðis skuli vera sem hér segir: Hafnarbraut og Skagabraut hafa 
forgangsrétt fyrir Suðurgötu og Vesturgata fyrir Báragötu, Skólabraut og Stillholti. 

IL. 

Einstefnuakstur. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar hefur verið ákveðinn ein- 
stefnuakstur um Suðurgötu frá Hafnarbraut að Bárugötu, aksturstefna frá Hafnar- 

braut að Bárugötu. 

TIl. 

Bifreiðastöður bannaðar. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar ÁAkraneskaupstaðar hafa bifreiðastöður 
verið bannaðar á eftirgreindum stöðum: 

Á Vesturgötu milli Bakkatúns og Bárugötu, beggja megin á götunni, enn fremur 
á Vesturgötu milli Melteigs og Skólabrautar, einnig beggja megin á götunni, og á 
Skólabraut, beggja megin á götunni fyrir framan húsin nr. 2 og 4. 

IV. 

A. Aðvörunarmerki. Umferðarmerki. 

1. Aðalbrautarmerki standa við hver vegamót, þar sem hliðargötur skera aðal- 
brautir eða aðalbrautir skerast. Merkið táknar forrétt þann, er aðalbrautir 
njóta. Lýsing: Ferhyrnd málmplata með ávölum hornum, máluð gul eða hvít 
í svartri umgerð með svörtum stöfum: Áletrun: Stanz-Aðalbraut-Stop. 

B. Bannmerki. 

1. Allur akstur bannaður. Merki með slíkri áletrun táknar algert bann við 
akstri, svo sem við gatnamót, þar sem bannað er að aka inn í götu vegna
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åkvardana um einstefnuakstur. Merki betta er hringlaga (eda ferhyrnd) målm- 
plata, rauð að lit, áletruð hvítum stöfum. 

2. Bifreiðastöður bannaðar. Merki þetta stendur þar sem bifreiðastæði eru 
bönnuð. Það er ýmist hringlaga eða ferhyrnt að lögun. Stafir eru svartir á 
hvítum grunni. Áletrun er sums staðar: Bifreiðastæði bönnuð — eða Bif- 
reiðastöður bannaðar beggja vegna götunnar. 

Framangreind ákvæði um aðalbrautir, einstefnuakstur og bifreiðastöður öðlast 
gildi jafnóðum og viðeigandi umferðarmerki verða sett upp. 

Bæjarfógetinn í Akraneskaupstað, 8. janúar 1957. 

Þórhallur Sæmundsson. 

AUGLÝSING 
um breytingar á greiðslufyrirkomulagi sjúkradagpeninga og fæðingarstyrks. 

Sjúkradagpeningar. 

Frá og með 1. janúar 1957 greiða sjúkrasamlögin samlagsmönnum sjúkradas- 
peninga samkvæmt hinum nyju lögum um almannatryggingar. Frá sama tíma falla 
niður sjúkrabótagreiðslur Tryggingastofnunar ríkisins. 

Ber því öllum, sem sækja um sjúkradagpeninga vegna veikinda eftir árslok 1956, 
að senda umsóknir til sjúkrasamlags þess, sem þeir eru í. Utan kaupstaða annast 
formenn héraðssamlaga (sýslumenn) útborgun sjúkradagpeninga fyrir samlögin. 

Fæðingarstyrkur. 

Frá og með 1. janúar 1957 hækkar grunnupphæð fæðingarstyrks Trygginsastofn- 
unar ríkisins úr kr. 600 í kr. 900 (þ. e. úr kr. 1068 í kr. 1602 miðað við 178 stiga 

vísitölu). Frá sama tíma hætta sjúkrasamlögin að greiða sérstakan fæðinsarstyrk 
a 

eða dvalarkostnað sængurkvenna á sjúkrahúsi eða fæðingarstofnun fyrstu níu 
dagana við hverja fæðingu. 

Tryggingastofnun ríkisins 7. janúar 1957. 

Haraldur Guðmundsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 161 29. des. 1956, um söluskatt. 

1. gr. 

Erlendar bækur skulu undanþegnar söluskatti við innflutning. Undanþágan 

tekur ekki til prentunar, úigáfu, sölu eða afhendingar á innlendum bókum. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 21. janúar 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson. 

1957 

7 

8. jan. 

1. jan.
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10 REGLUGERÐ 
29. jan. 

um breytingu á reglugerð nr. 161 29. desember 1956 um söluskatt. 

1. gr. 

4. tölul. C liðs 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Flutningur á sjó á innlendum landbúnaðar- og sjávarafurðum, koli, koksi, 

salti, olíum og benzini. 
2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 29. janúar 1957. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson.   
Jón Skaftason. 

li AUGLYSING 
22. jan. 

um staðfestingu félagmålaråduneytisins á sambykktum 

byggingarsamvinnufélaga. 

Samkvæmt lågum nr. 36/1952, um opinbera adstod vid byggingar ibudarhusa 
í kaupstöðum og kauptúnum, hefur ráðuneytið staðfest samþykkt fyrir nedangreint 

byggingarsamvinnufélag: 
65. Byggingarsamvinnufélag Patrekshrepps. 

Varnarþing Patreksfirði. Staðfest 21. janúar 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. janúar 1957. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

  
  

12 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Sturlu Jónssonar á árinu 1956. 

Tekjur 
1. Eftirstöðvar frá fyrra ári ..............20000 20. kr. 70 622.45 
2. Vextir af skuldabréfi Sturlu Friðrikssonar FRI kr. 2500.00 
3. Vextir í sparisjóðsbók nr. 66359 við Landsbanka 

Íslands „...........00.00 0000. — 1081.10 
rn —  35831.10 

Samtals kr. 74 153.55 

Til jafnaðar í sjóði til næsta árs: Gjöld 
1. Skuldabréf Sturlu Friðrikssonar ................ kr. 50 000.00 
2. Inneign í sparisjóði ............0202 000... nn. — 24 153.55 

— kr. 74 153.55   
Samtals kr. 74 153.55 

Landlæknir, Reykjavík, 16. janúar 1957. 

Vilm. Jónsson.
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REGLUGERÐ 

um holræsi í Hvolsvallarkauptúni í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn (Hvolhreppur) hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða 

annað opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun 
eldri holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að 
leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, sem flytji allt skolp frá því út í aðalræsið. 

Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsið. 
Vanræki einhver húseigandi að láta gera ræsi, skal hreppsnefnd heimilt, með 

hæfilegum fyrirvara, að vinna verkið á kostnað húseigandans. 
Bannað er að leiða frárennsli úr gripahúsum í holræsi hreppsins. 

2. gr. 
Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt, skal hann skýra oddvita eða þeim, 

sem hreppsnefnd hefur falið umsjón með lagningu holræsa frá því og fá samþykki 
Þar til. 

Skylt er húseiganda að hlyða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu því, er að til- 
högun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi umsjónarmaður ávallt eftirlit með því, 
að vel og örugglega sé frá öllu gengið. 

3. gr. 
Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að standast 

Þann kostnað, svo og viðhald aðalholræsakerfisins, ber hverjum húseiganda eða 
íbúðareiganda, sem á hús við götu, veg eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt, að 
greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi við aðalholræsi, kr. 1000.00, miðað 
við hús með einni íbúð. 

Hækkar gjald þetta um kr. 300.00 við hverja íbúð í húsinu umfram eina, sé 
eigandinn hinn sami að öllum íbúðunum. 

Verksmiðjur, sölubúðir, þvottahús, félagsheimili, sláturhús, frystihús, iðnfyrir- 

tæki o. fl. þess háttar, greiða tengigjald kr. 1500.00. 
Auk tengigjaldsins skal húseigandi eða íbúðareigandi greiða árlegt holræsagjald 

til hreppsins, kr. 200.00 af hverju húsi (eða íbúð) og enn fremur 5% af fasteigna- 
mati hússins. 

Ef fleiri en ein íbúð er í húsi, skal greiða kr. 200.00 fyrir hverja eina sem um- 
fram er. 

4. gr. 
Hið árlega holræsagjald, svo og tengisjald, getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað 

eftir atvikum um allt að 50%, þó skal niðurjöfnun gjaldsins á hverjum tíma miðast 
við nauðsynlegustu þarfir. 

5. gr. 
Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu 

þess gagnvart hreppsnefnd. 
Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmi reglugerð þessari, má 

taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseign- 
inni Í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsveðrétti fyrir hvers konar samn- 
ings- og aðfararveði. 

Gjalddagi holræsagjaldsins er 1. maí ár hvert. 
Gjaldið greiðist oddvita hreppsins eða þeim, sem hreppsnefnd felur innheimtu 

þess. 
B3 

15. dag febrúarmánaðar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1957 

13 

29. jan.
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13 6. gr. 
29. jan. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 kr., nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. 
Með mál út af brotum gegn reglugerðinni skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Hvolhrepps hefur samið og samþykkt og 
gerð er samkv. lögum nr. 15 20. juni 1923, staðfestist hér með til að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. janúar 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

14 REGLUR 
1. febr. 

i um notkun matarleifa af Keflavikurflugvelli til skepnufóðurs. 

1. gr. 
Óheimilt er að nota matarleifar frá varnarliðinu eða verktökum á Keflavíkur- 

flugvelli til skepnufóðurs (svínafóðurs), nema að fengnu leyfi landbúnaðarráðu- 
neytisins. Umsóknum um slíkt leyfi skal fylgja nákvæm lýsing á suðutækjum þeim, 
sem sjóða á matinn í, afkastagetu þeirra, staðsetningu tækjanna, gripafjölda búsins 
og lýsing á girðingum umhverfis gripahús, helzt ásamt uppdrætti. 

2. gr. 
Allar matarleifar, sem ætlaðar eru til skepnufóðurs, skal sjóða í % klukkustund 

við 100? GC. eða tilsvarandi skemmri tíma, ef um suðu undir þrýstingi er að ræða. 

Sudan skal framkvæmd í sérstöku herbergi, og má ekki vera heinn inngangur þaðan 
í gripahús. Herbergi þetta skal steypt í hólf og gólf, eða veggir klæddir asbesti eða 
öðrum efnum, sem auðvelt er að þrífa. Frárennsli og nægt vatn skal vera í húsinu, svo 
auðvelt sé að þrífa herbergið og sótthreinsa og hæg aðstaða til þvottar og snyrtingar. 

3. gr. 
Þeir menn, sem annast flutning á ósoðnum mat og suðu hans, skulu klæddir 

sérstökum hlifðarfötum og stígvélum, sem eingöngu skal nota við þau störf, og 
seymd skulu í sérstökum klefa í eða við suðuherbergið. Þeir, sem annast flutning 
og suðu á matarleifum, mega ekki hirða aðra gripi en þá, sem fóðrið er ætlað, og 
er óheimill umgangur við annað búfé. Óheimilt er að fóðra önnur dýr en svín á 
matarleifum frá varnarliðinu, og á beim búum, þar sem slíkar matarleifar ern not- 
aðar, er með ölln óheimilt að hafa alifugla eða nokkur önnur húsdýr en svín. Flutn- 
ingur á matarleifum skal fara fram í lokuðum ílátum eða lokuðum vögnum, og er 
óheimilt að nota þá vagna til annars flutnings nema sótthreinsun hafi áður farið 
fram samkvæmt fyrirsögn dýralæknis. 

Þau bú, þar sem svín eru alin á matarleifum, skulu vandlega afgirt að því er 
nær til svínahúsa, fóðurgeymslu, fóðursuðu og húsahlaða og næsta umhverfis þeirra 
mannvirkja allra, sem notuð eru í sambandi við svínaræktina. Skal girðing vera 
tvöföld og hver girðing gerð úr þéttu vírneti og gaddavírsstrengur undir og ofan 
við netið. Fjarlægð milli staura ekki meiri en 3 metrar, en fjarlægð milli girðinga
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3, metrar. Hæð girðingar sé eigi minni en 1.25 m. Hlið skulu þannig gerð, að skepnur 14 
komist hvorki inn eða út nema með hjálp, og ber eigandi ábyrgð á, að girðingin sé 1. febr. 

ávallt í fullkomnu lagi, svo að skepnur komizt ekki gegnum hana. 

4. gr. 

Óheimilt er að lána svín eða selja til lífs frá þeim búum, sem nota matarleifar 
frá varnarliðinu til fóðurs. Óheimilt er einnig að taka að láni svín frá öðrum búum 
til skemmri eða lengri tíma. Þó má selja gripi frá búinu, ef að minnsta kosti þrir 
mánuðir eru liðnir frá því að síðast voru notaðar matarleifar til fóðurs á búinu, enda 
sýni gripirnir ekki nein einkenni næmra sjúkdóma að áliti dýralæknis þess, sem 
skoða dýrin um leið og þau eru flutt úr búinu. Saur og þvagi skal safnað í hauga, 
hús eða þrær, og geymt þar óhreyft í þrjá mánuði að minnsta kosti. 

5. gr. 
Yfirdýralæknir skal annast eftirlit með búum þeim, er nota matarleifar til svína- 

fóðurs, og kjötskoðun alla, er svínum frá búum þessum er slátrað, hvort sem slátrun 
fer fram heima á búi eða í sláturhúsi. Skal hann hafa greiðan aðgang að öllum fóður- 
geymslum, suðuklefa og gripahúsum á bænum. Ef betur þykir henta, getur hann 
falið hlutaðeigandi héraðsdýralækni starf þetta. Kostnaður við eftirlit þetta greiðist 
af eiganda búsins. Ef settum reglum er ekki fylgt, er dýralækni heimilt að leggja bann 
við notkun matarleifa til fóðurs. Öll svin á búum þeim, er hér um ræðir, skal bólu- 
setja reglulega segn svínapest samkvæmt fyrirmælum yfirdýralæknis. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum og missi réttar til þess að hirða matar- 
leifar til fóðurs. 

Reglur þessar eru settar samkvæmt ákvæðum laga nr. 11 23. apríl 1928, um varnir 
segn því, að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist til landsins, til 
þess að öðlast gildi 1. júní 1957, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. febrúar 1957. 

Hermann Jónasson.   
Árni G. Eylands. 

REGLUGERÐ 15 
5. febr. 

um frjálsan innflutning og gjaldeyrissölu. 

1. gr. 
Með skírskotun til 1. gr. laga nr. 88/1963, um skipan innflutnings- og gjald- 

eyrismála, fjárfeslingarmála o. fl., hefur ríkisstjórnin ákveðið, að innflutningur á 

eftirgreindum vörum skuli vera frjáls frá öllum löndum: 

Tollskrá. 

Kafli. Nr. 

5 5. Dunn og fiður. 
14  Svampar (porifera). 

6 8  Blómlaukar. 
7 5 Nýjar baunir, ertur, linsur og aðrir nýir belgávextir, åt. a. 

6 Purrkadar baunir, ertur, linsur og aðrir þurrkaðir belsávextir, åt. a.
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15 To llskrá: 

5. febr. Kafli. Nr. 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

4—16 & 17 
16a 
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20 

Nýtt kál og annað nytt grænmeti, ót. a. 
Þurrkað grænmeti, åt. a. 
Blandaðir ávextir, þurrkaðir. 
Epli, þurrkuð. 
Sveskjur. 
Kókosmjöl. 
Te. 
Krydd alls konar, annað en blandað síldarkrydd. 

Síildarkrydd, blandað. 

Bygg, ómalað. 
Hafrar, ómalaðir. 
Maís, ómalaður. 

Annað ómalað korn. 
Hveitimjöl. 
Rúgmjöl. 
Rísmjöl. 
Maísmjöl og annað mjöl úr korni, ót. a. 
Hveitigrjón. 
Bygggrjón (bankabygg). 
Hafragrjón (valsaðir hafrar). 

Hrísgrjón. 
Maís, kurlaður og önnur grjón úr korni, ót. a. 
Maíssterkja. 
Sterkja, ót. a. 
Sagógrjón, þar með tapíóka, einnig tilbúin. 
Sagómjöl, mjöl úr arrowrót og tapíókarót. 
Klíði og gluten. 

Blómfræ. 
Grasfræ og annað fræ til sáningar, þó ekki blómfræ. 
Hörfræ. 

Jurtir og jurtahlutar til litunar og sútunar. 
Gúmmí, gúmmíharpix, annað harpix og náttúrlegt balsam, åt. a. 

Kokosfeiti, olívuolía, pálmakjarnaolía, línolía, tréolia, baðmullar- 
fræsolía, jarðhnetuolía, sesamolía, soyuolía, risínusolía, pálmolía og 
önnur feiti og feitar olíur, ót. a. 

Sterín. 
Aðrar feitisýrur. 
Glyserín. 
Vax úr jurta- og dýraríkinu, ót. a. 

Kjötextrakt, fastur eða fljótandi. 

Strá-, mola-, flór-, púðursykur, kandís og toppasykur. 
Síróp, ót. a. 

Kakóbaunir. 
Kakóduft. 
Kakósmjör. 

Barnamjöl. 
Bökunarduft (lyftiduft). 

Búðingsduft og tilreitt mjöl og sterkja.



21 

23 

25 

27 

28 

6—13 
14—25 
27—39 

40, 41&42a 
43 
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15 

5. febr. 

Steiktur ris og aðrar tilreiddar korntegundir og rótarávextir. 
Makkarónur og aðrar deigvörur. 

Pulp til sultugerðar og ósykraður ávaxtasafi til gosdrykkjagerðar. 

Ath. Pulp og ávaxtasafi teljast því aðeins hér til, að viðtakandi varanna reki toll- 
vörugerð, þar sem úr vörum þessum eru framleiddar vörutegundir, sem greitt 
er af tollvörugjald og eftirlitsgjald við sölu eða afhending, og þess er getið 
í aðflutningsskýrslu, að vörurnar verði notaðar þannig. 

Pectin. 

Soya. 
Tómatsósa. 
Kryddsósur, súpuefni og súputeningar. 
Pressuger, þurrger og annað ger. 
Tilbúin gosdrykkjasaft til tollvörugerðar. 
Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, ét. a. sem eingöngu 

verða notaðar sem skepnufóður. 
Steinmulningur (terrassó). 

Eldfastur leir og mörtel. 

Grafit, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafit tilbúið. 
Borðsalt og annað salt. 
Marmari, óunninn, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum. 
Asbest, einnig mulið eða þvegið. 
Steinkol og brúnkol. 
Koks. 
Benzol. 
Fenol. 
Kresól. 
Naftalín. 

Vetnað fenól, kresól, naftalín og önnur efni eimd úr háhitatjöru, ét. a. 
Steinolía, óóhreinsuð (hráolía). 
Flugvélabenzin. 
Annað benzin. 
Steinolía, hreinsuð (ljósasteinolía). 

Brennsluolíur. 
Smurningsolíur. 
Parafinolia. 
Lakkbenzin (white spirit). 
Aðrar olíur úr steinarikinu, åt. a. 
Vaselin og vaselinlíki. 
Parafínvax, jarðvax, montanvax og annað tilbúið vax, ót. a. 
Bik, ót. a. 
Bróm, fosfór, brennisteinn, brennisteinsmjólk og sambönd þessara 

efna. 
Önnur frumefni, ót. a. 
Gastegundir, samþjappaðar, fljótandi eða fastar. 
Sýrur. 
Lútar og oxyd. 

Ólifræn sölt, önnur en álún og alúminíumsúlfat, ét. a. 
Lifræn sölt, ót. a. 

Brennisteinskolefni, tetraklórefni, triklórethvlen o. þ. h. fljótandi 
klórsambönd önnur en klóróform.



1957 

15 Tollskrá: 

Nr. 

44 

5. febr. Kafli. 

28 

29 1 

30, 32—37 
39 

22 

Sakkarín og dúlsín. 
Harpixsápa (harpixlím). 

Hrátjara (trétjara), hrátjörubik og önnur framleiðsla eimuð úr tré, 

ót. a. 
Terpentinuolía (terpentíina). 
Harpixolía, ót. a. 
Aceton og formalín. 
Methylalkóhól. 
Frostlögur og bremsuvökvi. 
Ísóprópylalkóhól, þó ekki frostlögur. 
Ethyleter. 
Alkóhól, ót. a., þó ekki frostlögur. 

Ostahleypir. 
Eldsneyti, kemiskt tilbúið og málmsápur, ót. a. 

Lyf. 
Sótthreinsunarefni, plöntulyf, meindýraeitur, efni til að hreinsa burt 

eða koma í veg fyrir ketilstein, steinsteypuvatnsþéttiefni og baðlyf. 

Estur, etur og keton, sem notað er til upplausnar og mýkingar. 

Lecithin. 
Hexan. 
Hvetjandi efni til kemiskrar framleiðslu. 

Röntgenfilmur. 
Kvikmyndafilmur, óframkallaðar. 

Ljósmyndaplötur, óframkallaðar. 

Ljósprentunarpappír. 
Efnivörur til ljósmyndunar, sem með söluumbúðum vega ekki meira 

en 2 kg. 
Quebrachoextrakt og sútunarefni, åt. a. 

Litunarextrakt úr jurtaríkinu. 
Indigó og aðrir tjörulitir, ót. a. 
Beinsverta og beinkol. 
Kinrok og aðrir þvílíkir svartir litir, ót. a. 
Krít, þungspat og baryumsulfat tilbúið. 
Jarðlitir, malaðir eða þvegnir. 

Bronslitir, ót. a. 
Þurrir málningarlitir, ót. a. 
Prentlitir. 
Ritvéla- og reiknivélabönd. 

Smjör- og ostalitir. 
Öl- og gosdrykkjalitir. 
Matarlitir allls konar, ót. a. 

Þvottablámi, fernis, lökk, þurrkefni og kitti. 
Blek allls konar, fljótandi. 

Blekduft og blektöflur. 

Ilmolíur, kjarnar og ilmefni, einnig tilbúin. 
Hárliðunarvökvar og hárliðunarduft, ót. a. 
Andlitsfarði (smink) og andlitsduft. 

Ilmsmyrsl. 
Tannduft, tannpasta og munnskolvatn.



Tollskrå: 
Kafli. Nr. 

20 
21 

32 1—4 

40 

23 

Naglalakk. 
Varalitur, augnabrunalitur og þvílíkir litir. 
Såpa og såpuliki, ót. a., þó ekki handsåpa og raksåpa. 
Þvottaduft og ræstiduft einnig án sápu. 
Véla- og vagnáburður og annar þvílíkur áburður úr feiti og feitum 

sýrum, einnig þótt í honum séu önnur efni. 
Skóáburður og annar leðuráburður, bón og húsgagnagljái, fægismyrsl 

og fægisápa, fægilögur, fægiduft og ofnsverta. 
Skiðaáburður. 
Matarlím (gelatíin). 

Peptón, peptónöt, protein, ót. a., og efni leidd af þeim. 
Lim og steiningarefni. 
Áburður. 
Húðir og skinn, saltaðar og blásteinslitaðar. 
Sólaleður, bindsólaleður og vatnsleður. 
Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, svo sem hlutar í skó. 
Vélareimar, véla- og pípuþéttingar. 
Duft og deig úr plasti. 

Umbúðablöð og hólkar úr plasti, einnig áletrað, ef áletrunin ber það 
með sér, að það sé ætlað utan um íslenzkar afurðir til útflutnings. 

Umbúðablöð úr plasti, ót. a. 
Plötur eða þynnur úr plasti, einlitar og ómunstraðar, ót. a. 
Aðrar plötur úr plasti, einlitar og ómunstraðar, þó ekki sléttar eða 
báraðar og gagnsæjar til notkunar í stað glers. 

Aðrar plötur úr plasti. 
Rör og stengur úr plasti. 
Plastdúkur. 

Fatnaður úr plasti, ót. a. 
Búsáhöld úr plasti. 

Þvottaskálar, vaskar og önnur hreinlætistæki úr plasti. 

Aðrar vörur úr plasti, ét, a., þó ekki kvenhandtöskur og glysvarningur. 

Latex, einnig konsentrerað. 
Kátsjúk, ót. a., uppleyst eða deig. 
Plötur, þræðir, stengur, vélareimar og slöngur úr kátsjúki, ót. a. 
Vélaþéttingar, sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svitasjarðir 

úr kátsjúki. 
Hanzkar úr kátsjúki. 
Kafarabúningar og hlutar í þá. 
Botnrúllur úr kátsjúki. 

Gúmmíhringir á niðursuðudósir. 

Jólatré og gervijólatré. 
Kjöttunnur og lýsistunnur úr trjáviði. 
Skósmíðaleistar úr frjáviði. 
Botnrúllur, botnvörpuhlerar og hjólklafar úr trjáviði. 
Árar og stýrishjól úr trjáviði. 
Skíði og skíðastafir úr trjáviði, enn fremur skíðastafir úr öðruni efn- 

um og skíðabindingar. 
Merkisspjöld og ullarkambar úr trjáviði. 
Búsáhöld úr tré, ót. a. 
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65 

46 C 1 

24 

Kastkringlur og spjót til íþróttaiðkana. 
Björgunarhringir og belti úr korki. 
Fiski- og kolakörfur úr reyr eða öðrum fléttiefnum. 
Vélaþéttingar og pípur úr pappa eða pappir. 
Nótnabækur og nótnablöð fyrir hljóðfæri með texta. 
Erlendar bækur, blöð og tímarit. 
Landabréf alls konar, sjókort, stjörnukort og aðrir þess konar upp- 

drættir, ót. a. 
Myndir til kennslu í náttúrufræði, landafræði, sögu o. þ. h., åt. a. 
Útsaums-, prjóna- og heklumunstur. 
Flauel og flos (plyds) úr silki. 
Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, tyll og önnur 

þess konar netofin efni úr silki. 
Leggingar, snúrur og þess konar dregilvörur (possement) úr silki. 

Hárnet úr silki. 
Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufa- 

borðar. 
Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir þess konar 

gerviþræðir. 
Tvinni, netjagarn og annað garn úr gerviefnum. 
Flauel og flos úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviefnum. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og önn- 

ur þess konar efni úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess háttar dregilvörur úr gervisilki, nylon 

eða öðrum gerviþráðum. 
Hárnet úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufaborðar úr 

gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 
Vefnaður, ót. a., úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum, þó ekki 

fóðurefni úr gerviþráðum. 
Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinnaður með málm- 

þræði. 
Snúrur og leggingar á einkennisbúninga o. þ. h. 
Bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar og tyll úr málmþræði, 

ót. a. 
Annar vefnaður og vörur úr málmþræði. 

Garn úr ull og öðru dýrahári. 
Flauel og flos úr ull eða öðru dýrahári. 

Baðmull, ót. a., og baðmullarúrgangur. 
Tvinni, netjagarn og annað garn úr baðmull. 
Molskinn. 
Annar baðmullarvefnaður, sem telst til nr. 15—18. 

Hampur. 
Tvinni, netjagarn og annað garn úr hör eða rami. 
Netja- og botnvörpugarn úr hampi. 
Annað garn úr hampi. 
Laufaborðar og önnur netofin efni, leggingar og aðrar dregilvörur, 

bönd og borðar úr hör, hampi eða rami. 
Ofnar vörur, ót. a., úr spunaefnum úr jurtaríkinu öðrum en baðmull.



Tollskrå: 
Kafli. Nr. 

ö0 12—18 

25 

Færi, öngultaumar, línur og kaðlar úr spunaefnum, einnig þótt í þá 
sé lagður málmþráður. 

19, 192 & 21 Fiskinet, fiskinetjaslöngur og netjateinungar með blýi eða korki. 

33b 

52 

54 6 

Tennisnet og önnur þess konar net, svo og burðarnet. 
Lóðarbelgir. 
Slöngur og vélareimar úr vefnaðarvörum. 
Bókbandslérett. 
Pressenningsdúkur. 
Sjúkradúkur. 

Skóstrigi. 
Vefnaðarvara úr silki, gervisilki eða öðrum gerviþráðum, lökkuð, 

ferniseruð o. s. frv. 
Kátsjúkborinn vefnaður. 
Teygjubönd og annar vefnaður með teygju breiðari en 25 mm. 
Glóðarnet. 
Kertakveikir, aðrir kveikir, véla- og pípuþéttingar úr vefnaði. 
Prjónavoð úr silki. 
Sokkar og leistar úr silki. 
Nærfatnaður, prjónaður úr silki. 

Veitlingar og hanzkar, prjónaðir úr silki. 

Aðrar prjónavörur úr silki. 
Prjónavoð úr gerviþráðum. 

Nærfatnaður, prjónaður úr gerviþráðum. 
Vettlingar og hanzkar, prjónaðir úr gerviþráðum. 

Aðrar prjónavörur úr gerviþráðum. 
Sokkar og leistar úr ull. 
Nærfatnaður úr ull. 
Regnkápur úr silki, gervisilki, nylon eða öðrum gervispunaefnum, 

yfirdregnum með fernis, kátsjúk o. þ. h. 
Vettlingar bornir kátsjúk. 
Ytri fatnaður úr silki fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar og úlpur. 
Nærfatnaður úr gervisilki, nylon eða öðrum gervispunaefnum. 
Ytri fatnaður úr gervisilki, nylon eða gervispunaefnum fyrir telpur 

og konur, þó ekki jakkar og úlpur. 
Ytri fatnaður úr ull fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar og úlpur. 
Ytri fatnaður úr baðmull fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar og 

úlpur. 
Ytri fatnaður úr hör eða öðrum jurtaspunaefnum en baðmull eða 

gerviefnum úr jurtaríkinu fyrir telpur og konur, þó ekki jakkar 
og úlpur. 

Umbúðapokar úr baðmull, hör eða öðrum spunaefnum, svo og marg- 
faldir pappíirspokar til umbúða um þungavöru. 

Segl og bárufleygar. 
Pressenningar. 
Fánar. 
Sáraumbúðir, dömubindi o. þ. h. 
Sjóstígvél úr kátsjúk. 
Aths. Því aðeins er um sjóstigvél að ræða, að um sé að ræða fullhá, hnéhá eða 

hálfhá gúmmiístigvél á fullorðna og að þau séu slétt, en ekki með reimum, 
spennum, smellum o. b. h. 
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55 
58 

59 
60 

61 

63 

Nr. 

1—9 
9—11 

26 

Hattar og hufur. 

Bryni, hverfisteinn, smergilsteinn, vikursteinn og karborundumsteinn 

til slipunar, fågunar og brynslu. 
Vélaþéttingar. 

Eldfastir steinar og aðrir brenndir munir til tekniskrar notkunar, ót. a. 

Glerungur. 
Netjakúlur úr gleri. 

Silfur í stöngum, plötum eða vir. 
Platinumálmar í stöngum, plötum eða vir. 

Óunnið járn í klumpum. 
Stál- og járnsvarf. 
Járn og stál í stöngum og prófiljárn alls konar, annað en steypu- 

styrktarjárn. 
Járnplötur með zinkhúð eða blýhúð, þynnri en 3 mm. 
Járnplötur með tinhúð og aðrar, þynnri en 3 mm. 
Járnplötur með zinkhúð eða blýhúð 3 mm eða meira að þykkt. 
Járnplötur aðrar 3 mm eða meira að þykkt. 

Vir úr járni eða stál, åt. a. 

Gjarðajárn. 
Ammoníakpipur. 
Girðingastaurar úr járni og stáli. 
Akkeri. 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri en 10 ltr. 
Flöskur og hylki undir samanþjappaðar lottegundir. 
Vírkaðlar úr járni og stáli. 
Gaddavir. 
Akkerisfestar. 
Snjókeðjur. 
Nautabönd og önnur tjóðurbönd. 
Reimlásar. 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær úr járni, stáli eða öðrum 

járnlegeringum. 
Nálar og prjónar, ót. a. 
Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, gluggahorn og þvilíkar 

vörur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Lásar og lyklar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Hilluberar, fatasnagar og fatakrókar úr járni, stáli eða öðrum járn- 

legeringum. 
Lyklaborð, hurðaskilti, handklæðahengi, númeraskilti á hús eða til- 

sniðnar plötur í þau, svo og skilti á póstkassaop o. þ. h. úr járni, 
stáli eða járnlageringum. 

Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þ. h. úr járni, stáli eða öðrum 
járnlegeringum. 

Ofnar, eldstór og önnur hitunar- og suðutæki úr járni og stáli og 
hlutar til þeirra, ót. a. 

Eldtraustir skápar, kistur og hólf, svo og hurðir eða lok á slíka hluti. 
Ístöð, beizlismél, beizliskeðjur og beizlisstengur. 
Skjalaskápar ósamsettir og aðrar slíkar ósamsettar skjalahirzlur úr 

járni, stáli eða öðrum járnlegeringum, ól. a.
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Kafli. 

64 

67 
68 

69 
70 

Nr. 

66 

27 

Skjalaskåpar og aðrar slíkar skjalahirzlur úr járni, stáli eða öðrum 
járnlegeringum, åt. a. 

Spaðar, skóflur, járnkarlar, hakar, hrífur, kvíslar, ljáir og ljáblöð. 
Búsáhöld úr járni og stáli, nema emailleruð. 
Blikkdósir til niðursuðu. 
Vörpujárn „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr járni, ót. a. 
Bátsuglur, bómur, siglur, hjólklafar og hjól í þá, stýrishjól og stýri, 

netjakúlur úr járni og stáli og önnur tæki til skipa og útgerðar. 
Blöndunarhanar til baðkera, vaska o. þ. h. úr járni, stáli eða öðrum 

Jjárnlegeringum. 
Brunahanar. 
Vatnshanar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum, þó ekki bruna- 

hanar. 
Skósmíðaleistar úr járni og stáli. 
Kastkúlur til útiíþróttaiðkana, skíðabindingar og skíðastafir úr járni, 

stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Kopar og koparblöndur, óunnið. 
Koparplötur og stengur, ót. a. 
Koparpípur og pípuhlutar. 
Saumur úr kopar eða koparlegeringum. 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær úr kopar eða kopar- 

legeringum. 
Veiðarfæralásar, hringir í herpinætur o. b. h. 
Lásar og lyklar úr kopar eða koparlegeringum, ót. a. 

Hurðaskilti, lyklaborð, handklæðahengi, skilti á póst- og bréfakassaop 
og þvilík skilti eða spjöld úr kopar eða koparlegeringum. 

Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, gluggahorn og þvílíkar 
vörur úr kopar eða koparlegeringum. 

Handföng á hurðir, kistur, skúffur o. þ. h. úr kopar eða kopar- 
legeringum. 

Blöndunarhanar til baðkera o. þ. h. úr kopar eða koparlegeringum. 
Vatnshanar úr kopar eða koparlegeringum, þó ekki brunahanar. 
Nikkel og nikkelblöndur óunnið í klumpum eða sem duft. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar og skrúfboltar, rær 

o. þ. h. úr nikkel eða nikkelblöndum. 
Gaddavir (aluminíum). 
Aluminíumplötur og pípur. 
Netjakúlur úr aluminium. 

Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar, rær 
o. þ. h. úr aluminium eða aluminíumblöndum. 

Hettur á mjólkurflöskur og efni í þær úr aluminíum. 
Búsáhöld úr aluminíum, ót. a. 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri en 10 ltr. 
Blý, blýblöndur og vörur úr blýi, ót. a. 

Zink, zinkblöndur og vörur úr zinki, ót. a., þó ekki naglar, stifti, skrúf- 

ur, fleinar, boltar og rær o. b. h. 

Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar, rær o. þ. h. 
úr zinki eða zinkblöndum. 

Tin og tinblöndur, búsáhöld úr tini og túbur úr tini. 
Aðrir ódýrir málmar og blöndur, óunnar og í stöngum, plötum og vír. 
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71 2a 

16—17 
73 13—16 

23 
37—45 

55—58,58a 
59-62 og 

71 16—17 

28 

Borðhnifar, gafflar og alls konar skeiðar úr ódýrum málmum. 
Vasahnifar, skeiðahnifar, pappirshnífar og aðrir hnífar. 
Rakhnífar, rakvélar, rakvélablöð og slípivélar. 
Skæri og snyrtitæki, ót. a. 
Olíulampar, olíuljósker, gasljósatæki og hlutar til þeirra, åt. a. 
Prentletur, myndamót og leturmót í prentvélar. 
Smávarningur til húsgagnagerðar (möbelbeslag), ót. a. 
Nautahringir, lyklahringir, dyra- og gluggatjaldahringir og aðrir þess 

konar hringir. 
Hringjur, spennur óskreyttar, smellur, krókapör. skókóssar og annar 

þess konar smávarningur til sauma, lífstykkjagerðar, pappirsvöru- 
iðnaðar, skósmíða og söðlasmíða o. bp. h., ót. a. 

Hárnálar, hárklemmur, hárspennur óskreyttar, lásnælur, fingurbjargir, 

skóhorn og skóhnepparar. 
Glugga- og dyratjaldastengur með tilheyrandi krækjum. 
Flöskuhettur, ót. a., einnig þótt í þeim sé korkur að nokkru. 
Blaðtin og aðrar málmþynnur, sem eru minna en 0.25 mm að þykkt, 

þó ekki blaðgull og blaðsilfur. 
Prjónavélar til heimilisnota. 
Plógar. 
Herfi 
Hjóladráttarvélar. 
Sláttuvélar fyrir dráttarvélar og hesta. 
Strokkar og skilvindur. 
Rafmagnskerti, flautur, ljósker, háspennukefli, ræsar, straumgreinar, 

hleðsluhemlar, stefnuljós og annar rafmagnsbúnaður í bifreiðar. 

Rafmagnspípur. 
Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar og hlutar til þeirra. 
Rafmagnslampar í sýningarglugga, á og yfir dyr, til myndatöku, innan- 

húss, ljósakrónur, þ. á m. ljósatæki á jólatré, vinnulampar, raf- 
magnsduflaljós, götuluktir, ljósaskilti, neonskilti, stundaklukkur og 
önnur innanhúsljósatæki. 

Rafmagnshandþurrkur og hárþurrkur. 
Rafmagnshárklippur. 
Rafmagnshárliðunartæki og hlutar til þeirra. 
Önnur rafmagnssnyrtitæki. 
Útvarpstæki. 
Vélar í bifreiðar og hlutar til þeirra, svo og aðrir bifreiðahlutar, ót. a. 

Bifhjólakörfur og aðrir bifhjólahlutar. 
Reiðhjól og reiðhjólahlutar. 
Barnavagnar og hlutar til þeirra. 
Efnafræði-, eðlisfræði-, veðurfræði- og siglingaáhöld og önnur þvílík 

áhöld, ót. a. 
Gasmælar, vatnsmælar, þrýstimælar, hraðamælar, loftþyngdarmælar 

og aðrir mælar og mælitæki, ót. a. 
Úr og klukkur. 
Sigti og sáld. 
Tennis-, hockey- og golfknettir og önnur tæki til þeirra leikja, ót. a., 

fótknettir og krokket og önnur þess konar útiíþróltatæki með til- 
heyrandi kúlum, spöðum og sleggjum.
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8 
9 

10 

11 

85 1 

2 

7 

Önglar með flugu eða öðru tilbúnu agni til lax- og silungsveiða. 
Fiskiönglar. 
Öngultaumar, línur, girni og línuhjól til lax- og silungsveiða. 
Fiskistengur og lausir liðir í þær. 
Hnappar til fata, ót. a., þar með taldir ermahnappar og flibbahnappar 

29 

úr öðru en góðmálmum. 
Sjálfblekungar, skrúfblýantar og pennastengur úr öðru en góðmálm- 

um. 
Nálar og prjónar. 

2. gr. 
Innflutningur vara þeirra, sem taldar eru upp í þessari grein, skal vera frjáls, 

séu þær greiddar með jafnkeypisgjaldeyri og keyptar frá Austur-Þýzkalandi, Brazi- 
líu, Finnlandi, Ísrael, Póllandi, Rúmeníu, Sovétríkjunum, Spáni, Tékkóslóvakíu og 
Ungverjalandi. 

Þær vörur, sem falla undir tollskrárnúmer auðkennd hér á eftir með stjörnu (*), 

skulu teljast vera á sérstökum innflutningslista, sbr. síðustu málsgrein B-liðar 27. gr. 
laga nr. 86/1956, um útflutningssjóð o. fl. 
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 Hunang og hunangslíki. 

Laukur. 
Ananas, nýr. 

Appelsínur, nýjar. 
Bananar, nýjir. 
Bláber, ný. 
Einiber, ný. 
Epli, ný. 
Ferskjur, nýjar. 
Grapefruit, ný. 
Hindber, ny. 
Jarðarber, ny. 

Kirsiber, ny. 
Mandarínur, nýjar. 
Melónur, nýjar. 
Multuber, ny. 
Perur, nýjar. 

Plómur, nýjar. 

Ribsber, ny. 
Sitrónur, nýjar. 
Sólber og stikilsber. 
Tituber. 
Vinber. 
Aðrir ávextir, nýjir. 
Aprikósur, þurrkaðar. 
Bláber, þurrkuð. 

Döðlur, þurrkaðar. 
Ferskjur, þurrkaðar. 
Fíkjur, þurrkaðar. 
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30 

39A 11 

40 21—23 

i 34 
" 41 

30 

Kirsiber, burrkud. 
Kúrennur, þurrkaðar. 
Perur, þurrkaðar. 
Rúsínur, þurrkaðar. 

Aðrir þurrkaðir ávextir. 
Hnetur, einnig muldar, þó ekki kókosmjöl. 

Kaffi, óbrennt. 
Hveiti, ómalað. 
Rúgur, ómalaður. 
Rís, með eða án ytra hýðis. 

Kartöflumjöl. 
Síkoríurætur, óbrenndar. 

Þrúgusykur (glykose), fastur eða fljótandi. 
Kex og aðrar brauðvörur. 
Kryddaðir ávextir, súkkat og aðrir sykraðir ávextir. 
Á vextir, niðursoðnir. 
Aldinsulta og aldinhlaup (gelé). 
Aldinmauk (marmelade). 
Saft úr ávöxtum og jurtahlutum. 
Niðursoðið og kryddað grænmeti. 
Kaffibætir og kaffilíki alls konar. 

Tomatpuré. 
Gips, óunnið, brennt, mulið eða þvegið. 
Koltjara og önnur tjara, ót. a. 
Ljósmyndafilmur óframkallaðar. 
Ljósmyndapappír. 

Lakk- og olíumálning, ót. a., þar með talin plastmálning og kátsjúk- 

málning. 
Distemper og aðrir slíkir vatnslitir. 
Vatnslitir og litarskrín. 

Blýantar, nema skrúfblýantar, blý og krít í blýanta, skólakrít, klæð- 

skerakrít, alls konar litkrit og pastelkrit. 

Baðsalt. 
Ilmpappir. 
Handsåpa og raksåpa. 
Kerti. 
Eldspytur. 
Hanzkar og vettlingar úr leðri. 
Belti úr leðri. 
Hattöskjur, hnakktöskur, ferðakoffort og aðrar ferðalöskur úr leðri. 

Alls konar veski, buddur, hylki og töskur úr leðri, ót. a. 

Skrifmöppur og bókabindi úr leðri, ót. a. 
Bakpokar og fatapokar úr leðri. 
Kvenhandtöskur úr plasti. 

Tunnustafir og tunnubotnar, tunnusvigar, spons og siglugjarðar úr 

trjáviði. 
Parketplötur úr korki (gólfkork). 

Rammalistar úr trjáviði og aðrir listar og stengur úr trjáviði til um- 

gerðar o. þ. h., åt. a.
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Reglustikur, pennastokkar, pennabakkar og aðrar þ. h. ritfangavörur 
úr trjáviði. 

Korkplötur, óunnar. 

Korkmylsna. 
Korktappar. 
Pressaðar korkplötur með eða án bindiefnis. 
Netja- og nótakorkur alls konar. 
Gólfmottur og ábreiður alls konar úr strái, ót. a. 

Bylgjupappi og bylgjupappír. 
Veggpappi. 
Gólfpappi. 
Pergamentpappi og pergamentpappír, åt. a. 
Pappi, ót. a., yfirdreginn með litum, lakki, bronsi og þvílíkum 

efnum eða lagður lit- eða skrautpappir. 
Bókbandspappi. 
Venjulegur umbúðapappir, áprentaður eða óáprentaður og annar þ. h. 

pappír. 
Teiknipappir, óheftur. 
Þerripappir. 
Skrifpappir, prentpappír, åt. a. og kopíupappír. 
Pappír lagður þræði eða vef eða borinn vaxi. 
Smjörpappir og hvítur pergamentpappír, sem vegur allt að 100 g/m2. 
Salernapappir. 
Stensilpappír og kalkerpappir. 
Skrautpappír. 
Marmarapappiír. 
Annar pappír, ót. a. 
Rúllur á reiknivélar, ritsíma o. þ. h. 

Umslög, ót. a. 
Pappírspokar, åt. a. 
Pentudúkar, borðdreglar, borðdúkar, vasaklútar, hilluborðar og aðrir 

laufaborðar úr pappír og pappa. 

Öskjur og möppur úr pappír og pappa með bréfsefnum og umslögum, 
óáprentuðum. 

Pappakassar til umbúða, aðrir en vaxbornar umbúðir. 
Pappabakkar til umbúða, svo og kökuskífur. 
Frímerkjapappír, límborinn svo og flugnaveiðarar. 
Lampa- og ljósaskermar úr pappa og pappír, einnig í sambandi við 

önnur efni. 
Myndaalbúm, frímerkjaalbúm, albúm fyrir grammófónplötur og önn- 

ur þvílík albúm úr pappa eða pappír, 
Bréfa- og skjalabindi, bókabindi. alls konar bréfamöppur, einnig þótt 

i þær sé prentað registur, skrifmöppur svo og bréfaklemmur úr 
pappir eða pappa. 

Skrifpappir, teiknipappíir og annar þess konar pappír, heftur eða 
óáprentaður. 

Skrifbækur alls konar, stílabækur, forskriftarbækur, vasabækur og 
aðrar þess konar bækur, óáprentaðar, heftar eða bundnar. 

Ferðatöskur, ferðakistur, fiðlukassar og aðrir hljóðfærakassar, hatt- 
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öskjur, kventöskur, seðlaveski, skjalamöppur og skólatöskur, skot- 

færatöskur og önnur þvílík veski, töskur og hylki, ót. a. úr pappa 

og pappír, einnig Í sambandi við önnur efni. 

Vindla- og vindlingaveski úr pappa og pappir, nálhús, tóbaksdósir, 

tannburstahylki og gleraugnahylki. 

Bréfspjöld með myndum, hamingjuóskaspjöld, einnig án mynda, 

nafnspjöld, matseðlaspjöld og þvílík spjöld, áletruð, ót. a. 

Flöskumiðar, miðar á skrifbækur og aðrir þess konar miðar áletr- 

aðir, einnig þótt þeir séu límbornir, svo og merkimiðar, áletraðir. 

Spil. 
Veggalmanök og önnur dagatöl og spjöld til þeirra. 

Áprentuð bréfsefni og eyðublöð alls konar, ót. a., ávísanabækur, 

kvittanahefti og þess konar, tvíritunarbækur og annar pappir áprent- 

aður, ót. a. 
Verzlunarbækur, áprentaðar, åt. a. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr silki. 

Silkivefnaður, ót. a. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr gerviþráðum. 

Fóðurefni ofið úr gerviþráðum. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr ull og öðru dýrahári. 

Vefnaður, ót. a. úr ull eða öðru dýrahári. 

Flauel (annað en molskinn) eða flos úr baðmull. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr baðmull. 

Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll „curtainnets“ og önnur 

þess konar netofin efni úr baðmull. 

Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur, þar með talin 

bönd og borðar. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr hör, hampi og kokos- 

tægjum og öðrum spunaefnum 49. kafla tollskrár. 

Vatt. 
Teygjubönd og annar vefnaður og dregilvörur með teygju. 

Ytri fatnaður, prjónaður úr silki, 

Sokkar og leistar úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 

Ytri fatnaður prjónaður úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum. 

Ytri fatnaður prjónaður úr ull eða öðrum dýrahárum. 

Sokkar og leistar úr baðmull. 
Ytri fatnaður, prjónaður úr baðmull. 
Nærfatnaður úr baðmull. 
Vettlingar úr baðmull. 

Sokkar og leistar úr hör eða öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu, ót. a. 

Ytri fatnaður prjónaður úr hör eða öðrum jurtaefnum en baðmull 

eða gerviefnum úr jurtaríkinu. 

Nærfatnaður úr hör eða öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu, ót. a. 

Regnkápur úr baðmull, hör, hampi eða öðrum jurtaspunaefnum en 

gerviefnum, yfirdregnar með fernis, kátsjúki o. b. h. 

Ytri fatnaður úr silki fyrir drengi og karlmenn og jakkar og úlpur 

fyrir telpur og konur. 

Ytri fatnaður úr gervisilki, nylon eða öðrum gerviþráðum fyrir 

drengi og karlmenn og jakkar og úlpur fyrir telpur og konur.
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Ytri fatnaður úr ull eða öðru dýrahári fyrir drengi og karlmenn og 
jakkar og úlpur fyrir telpur og konur. 

Ytri fatnaður úr baðmull fyrir drengi og karlmenn og jakkar og úlp- 
ur fyrir telpur og konur. 

Ytri fatnaður úr hör eða öðrum jurtaspunaefnum en baðmull eða 
gerviefnum úr jurtaríkinu fyrir drengi og karlmenn og jakkar og 
úlpur fyrir telpur og konur. 

Handklæði úr spunaefnum. i 
Lifstykki, korselett, brjóstahaldarar og aðrar þvílíkar vörur. 
Belti, axlabönd, axlabandasprotar, sokkabönd, ermabönd og aðrar 

þvílíkar vörur. 
Gólfklútar og fægiklútar. 
Skóreimar. 

Bréfaveski, skrifmöppur, bréfamöppur, Þbréfabindi, skjalatöskur, 
kventöskur og þvilík veski, möppur og skrín úr vefnaði eða yfir- 
dregnum vefnaði. 

Bakpokar, fatapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, kistur, hattöskjur, hylki 
utan um hljóðfæri, skotfæri, skotvopn, fiskistengur o. þ. h. vörur 
úr vefnaði eða yfirdregnum vefnaði. 

Kátsjúkskófatnaður, þó ekki stjóstígvél. 
Regnhlifar, sólhlífar og göngustafir. 
Handföng á göngustafi, regnhlífar og sólhlífar. 
Regnhlífa- og sólhlifagrindur og teinar. 

Unnar fjaðrir, fuglshamir, fuglahausar, vængir og aðrir fjaðurklæddir 
fuglahlutar til skrauts á hatta o. fl. 

Tilbúin blóm, blómahlutar, ávextir og annað bp. h. 
Sandpappir og smergilléreft. 
Vegg- og gólfflögur úr gipsi, svo og aðrar plötur úr gipsi til bygg- 

inga o. þ. h. 

Vegg- og gólfflögur úr leir. 
Baðker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. þ. h. munir 

og hlutar til þeirra úr leir. 
Búsáhöld úr leir, ót. a. 
Búsáhöld úr postulini, åt. a. 
Venjulegt rúðugler. 
Speglar úr gleri, einnig í góðmálmsumgjörðum. 
Vegg- og gólfflögur úr gleri. 
Mjólkurflöskur. 
Niðursuðuglös. 
Hitaflöskur. 
Aðrar flöskur og glös en mjólkurflöskur. 
Búsáhöld úr gleri, ót. a. 
Virnet. 

Naglar og stifti úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Hjólaskautar og aðrir skautar úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
Emailleruð búsáhöld úr járni, stáli og öðrum járnlegeringum. 
Baðker, salerni og tilh. vatnskassar (cistern), þvagskálar, þvotta- 

skálar, eldhúsvaskar og hlutar til þeirra úr járni, stáli eða öðrum 
járnlegeringum. 
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68" 7. Badker, salerni og tilh. vatnskassar (cistern) pvagskålar, þvottaskálar, 

eldhusvaskar og hlutar til þeirra úr zinki eða zinklegeringum. 

71* 26  Myndarammar og aðrar þvílíkar umgerðir úr ódýrum málum. 

72 6—7  Kjoåtkvarnir og kaffikvarnir, ót. a. 
22,24-96 — Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra, þó ekki ritvélar. 

i 23  Ritvélar og hlutar til þeirra. 
73 11—12 Rafgeymar og rafhlöður. 

63  Ljósaperur. 
73 65—66 Reiðhjólaluktir og dynamóar. 

67 Vasaljós. 
71* 1—2 Optisk gler. 

x 3 Sjónaukar, alls konar. 

hj 4 Småsjår og småsjårhlutar. 
* 5—6  Gleraugnaumgerdir. 
"… 7—8  Gleraugu. 
hl 9  Ljósmyndavélar og hlutar til þeirra, ét. a. 

” 10  Kvikmyndatökuvélar, sýningarvélar fyrir mjófilmu svo og skugga- 

myndavélar. 
” 11  Syningarvélar fyrir kvikmyndir. 

hj 13  Teiknigerdir (bestik), reiknistokkar o. þ. h. reiknitæki, sem ekki geta 

talizt vélar. 
18—20  Sjukramælar, heymælar og aðrir hitamælar. 

* 26—27 Málbönd, mælistokkar og kvarðar. 
29—31  Vogir og hlutar til þeirra, dt. a. 
33—34  Vogarlóð. 

79" 1 Flygel og pianó. 
” 2 Hlutar til flygela og píanóa. 
" 3 Orgel og harmoníum. 
hj 4. Hlutar til orgela og harmonia. 
hj 5  Strengjahljådfæri og hlutar til þeirra ót. a. 
” 6. Munnhörpur. 
” 7 Önnur blásturshljóðfæri og hlutar til þeirra. 

il 8. Harmonikur. 
* Sa Hlutar til harmonika. 
” 9 Gramméfånar og hlutar til þeirra. 
i 10  Spiladåsir, lyrukassar og hlutar til þeirra. 
il 11  Grammófónplötur, ót. a. 
” 12 Gramméåfénplåtur til tungumålakennslu. 
” 13 Grammofénnålar. 

79" 14. Hljédritarar (fónógrafar) og hlutar til þeirra. 

hj 15. Trumbur. . 
hj 16 Onnur hljóðfæri og hljóðfærahlutar, ót. a. 

81 3  Skothylki, hlaðin, úr pappa. 
83 5  Tannburstar og rakburstar. 
84 2  Gúmmíboltar. 

6  Jólatrésskraut, alls konar. 
85 3  Reykjarpípur, pipuhausar, pípuhreinsarar alls konar, munnstykki og 

aðrir pípuhlutar, vindla- og vindlingamunnstykki og kveikjarar, 
nema úr góðmálmum. 

5. Hárgreiður og höfuðkambar alls konar.
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Þó skal heimilt að flytja inn frjálst sítrónur (tollskr. nr. 8/18) og tómatpuré 15 
(tollskr. nr. 21/8a) frá Ítalíu og rúsínur (tollskr. nr. 8/33) og kúrennur (tollskr. nr. 5. febr. 
8/31) frá Grikklandi. 

3. gr. 
Vörulistar í 1. og 2. gr. hér að framan eru samdir í samræmi við tollskrána í 

lögum um tollskrá o. fl., og þar sem fram er tekið í texta listans, að um sé að ræða 
vörur ótaldar annars staðar (ót. a.), er miðað við tollskrána í heild, en ekki ofan- 
greina lista eingöngu. 

4. gr. 
Þær vörur, sem taldar eru upp í 1. og 2. gr. skal tollafgreiða án innflutningsleyfis 

og einnig selja gjaldeyri til greiðslu andvirðis þeirra án gjaldeyrisleyfis. Þó geta 
bankarnir með samþykki ríkisstjórnarinnar beint kaupum vara, sem frjáls inn- 
flutningur er á, til tiltekinna landa. 

Þá getur Innflutningsskrifstofan og heimilað innflutning þeirra vara, sem 
taldar eru í 2 gr., frá öðrum löndum en þar eru talin, ef sérstök ástæða þykir til. 

Um innflutning frilistavara gilda að öðru leyti sömu reglur og um innflutning 
annarra vara, þ. á m. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 212/1953, um bann við flutningi 
vara til landsins nema þær hafi verið greiddar eða greiðsla tryggð í gegnum banka. 

5. gr. 
Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands h.f. er heimilt að selja frjálst 

erlendan gjaldeyri vegna ríkissjóðs eða banka eða til greisðlu á vöxtum og afborg- 
unum lána- bæjar- eða sveitarfélaga. 

6. gr. 
Auk þeirra vara, sem taldar eru í 1. og 2. gr. er heimilt að flytja inn án inn- 

flutningsleyfis: 
1. Fatnað og aðrar ferðamannanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma til 

landsins frá útlöndunm, að svo miklu leyti sem tollstarfsmenn telja farangur 
þennan til eigin afnota á ferðalaginu. 

2. Vörur, sem sjómenn flytja sjálfir með sér í fari sínu, til persónulegra nota 
hlutaðeiganda eða skyldmenna hans og keyptar eru fyrir hinn svonefnda sjó- 
mannagjaldeyri, þó ekki yfir 1000 kr. verðmæti í hverri ferð. 

3. Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum, vegna þess að þær seldust 
ekki þar, eða endursendar hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær sann- 
anir eða líkur, sem tollyfirvald telur gildar fyrir því, að um sé að ræða vörur 
útfluttar héðan. 

4. Vörur, sem ætlaðar eru til afnota fyrir sendiherra erlendra ríkja og annarra, 
sem samkvæmt lögum og venju njóta hér tollfrelsis eftir nánari reglum, sem 
fjármálaráðherra setur. 

5. Gjafir, sýnishorn og þess háttar sendingar allt að 500 kr. virði. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 88/1953, um skipan innflutn- 

ings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl., öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur 
úr gildi reglugerð 211 28. desember 1953 um frjálsan innflutning og gjaldeyrissölu 
og önnur fyrirmæli er kunna að fara í bága við reglugerð þessa. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 5. febrúar 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson.
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16 AUGLYSING 
1. febr. 

um fyrirmynd að reglugerð fyrir nefndir til úthlutunar bóta 

samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur 
ráðuneytið samþykkt fyrirmynd að reglugerð fyrir nefndir til úthlutunar bóta 

samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar, sem Tryggingastofnun ríkisins hefur 

látið gera og er prentuð hér sem fylgiskjal. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. febrúar 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

Fylgiskjal. 

REGLUGERÐ 

fyrir nefnd ......:..000000 00. senn til úthlutunar bóta samkvæmt lögum 

um atvinnuleysistryggingar. 

1. gr. 

Nefndina skipa fimm menn, þrír tilnefndir af .........0.0.00 0000 00 nn en 000. 

Bjó 

FREE KKK IK AK KE eee tese tt er 

einn af Vinnuveitendasambandi Íslands og einn af Vinnumálasambandi samvinnu- 
félaganna. Sömu aðilar tilnefna jafnmarga varamenn, er taka sæti í nefndinni í for- 
föllum aðalmanna. Kjörtími nefndarmanna er .... ár í senn og skal þá tilnefna 

aðalmenn og varamenn að nýju. Nefndin skal kjósa sér formann og ritara. Aðsetur 

nefndarinnar er ..............estrssesðre st 

og fer þar fram afgreiðsla á málum, sem hún hefur með höndum, á tímum, sem 

auglýstir verða í samráði við stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs. Nefndin skal halda 
gerðabók um starf sitt og í hana skulu allar ákvarðanir skráðar. 

2. gr. 
Hlutverk nefndarinnar er að úthluta bótafé samkvæmt lögum um atvinnuleysis- 

tryggingar til meðlima i ..........00000 00. nnar ess 

3. gr 

Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs ákveður þóknun nefndarmanna og úrskurðar 

reikninga um kostnað við nefndarstörfin. 

Kostnaður greiðist úr sérreikningi félagsins við atvinnuleysistryggingasjóðinn. 

Kostnaður greiðist úr sérreikningum ofangreindra verkalýðsfélaga við atvinnu- 

leysistryggingasjóðinn og skiptist ...........002000 00 00eeennr sens 

IR RER ERE RER RER RER RER RE RER RER 

4. gr. 

Ef ekki næst í nefndinni einróma samkomulag varðandi úrskurði um bóta- 

greiðslur, getur hver einstakur nefndarmaður áfrýjað til stjórnar atvinnuleysis-
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tryggingasjóðs og er úrskurður hennar í málinu endanlegur. Sá, er sækir um bætur, 
getur jafnan áfrýjað úrskurði nefndarinnar til sjóðsstjórnar. 

Nefndarmaður, sem áfrýja vill úrskurði, skal innan 14 daga frá uppkvaðningu 
hans hafa sent stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs áfrýjun skriflega, en umsækjandi 
um bætur innan 14 daga frá því honum var kunngerður úrskurðurinn. Skal í áfrýj- 
unarskjali greina ástæður til áfrýjunar, en í því sambandi er nefndarmanni heimilt 
að vísa til ágreiningsatkvæðis, sem hann hefur ritað á bótaumsókn. 

5. gr. 
Sá, er sækir um bætur, skal afhenda nefndinni umsókn í tvíriti, ritaða á eyðu- 

blað, sem stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs lætur gera. Skylt er umsækjanda að 
svara öllum spurningum og gefa allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til þess 
að unnt sé að úrskurða bætur. 

6. gr. 
Rétt til bóta hafa þeir fullgildir meðlimir í „...........0220..0 0... .. ens 
SS 0004 8 83 9 #0 a 

á aldrinum 16—67 ára, sem: 

a. hafa á síðustu 12 mánuðum stundað a. m. k. samtals í 6 mánuði vinnu, sem 
goldin er samkvæmt kjarasamningi eða kauptaxta verkalýðsfélags. Bótaréttur 
glatast ekki þó að hlutaðeigandi vinni um tíma önnur hliðstæð störf, t. d. kaupa- 
vinnu; 

h. sanna með vottorði vinnumiðlunar, samkvæmt lögum um vinnumiðlun, að þeir 

hafi á síðastliðnum sex mánuðum verið atvinnulausir ...... virka daga, þar af 
rer, daga å sidustu ...... dågum. f bessu sambandi teljast ekki med beir 
dagar, sem hlutadeigandi hefur ått i verkfalli eda verkbanni, sbr. 7. gr. a-lid, 
eða notið atvinnuleysisbóta. 
Þeir, sem orðnir eru 67 ára, en njóta ekki ellilífeyris, eiga rétt til atvinnuleysis- 

bóta. 

7. gr. 
Bætur greiðast ekki þeim sem: 

a. taka þátt í verkfalli eða berkbann nær til; 
hb. njóta slysa-, sjúkra- eða örorkubóta samkvæmt almannatryggingalögum; 
c. misst hafa vinnu af ástæðum, sem þeir eiga sjálfir sök á, svo sem drykkju- 

skaparóreglu; 
d. sviptir eru frelsi sínu að opinberra tilhlutan; 
e. ófærir eru til vinnu eða neita vinnu, sem þeim býðst að tilhlutan vinnumiðlunar- 

skrifstofu, samkvæmt lögum um vinnumiðlun, eða á annan hátt, svo sannað sé, 
þó því aðeins að ekki hvíli verkfall eða verkbann á vinnunni og kaupgjald og 
vinnutími sé í samræmi við taxta eða kjarasamninga hlutaðeigandi verkalýðs- 
félaga. Nefndin metur, hvort annað það vanhæfi sé á vinnunni, að umsækjanda 
sé rétt að neita henni. Bótaréttur glatast þó eigi, þótt hafnað sé vinnu í öðru 
byggðarlagi eða í annarri starfsgrein fyrr en hlutaðeigandi hefur notið bóta í 
4 vikur; 

f. hafa á síðustu 6 mánuðum haft tekjur, sem fara fram úr 75% af meðalárstekjum 
almennra verkamanna eða verkakvenna, ef um konu er að ræða, á í .......... 
sn næstliðið ár. Þó skal ekki miða við hærri tekjur 
en 300 daga dagvinnukaup verkamanns eða verkakonu í Reykjavík; 
dvelja erlendis. ga
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8. gr. 
Sá, sem öðlast rétt til bóta samkvæmt 6. gr., á þegar rétt til bóta fyrir þá virka 

daga umfram sex, sem hann hefur verið atvinnulaus á síðustu 18 dögum virkum. Sé 
um algert og samfelt atvinnuleysi að ræða undanfarna 18 daga virka, má nefndin 
hefja greiðslu bóta frá og með 16. atvinnuleysisdegi, enda þótt ekki sé fullnægt skil- 
yrðum um 36 atvinnuleysisdaga á síðastliðnum sex mánuðum. Hafi hinn tryggði 
vinnu eftir að hann öðlast rétt til bóta, skal við ákvörðun þess dagafjölda, sem 
greiða skal bætur fyrir, draga frá einn atvinnuleysisdag fyrir hverja þrjá daga, sem 
hann hefur vinnu. 

Hafi hinn tryggði samfellt vinnu í 12 daga eða 18 daga af síðustu 24 dögum, 
fellur réttur hans til bóta niður, og þarf hann þá að fullnægja skilyrðum 6. gr., b-liðs, 
til þess að öðlast bótarétt að nýju. 

Heimilt er nefndinni að fella niður eða stytta biðtíma þeirra, sem notið hafa 
sjúkra- eða slysadagpeninga og verða atvinnulausir, þegar þær greiðslur falla niður. 

Atvinnuleysisbætur greiðast ekki fyrir helgidaga og ekki fyrir skemmri tíma en 
þrjá daga, og engum skal greiða slíkar bætur lengur en fjóra mánuði ár hvert. 

9. gr. 
Atvinnuleysisbætur skulu vera kr. ............ á dag fyrir einhleypan mann, 

kr... á dag fyrir kvæntan mann og kr. ............ á dag fyrir hvert 
barn, allt að þremur, yngra en 16 ára, sem er á fullu framfæri bótaþega. 

Upphæð bóta má aldrei vera hærri en svo, að þær að meðtöldum tekjum bóta- 
þega nemi 75% af almennu dagvinnukaupi verkamanna í Reykjavík fyrir 8 stunda 
vinnu, eða kaupi verkakonu, ef um konu er að ræða. 

Bótaupphæðir samkvæmt grein þessari eru grunnupphæðir, sem greiða ber 
verðlagsuppbætur á samkvæmt vísitölu, eftir sömu reglum og greitt er á laun al- 
mennra verkamanna í Reykjavík. 

Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótafé samkvæmt reglugerð þessari né halda 
því til greiðslu opinberra gjalda. 

10. gr. 
Bætur samkvæmt reglugerð þessari greiðast úr sérreikningi eða sérreikningum 

þeim við atvinnuleysistryggingasjóðinn, sem nefndin úthlutar bótum úr. 

11. gr. 
Nefndin skal gera vikulega skrá um þá menn, sem hún úrskurðar bætur. Skal 

á skrá þessari tilgreina, hverrar tegundar bætur eru og hve háar. Sé ágreiningur um 
úthlutun, skal þess einnig getið í skránni og tilgreina í hverju ágreiningur sé fólg- 
inn. Skrá þessa skal nefndin senda umboðsmanni Tryggingastofnunar ríkisins 
ásamt öðru eintaki bótaumsóknar með tilheyrandi fylgiskjölum. Hafi bótaþega áður 
verið úrskurðaðar atvinnuleysisbætur á sama bótatímabili, skal skránni fylgja úr- 
skurður um framhaldsbætur ásamt framhaldsvottorði vinnumiðlunar. 

12. gr. 
A. Þegar úthlutunarnefnd hefur borizt greiðsluskrá Tryggingastofnunar ríkisins 

ásamt fé til bótagreiðslu, greiðir hún bætur til einstakra bótaþega, gegn kvittun 
þeirra á skrána. Að loknum bótagreiðslum skal nefndin afhenda Tryggingastofn- 
uninni skrána. 

B. Umboðsmaður Tryggingastofnunar ríkisins í 
annast greiðslu bóta. 

seem eee eee see es eee sete
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. 13. gr. 16 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00 til atvinnuleysis- 7. febr. 

tryggingasjóðs, og skal fara með þau að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er af úthlutunarnefndinni, staðfestist hér með sam- 
kvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, til þess að öðlast gildi 
Þegar í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

REGLUGERÐ 17 
4. febr. 

um breyting å reglugerd nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild 

hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. 

1. gr. 
Töluliðir 7, 8, 9, 10, 26 og 34 í b-lið 3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

7. svæði: Hafnarfjörður. 
1. janúar — 15. maí. 
1. september — 31. desember. 

8. svæði: Reykjavík. 
1. janúar — 15. maí. 

1. september — 31. desember. 

9. svæði: Akranes. 
1. janúar — 15. maí. 
1. september — 31. desember. 

10. svæði: a. Hellissandur. 
1. janúar — 15. maí. 

b. Rif. 
1. janúar — 15. mai. 

c. Olafsvik. 

1. januar — 15. mai. 

26. svædi: Dalvik, Hrisey, Árskógsströnd, Grenivík. 

1. apríl — 15. desember. 

34. svæði: Fáskrúðsfjörður. 
1. febrúar — 31. mai. 
1. júní — 30. nóvember. 

2. gr. 
Töluliðir 8 og 10 í c-lið 3. gr. orðist svo: 

8. svæði: Reykjavík. 
15. febrúar — 11. maí. 

1. september — 31. desember. 

10. svæði: Hornafjörður. 
1. marz— 11. maí.
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17 3. gr. 
4. febr. Töluliðir 22, 27, 34 og 43 í d-lið 3. gr. orðist svo: 

22. svæði: Steingrímsfjörður. 
15. juli — 31. október. 

27. svæði: Ólafsfjörður. 
1. apríl — 30. nóvember. 

34. svæði: Vopnafjörður. 
15. mai — 31. október. 

43. svædi: Porlåkshåfn. 
1. marz — 11. mai. 

4. gr. 
Með reglugerð þessari falla úr gildi reglugerð nr. 63 5. apríl 1956 og reglugerð 

nr. 156 24. nóv. 1956, báðar um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina 
almennu deild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. maí 1949, um 
hiutatryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 4. febrúar 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

18 AUGLÝSING 
5. febr. . 

om um breyting á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, um happdrætti dvalarheimilis 
aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
1. málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Verð ársmiða er kr. 240.00, en endurnýjunarmiða í hverjum flokki kr. 20.00. 

2. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 10. apríl 1957. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 71 24. apríl 1954, um 
happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, sbr. lög nr. 17 21. febr. 1956, um 
breyting á þeim lögum, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 5. febrúar 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Guðmundar Péturs- 19 
sonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 7. febrúar 1957. 7. febr. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Guðmundar Péturssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Guðmundar Péturssonar. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Kaupfélagi Strandamanna, Norðurfirði, á aðalfundi 

félagsins árið 1953, í tilefni af aldar afmæli Guðmundar Péturssonar, bónda í Ófeigs- 
firði, en hann var fæddur 6. jan. 1853. Guðmundur var fyrsti kaupfélagsstjóri félags- 
ins og einn af aðalstofnendum þess. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur —. Sjóðurinn skal ávaxt- 

aður i innlánsdeild Kaupfélags Strandamanna, verði hún, af einhverjum ástæðum, 
lögð niður, skal innstæða sjóðsins færð í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Tekjur 
sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, gjafir og áheit, sem honum kunna að áskotnazt. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnalitla frumbýlinga, sem hefja búskap í Árnes- 

hreppi og einnig aðra fátæka bændur í hreppnum, ef þeir verða fyrir tjóni á búfénaði 
sínum, eða öðrum fjárhagslegum áföllum, enda sé ekki vítaverðu hirðuleysi eða 
fóðurskorti um að kenna, að áliti sjóðstjórnarinnar. 

5. gr. 
Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd og skipa hana: Formaður stjórnar 

Kaupfélags Strandamanna, einn maður kosinn til þriggja ára af aðalfundi Kaup- 
félagsins og annar kosinn af hreppsnefnd Árneshrepps eftir hverjar hreppsnefndar- 
kosningar og skal kjörtímabil hans vera sama og hreppsnefndarmanna. Stjórn sjóðs- 
ins skal halda gerðabók og skal rita í hana skipulagsskrá þessa, fundargerðir, árs- 
reikninga sjóðsins, umsóknir um styrki, og skrá um úthlutanir úr sjóðnum. Reikn- 
ingar sjóðsins skulu endurskoðaðir með reikningum Kaupfélags Strandamanna. 

6. gr. 
Vexti og annað, er sjóðnum kann að áskotnazt, skal leggja við höfuðstólinn, þar 

til hann er orðinn að upphæð kr. 10000.00 — tíu þúsund krónur —. Eftir það má út- 
hluta úr sjóðnum fimmta hvert ár, sem svarar hálfum vöxtum yfir það tímabil. 
Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 20000.00 — tuttugu þúsund krónur —, má úthluta á 
sama hátt % vaxtanna þriðja hvert ár. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 100000.00 — 
hundrað þúsund krónur —, má árlega úthluta % vaxtanna. % vaxtanna skal ávallt 
leggja við höfuðstólinn, sem aldrei má skerða. 

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

B6
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13. febr. 

42 

REGLUGERÐ 

um áfengisvarnanefndir, 

Samkvæmt 30. gr. laga nr. 58 frá 24. apríl 1954, eru hér sett ákvæði um verksvið 

og skyldur áfengisvarnanefnda. 

1. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera í öllum hreppum og kaupstöðum landsins, 

þriggja manna í hreppum, sjö manna í kaupstöðum, öðrum en í Reykjavík, þar sem 
nefndin er skipuð níu mönnum. Ráðherra skipar formenn nefndanna, að fengnum 
tillögum áfengisvarnaráðs, en að öðru leyti skulu nefndarmenn kosnir af hlutaðeig- 
andi hreppsnefndum og bæjarstjórnum. Skylt er að viðhafa hlutfallskosningu, ef 

óskað er. Kjörtími nefndanna er fjögur ár. 

2. gr. 
Áfengisvarnanefnd á hverjum stað skal leitast við að efla bindindi í hverjum 

þeim kaupstað eða hreppi, er hún starfar í, með þvi: 

a. að styðja bindindisstarfsemi, þar sem hún er fyrir, og vinna að því, að slík starf- 
semi sé hafin, þar sem hún hefur ekki átt sér stað; 

b. að stuðla að aukinni fræðslu meðal kaupstaðar- eða hreppsbúa um bindindis- 
og áfengismál; 

c. að hafa eftirlit með því, að hin lögboðna bindindisfræðsla í skólum fari fram á 
viðunandi hátt. Skal hún eiga samvinnu við skólastjóra, kennara og skóla- og 

fræðsluráð um fræðsluna; 

d. að vera yfirvöldum og lögreglumönnum til aðstoðar um að halda uppi hlýðni 
við áfengislögin og reyna af fremsta megni að sporna við allri ólöglegri fram- 
leiðslu, innflutningi, sölu og annarri ólöglegri meðferð áfengis, hvort heldur er 
á samkomum eða annars staðar; 

e. að hlíta fyrirmælum áfengisvarnaráðs í öllum greinum, þ. á m. að halda a.m. k. 
tvo fundi á ári hverju í hreppum, sex í kaupstöðum utan Reykjavíkur og ekki 
færri en einn fundi á mánuði í Reykjavík. 

3. gr. 
Áfengisvarnanefndir skulu vera ráðgefandi um öll bindindis- og áfengismál fyrir 

sveitarstjórnir, lögreglustjóra, áfengisvarnaráð, ríkisstjórn og aðra þá aðilja, sem 
komið geta til greina í því sambandi, þ. á m. fyrir presta, og gera sjálfar tillögur um 
áfengisvarnir, er þær telja þörf á. Skulu nefndirnar njóta aðstoðar og verndar yfir- 
valda og annarra opinberra starfsmanna í starfi sínu, eftir því sem þörf krefur. 
Á fengisvarnanefndum er rétt að leita til lögreglustjóra um upplýsingar um vínveit- 
ingaleyfi, sem veitt eru. 

4. gr. 
Nú eru í kaupstað eða hreppi menn, einn eða fleiri, sem annað hvort gerast 

vandræðamenn að einhverju leyti eða ósjálfbjarga, sökum drykkjuskapar, og ber þá 
áfengisvarnanefnd að gera það, sem í hennar valdi stendur, til þess að útvega þeim 
hæli og hjúkrun, í því skyni að venja þá af áfengisnautn. Einnig ber áfengisvarna- 
nefndum að hafa vakandi auga með ungum mönnum, sem taka að drekka, og reyna 
að fá þá til að láta af því. Skal áfengisvarnanefnd, framfærslunefnd og lögregla á 
staðnum, svo og prestur, vinna saman, þegar þörf krefur, að þessum málum.
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5. gr. 20 
Áfengisvarnanefnd er skylt að gera það sem mögulegt er, til þess að bjarga 13. febr. 

heimilum drykkjumanna og vernda fjölskyldur þeirra. Nú er nefndinni kunnugt um, 
áð einhver í kaupstað eða hreppi, þar sem hún starfar, neyti áfengis sjálfum sér, 
fjölskyldu sinni og ættingjum til skaða, og skal hún þá tafarlaust rannsaka málið 
og gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að úr verði bætt, af unnt er, á viðunandi 
hátt (sbr. 4. gr.). 

6. gr. 
Rétt til að leita aðstoðar áfengisvarnanefnda hafa: 

a. aðili sjálfur; 
b. maki aðilja, nákomnir ættingjar hans og venzlafólk (foreldrar, börn, systkini, 

tengdaforeldrar o. s. frv.); 
c. læknar og prestar eftir tilmælum aðilja sjálfs, ættingja hans eða venzlafólks. 

Þeir geta og ótilkvaddir af öðrum leitað til áfengisvarnanefnda, er þeir telja 
einstaklingum eða heimilum hættu búna vegna áfengisnautnar; 
lögráðendur ólögráðra manna; 
framfærslunefndir og hreppsnefndir; 
lögregla og löggæzlumenn; 
aðrir, er persónulega eru kunnugir aðilja og bera hag hans fyrir brjósti. E

m
o
 2 

7. gr. 
Nú liggur fyrir kvörtun eða tilkynning um skaðlega áfengisneyzlu, og skal þá 

einn eða fleiri úr viðkomandi áfengisvarnanefnd, eftir því sem hún ákveður, rann- 
saka ástandið hjá þeim manni, sem í hlut á, og á heimili hans og taka skýrslu um 
það af fjölskyldunni eða öðrum, sem vel þekkja til og eru vitnisbærir, enda samþykki 
aðiljar það. Nefndin getur leitað aðstoðar hins opinbera í slíkum málum og óskað 
að fá þaðan allar þær upplýsingar, er að gagni mega verða og yfirvöldum er heimilt 
að láta í té. 

Ef það kemur í ljós við rannsókn, að málið er nefndinni ofvaxið, t. d. ef um 
afbrot er að ræða, skal hún tafarlaust tilkynna það hlutaðeigandi yfirvöldum og af- 
henda þeim það til meðferðar. 

8. gr. 
Áfengisvarnaráð skal hafa umsjón með áfengisvarnanefndum, samræma störf 

þeirra og vera þeim til aðstoðar og leiðbeiningar í hvívetna, Skulu nefndirnar standa 
í sambandi við ráðið og sér í lagi við formann þess, áfengisvarnaráðunaut ríkis- 
stjórnarinnar. Skulu nefndirnar snúa sér til ráðunautarins og fá hjá honum bend- 
ingar og upplýsingar, sem þær þarfnast. Þær skulu gefa honum allar upplýsingar 
um bindindis- og áfengismál, sem hann biður um og þær geta látið í té, ásamt árlegri 
skýrslu um störf sín. Skal þeim séð fyrir skýrsluformi til útfyllingar, og ber þeim 
að skila skýrslunum eftir hver áramót. 

9. gr. 
Nefndirnar skulu vera ólaunaðar, en kostnaður við störf þeirra, ef einhver er, 

greiðist úr ríkissjóði að öðru leyti en því, að hlutaðeigandi hreppur eða kaupstaður 
greiðir fyrir nauðsynlegt húsnæði handa þeim. i 

Nefndirnar få greiddan styrk af bvi fé, sem åfengisvarnaråd fær til úthlutunar 
úr ríkissjóði, svo framarlega sem ráðið telur störf nefndanna styrksverð. Þer þeim 
að gefa ráðinu glögga skýrslu um meðferð styrkfjár þess, er þær fá, þá er ráðið 
óskar.
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20 10. gr. 
13. febr. Áfengisvarnanefndum og framkvæmdastjórum þeirra ber að gæta fyllstu þag- 

mælsku um öll einkamál manna, er þessir aðiljar komast að í starfi sínu. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 18. febrúar 1957. 

Hermann Jónasson.   
Gústav A. Jónasson. 

21 AUGLÝSING 
1. febr. 

um staðfesting forseta Íslands á breyting á reglugerð nr. 47 1942, sbr. reglugerð 

nr. 83 1951, fyrir Háskóla Íslands. 

Forseti Íslands féllst hinn 6. þ. m. á tillögu menntamálaráðherra um eftirfar- 
andi breytingu á reglugerð nr. 47 1942, sbr. reglugerð nr. 83 1961, fyrir Háskóla Ís- 

lands: 
Aftan við 18. tölulið 52. gr. komi nýr töluliður, svo hljóðandi: 19. Bókasafnsfræði. 

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

Í menntamálaráðuneytinu, 7. febrúar 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Birgir Thorlacius. 

22 BÆJANÖFN 
11. febr. 

Samkv. lögum nr. 35 18. febr. 1953 hefur menntamálaráðuneytið gefið út leyfis- 
bréf fyrir eftirtöldum bæjanöfnum árin 1954—1956: 

Árið 1954: 
Hólavatn, nýtt nafn á jörðinni Austur-Búðarhólshjáleigu í Austur-Landeyja- 

hreppi, Rangárvallasýslu. 
Vellir, nýbýli úr landi Þaravalla í Innri-Akraneshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Seljanes, nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhólahreppi, A.-Barðastrandarsýslu. 
Ásbreið, nýbýli úr landi Ytri-Valla í Kirkjuhvammshreppi í V.-Húnavatnssýslu. 
Lyngholt, nýbýli úr landi Kimbastaða í Skarðshreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Sörlagarður, nýbýli úr landi Kimbastaða í Skarðshreppi. Skagafjarðarsýslu. 
Víðidalur, nýbýli í landi ríkisins úr jörðinni Víðimýri í Seyluhreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu. 
Víðiholt, nýbýli í landi ríkisins úr jörðinni Víðimýri í Seyluhreppi, Skagafj.s. 
Reynistaðir, nýbýli úr landi Miðhvamms í Aðaldælahreppi, S.-Þingevjarsýslu. 
Lundur, nýbýli úr landi Sauðhaga í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Múli III, nýbýli úr landi Múla II í Geithellnahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Stekkjarmelur, nýbýli úr landi Grunda og Kirkjubóls í Rauðasandshreppi, 

Vestur-Barðastrandarsýslu.
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Búrfell, nýbýli úr landi Middals II í Mosfellshreppi, Kjósarsýslu. 22 
Steintún, nýtt nafn á jörðinni Gilkot í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 11. febr. 
Hof II, nýbýli úr landi Ásláksstaða II og Hofs I í Arnarneshreppi, Eyjafjarðars. 
Þormóðsstaðir II, nýbýli úr landi Þormóðsstaða í Saurbæjarhr., Eyjafj.sýslu. 
Árbær, nýbýli úr landi Hvamms í Grýtubakkahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Reistarnes, nýbyli úr landi Nýhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Sandvík, nýbýli úr landi Nýhafnar í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Skarð, nýtt nafn á jörðinni Disastaðasel í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 
Svanavatn, nýtt nafn á jörðinni Efri-Vatnahjáleigu í Austur-Landeyjahreppi, 

Rangárvallasýslu. 

Þorgilsstaðir, nýtt nafn á jörðinni Tjarnarkot í Fróðárhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Fellshlið, nýtt nafn á jörðinni Öxnafellskot í Saurbæjarhreppi, Eyjafjarðars. 
Fagrabrekka, nýbýli úr landi Kross í Innra-Akraneshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 

Hlíð II, nýbýli úr landi Hlíðar, Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. 
Kollugerði II, nýbýli úr landi Kollugerðis í Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Hellur, nýbýli úr landi Varmalækjar í Andakilshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Sandhóll, nýtt nafn á jörðinni Fjósakoti í Leiðvallarhreppi, Vestur-Skaftafellss. 
Helluland, nýbýli úr landi Saurbæjar í Skeggjastaðahreppi, Norður-Múlasýslu. 
Laugabær, nýbýli úr landi Bæjar í Andakílshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 
Smáratún, nýtt nafn á jörðinni Ámundakot í Fljótshlíðarhreppi, Rang. 
Akrar, nýbýli úr landi Bárðarbúðar í Breiðavíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Borgartún, nýtt nafn á nýbýlinu Landamótssel II í Ljósavatnshreppi, Suður- 

Þingeyjarsýslu. 
Brúarland, nýbýli úr landi Hrafnkelsstaðar í Hraunhreppi, Mýrasýslu. 
Laugarland, nýbýli úr landi Flúða í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Melabúð, nýbýli úr landi Bárðarbúðar í Breiðavíkurhreppi, Snæfellsnessýslu. 
Geirshlið, nýbýli úr landi Þorgeirsstaðahlíðar í Miðdalahreppi, Dalasýslu. 
Gúgjarhóll, nýbýli úr landi Hafsteinsstaða og Víkur í Staðarhreppi, Skagafj.s. 
Hjarðarás, nýbýli úr landi Snartarstaða í Presthólahreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 
Kárshóll, nýbýli úr landi Hóla í Reykdælahreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Árdalur, nýbýli úr landi Krossdals í Keldneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Fellsendi, nýbýli úr landi ríkisins í Ljósavatnshreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Fellsás, nýbýli úr landi Fells í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 
Sandhólar, nýbýli úr landi Þórustaða í Óspakseyrarhreppi, Strandasýslu. 
Hvassafell, nýbýli úr landi Steina í Austur-Eyjafjallahreppi, Rangárvallas. 
Tungulækur, nýbýli úr landi Litlu-Brekku í Borgarhreppi, Mýrasýslu. 
Skrúður, nýbýli úr landi Kleppjárnsreykja í Reykholtsdalshreppi, Borgarfj.s. 
Áshóll, nýbýli úr landi Laufáss í Grýtubakkahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Helluvað II, nýbýli úr landi Helluvaðs í Skútustaðahreppi, Suður-Þingeyiars. 
Leirhöfn II, nýbýli úr landi Leirhafnar í Presthólahreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 
Hrauntún, nýbýli úr landi Presthóla í Presthólahreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 
Sunnuhlíð, nýbýli úr landi Neðri-Dálksstaða í Svalbarðsstrandarhreppi, S.-Þing. 
Laxárnes, nýbýli úr landi Ness í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Skarð II, nýbýli úr landi Skarðs í Lundarreykjadalshreppi, Borgarfjarðarsýslu. 

Leifsstaðir, nýbýli úr landi Voðmúlastaða í Austur-Landeyjahreppi, Rang. 
Helluland, nýbýli úr landi Dagverðareyrar í Glæsabæjarhreppi, Eyjafjarðars. 
Syðri-Reistará II, nýbýli úr landi Syðri-Reistarár í Arnarneshreppi, Eyjafj.s. 
Stifla, nýbýli úr landi Bandagerðis og Mýralóns í Glæsibæjarhreppi, Eyjafj.s. 
Sandlækur II, nýbýli úr landi Sandlækjar í Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. 
Kvistir, nýbýli úr landi ríkisins að Hvammi í Ölfushreppi, Árnessýslu. 
Langamýri II, nýbýli úr landi Löngumýrar í Skeiðahreppi, Árnessýslu.
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22 Sturlureykir II, nýbýli úr landi Sturlureykja í Reykholtsdalshreppi, Borg. 
11. febr. Höfðabrekka, nýbýli úr landi sandgræðslu ríkisins við Keldunes í Keldunes- 

hreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 

Árið 1955: 
Garður, nýbýli úr landi Jódísarstaða í Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Syðra-Langholt III, nýbýli úr landi Syðra-Langholts í Hrunamannahreppi, Árn. 
Vogsósar II, nýbýli úr landi Vogsósa í Selvogshreppi, Árnessýslu. 
Dalbær, nýbýli úr landi Kleppjárnsreykja, Reykholisdalshreppi, Borgarfj.sýslu. 
Mýrar II, nýbýli úr landi Mýra í Ytri-Torfustaðahreppi, V.-Húnavatnssýslu. 
Laufás, nýbýli úr landi Austur-Garða í Kelduneshreppi, N.-Þingeyjarsýslu. 
Vogar, nýbýli úr landi Grásíðu í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Leirhöfn II, nýbýli í landi Leirhafnar í Presthólahreppi, N.-Þingevjarsýslu. 
Búvellir, nýtt nafn á býlinu Aðalból H í Aðaldælahreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Kárhóll, í stað Kárshóll á nýbýli í landi Hóla í Reykdælahreppi, S.-Þing. 
Brautarhóli, nýbýli í landi Stórafljóts í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 
Syðrigróf II, nýbýli í landi Syðrigrófar í Villingaholtshreppi, Árnessýslu. 
Heiði, nýbýli í landi Vatnsleysu í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 
Hlíðartunga, nýbýli í landi úr landnámi ríkisins undir Ingólfsfjalli í Ölfus- 

hreppi, Árnessýslu. 
Hvíteyrar, nýbýli í landi Mælifellsár í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Laugarhvammur, nýbyli í landi Steinsstaða í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðars. 
Þormóðsholt, nýbýli í landi Bjarnastaða í Akrahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Byrgisskarð, nýbýli í landi Bakkakots í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Naustavík, nýbýli í landi Heydalsár í Kirkjubólshreppi, Strandasýslu. 
Smærnavöllur, nýbýli í landi eyðibýlis með sama nafni í Gerðahreppi, Gullbr.s. 
Kaðalstaðir II, nýbýli í landi Kaðalstaða í Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu. 
Lindarhvoll, nýbýli í landi eyðijarðarinnar Lækjarkots í Þverárhlíðarhreppi, 

Mýrasýslu. 

Grundir, nýbýli í landi Litlureykja í Reykjahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Halldórsstaðir II, nýbýli í landi Halldórsstaða í Bárðdælahreppi, S.-Þing. 
Teigagerði, nýbýli í landi Reynishóla í Hvammshreppi, V.-Skaftafellssýslu. 
Hamrafoss, nýbýli í landi Foss Í í Hörgslandshreppi, V.-Skaftafellssýslu. 
Fagrifoss, nýbýli í landi Foss Í í Hörgslandshreppi, V.-Skaftafellssýslu. 
Reynisbrekka, nýbýli í landi Höfðabrekku í Hvammshreppi, V.-Skaftafellssýslu. 
Engihlið, nýbýli í landi Svarfhóls í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Sámsstaðir III, nýbýli í landi Sámsstaða í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Sunnuhlíð, nýbýli í landi Síreksstaða í Vopnafjarðarhreppi, N.-Múlasýslu. 
Deildarlækur, nýbýli í landi Hofs í Vopnafjarðarhreppi, N.-Múlasýslu. 
Hoftún, nýbýli í landi Hofgarða í Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. 
Brautarholt II, nýbýli í landi Brautarholts í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu. 
Ás IV, nýbýli í landi Áss II í Ásahreppi, Rangárvallasýslu. 
Ármót, nýbýli í landi Óseyrar í Stöðvarhreppi, Suður-Múlasýslu. 
Unalækur, nýbýli í landnámi ríkisins að Ketilsstöðum í Vallahreppi, S.-Múl. 
Þorvaldsstaðir II, nýbýli í landi Þorvaldsstaða í Skriðdalshreppi, S.-Múlasýslu. 
Syðra-Langholt IV, nýbýli í landi Syðra-Langholts II í Hrunamannahr., Árn. 
Tungufell, nýbýli í landi Þorvaldsstaða í Breiðdalshreppi, S.-Múlasýslu. 
Akrar III, nýbýli í landi Akra í Hraunhreppi, Mýrasýslu. 
Reykjavellir, nýbýli í landi Stórureykja í Reykjahreppi. S.-Þingeyjarsýslu. 
Tómasarhagi, nýbýli í landi Hofsstaða í Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu. 
Breiðilækur, nýbýli í landi Haga í Barðastrandarhreppi, V.-Barðastr.sýslu.
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Austurhlíð, nýbýli í landi Hlíðar í Skaftártungu, Vestur-Skaftafellssýslu. 22 
Austurey II, nýbýli í landi Austureyjar í Laugardalshreppi, Árnessýslu. 11. febr. 
Tjarnargerði, nýbýli í landi Ytra-Tjarnarlands í Öngulsstaðahreppi, Eyjafj.s. 
Lækjamót, nýbýli í landnámi ríkisins í Ljósavatnshreppi, S.-Þing. 
Hjarðarból, nýbýli í landi Garðs í Aðaldælahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 
Ás, nýbýli í landi Saura í Laxárdalshreppi, Dalasýslu. 
Skaftárdalur II, nýbýli í landi Skaftárdals í Kirkjubæjarhreppi, V.-Skaft. 
Birtingaholt 11, nýbýli í landi Birtingaholts í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Birtingaholt III, nýbýli í landi Birtingaholts í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Hólabær, nybýli í landi Gunnsteinsstaða í Bólstaðarhlíðarhreppi, A.-Hún. 
Efrifitjar, nýtt nafn á býlinu Neðrifitjar I í Þorkelshólshreppi, V.-Hún. 
Eyrartún, nýbýli í landi Bala í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 
Miðfell IV, nýbýli í landi Miðfells í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Árið 1956: 
Skeggjastaðir IF, nýbýli í landi Skeggjastaða í Jökuldalshreppi, N.-Múlasýslu. 
Hofteigur II, nýbýli í landi Hofteigs í Jökuldalshreppi, N.-Múlasýslu. 
Unhóll II, nýbýli í landi Unhóls í Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. 
Hraunteigur, nýbýli í landi Botna í Leiðvallarhreppi, V.-Skaftafellssýslu. 
Laxárdalur II, nýbýli í landi Laxárdals í Bæjarhreppi, Strandasýslu. 
Seljavellir, nýbýli í landi Árnaness í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 
Bjóla 117, nýbyli í landi Bjólu í Djúpárhreppi, Árnessýslu. 
Hrísar II, nýbýli í landi Hrísa í Þorkelshólshreppi, Vestur-Húnavatnssýslu. 
Selholt, nýbýli í landi Seljabrekku í Mosfellshreppi, Kjósarsýslu. 
Veðramót 1, nýbýli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 
Veðramót II, nýbyli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múl. 
Hölkná, nýbýli í landi Gunnarsstaða í Skeggjastaðahreppi, N.-Múlasýslu. 
Stangarás, nýbýli í landi Ketilsstaða í Vallahreppi, Suður-Múlasýslu. 
Dalir I, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, S.-Múl. 
Dalir II, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, S.-Múl. 
Dalir III, nýbýli í landi kirkjujarðarinnar Dala í Fáskrúðsfjarðarhreppi, S.-Máúl. 
Bjarg, nýbýli í landi Öngulsstaða í Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Höskuldsstaðir, nýbýli í landi Jódísarstaða í Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðars. 
Garður, nýbýli í landi Jódísarstaða í Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Laufás, nýbýli í landnámi ríkisins í Hjaltastaðahreppi, Norður-Múlasýslu. 
Lækjarvellir, nýbýli í landi Stóruvalla í Bárðdælahreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Sólbyrgi, nýbýli í landi Kleppjárnsreykja í Reykholtsdalshreppi, Borgarfj.s. 
Stafholtsey II, nýbýli í landi samnefndrar jarðar í Andakilshreppi, Borgarfj.s. 
Hvammur II, nýbýli í landi Hvamms í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

Lækjarbakki, nýbýli í landi Loftsstaða eystri í Gaulverjabæjarhreppi, Árn. 
Korná, nýbýli í landi Sölvaness í Lýtingsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Stekkjarholt, nýbýli í landi Sveinsstaða, Lýtingsstaðahreppi. Skagafjarðarsýslu. 
Ferstikla II, nýbýli í landi Ferstiklu á Hvalfjarðarströnd í Borgarfjarðarsýslu. 
Skipholt III, nýbýli í landi Skipholts II í Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 
Garðhús, nýbýli í landi Geldingaholts í Seyluhreppi, Skagafjarðarsýslu. 
Hlégarður, nýbýli í landi Ketilsstaða og Ártúns í Hjaltastaðahreppi, Norður- 

Múlasýslu. 
Víðidalstunga II, nýbýli í landi Víðidalstungu í Þorkelshólshreppi, V.-Hún. 
Hliðargarður, nybyli í landi Fögruhlíðar í Jökulsárhlíð í Norður-Múlasýslu. 
Fellsendi, nýbýli í landi Stóru-Fellsaxlar í Skilmannahreppi í Borgarfjarðars. 
Ósland, nýbýli í landi Flögu í Svalbarðshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu.
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22 Vik, nýbýli í landi Hlaðhamra í Mosfellshreppi, Kjósar sýslu. 
11. febr. Setberg II, nýbýli í landi Setbergs í Nesjahreppi í Austur-Skaftafellssýslu. 

Bjarnar fell, nýbýli í landi Austurhlíðar í Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. 
Nónbjarg, nýbýli í landi Geirastaða í Skútustaðahreppi, S.-Þingeyjarsýslu. 
Kvistás, nýbýli í landi Laufáss í Kelduneshreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. 
Árbakki, nýbýli í landi Gilsbakka í Hrafnagilshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 
Steinstaðir II, nýbýli í landi eyðibýlisins Steinstaða II og hluta úr Efstalands- 

koti í Öxnadalshreppi, Eyjafjarðarsýslu. 

Í menntamálaráðuneytinu, 11. febrúar 1957. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Sigurður J. Briem. 

23 AUGLÝSING 
14. febr. 

um fyrirmynd að samþykktum fyrir héraðssamlög. 

Samkvæmt IV. kafla laga nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur 
ráðuneytið fallizt á fyrirmynd að samþykktum fyrir héraðssamlög, sem Trygg- 
ingastofnun ríkisins hefur látið gera, og er prentuð sem fylgiskjal. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1957. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

Fylgiskjal. HÉRAÐSSAMLÖG 

Samþykkt fyrir Héraðssamlag ......... RA sýslu. 

1. gr. 
Samlagið heitir Héraðssamlag .............200000 0000... sýslu. 
Starfssvæði þess er .........0000 0... sýsla. 
Heimili þess og varnarþing er Í ...........0.000. 00 .nnn eens 

2. gr. 
Öll sjúkrasamlög innan ..............0.%. 0. nv nn sýslu eru þátt- 

takendur í héraðssamlaginu. 

3. gr. 
Stjórn héraðssamlagsins skal skipuð þrem mönnum. Oddviti sýslunefndar er 

formaður stjórnarinnar, en sýslunefnd kýs tvo menn ög tvo til vara. 
Kjörtímabil hinna kjörnu stjórnarmanna er 4 ár, og skulu þeir kosnir að lokn- 

um almennum sveitarstjórnarkosningum. 
Sýslunefnd ákveður þóknun stjórnarmanna, og greiðist hún úr héraðssamlags- 

sjóði.
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4. gr. 23 

Stjórninni ber skylda til að sjá um ad héradssamlagid starfi í samræmi vid lög 14. febr. 
og reglugerðir og samþykkt þessa. 

Héraðssamlagið lýtur yfirstjórn Tryggingastofnunar ríkisins. 

5. gr. 
Stjórnin heldur fundi, þegar þörf krefur. Skal formaður ætíð boða fund ef 

meiri hluti stjórnarmanna æskir þess. 
Nú forfallast aðalmaður í stjórn héraðssamlagsins og skal þá kveðja varamann til. 
Formaður stjórnar fundum. Haldin skal gerðabók og í hana skráðar ályktanir 

stjórnarinnar. 
Við atkvæðagreiðslur ræður atkvæðamagn, en séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði 

formanns. 
Verði ágreiningur innan stjórnarinnar, getur hver stjórnarmaður skotið honum 

til Tryggingastofnunar ríkisins. 
Sama rétt hefur hvert sjúkrasamlag, sem þátttakandi er í héraðssamlaginu, svo 

og hver samlagsímaður þess, er ágreiningurinn varðar. 

6. gr. 
Fé héraðssamlagsins skal ávaxta í banka eða sparisjóði. 

7. gr. 
Reikningsár héraðssamlagsins er almanaksárið. Ársreikningar þess skulu endar- 

skoðaðir af endurskoðendum sýslusjóðsreikninga. 

8. gr. 
Framlag ríkissjóðs og lífeyrisdeildar til sjúkrasamlaganna á héraðssamlass- 

svæðinu greiðir Tryggingastofnun ríkisins til héraðssamlagsins. 
Það greiðir hverju sjúkrasamlagi sinn hluta framlaganna að frádregnum sjúkra- 

dagpeningum, stjórnarkostnaði og því fé, sem ákveðið kann að hafa verið til jöfn- 
unar. Kostnaður héraðssamlagsins skiptist á milli sjúkrasamlaganna í hlutfalli við 
framlag ríkissjóðs til þeirra. 

9. gr. 
Formaður héraðssamlagsstjórnar greiðir samlagsmönrnm í sjúkrasamlögum 

innan sýslunnar sjúkradagpeninga samkvæmi úrskurðum sjúkrasamlagsstjórna 
endurskoðuðum af héraðssamlagsstjórn eða stjórnarformanni í umboði hennar. 
Fjárhæðir þessar greiðir formaður af fé Tryggingastofnunar rikisins, sem hann hefur 
undir höndum, en fær þær síðan endurgreiddar af framlögum ríkissjóðs og lífeyris- 
deildar Tryggingastofnunarinnar til hlutaðeigandi sjúkrasamlaga. 

Héraðssamlagsstjórn getur ákveðið, að í úrskurði samíagsstjórnar skuli aðeins 
tilgreint tímabil það, er sjúkradagpeningagreiðsla miðast við, og ákveður hún þá 
fjárhæðir þær, sem greiða skal. 

10. gr. 
Hafi ráðherra samkvæmt tillögum Tryggingastofnunar ríkisins ákveðið með 

reglugerð að fengnu samþykki héraðssamlagsstjórnar, að jafna skuli sjúkrakostnaði 
sjúkrasamlaga innan sýslunnar, skal héraðssamlagsstjórnin annast jöfnun þessa. 

Að jöfnun lokinni skal héraðssamlagsstjórnin greiða sjúkrasamlögunum það, 
sem þeim ber að fá af jöfnunarfé, sbr. 4. mgr. 49. gr. almannatryggingalaganna. 
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11. gr. 
Sjúkrasamlagsstjórnir skulu senda héraðssamlagsstjórn endurskoðaða reikninga 

sjúkrasamlaganna fyrir marzlok ár hvert, nema stjórn héraðssamlagsins ákveði að 
reikningum skuli fyrr skilað. Reikningana skal héraðssamlagsstjórnin yfirlíta og end- 

urskoða eftir því, sem hún telur þörf á. 
Ef héraðssamlagsstjórnin telur reikning samlags eigi réttan eða ranglega færðan, 

getur hún sett samlagsstjórn ákveðinn frest til að koma honum í rétt horf. Fáist eigi 
slík leiðrétting eða ef reikningurinn auðsýnilega er í meginatriðum rangur, getur 
héraðssamlagsstjórn ráðið sérstakan reiknihgsfróðan mann til þess, á kostnað sjúkra- 
samlagsins, að endurskoða reikninginn og gera hann að nýju, ef með þarf. 

Þegar héraðssamlagsstjórn hefur yfirfarið og athugað reikninga samlaganna, 
skal hún gera ársskýrslu um rekstur þeirra og efnahag í því formi, sem Trygginga- 
stofnun ríkisins ákveður. Ársskýrslu þessa ásamt reikningum sjúkrasamlaganna skal 

senda Tryggingastofnun ríkisins fyrir lok maímánaðar. 

12. gr. 
Þegar sjúkrasamlagsstjórnir skjóta einstökum málum til úrskurðar Trygginga- 

stofnunar ríkisins og hún óskar umsagnar héraðssamlagsstjórnar um þau mál, er 
héraðssamlagsstjórn skyldug að láta þá umsögn í té. 

13. gr. 
Héraðssamlagsstjórn skal skylt að vera Tryggingastofnun ríkisins til aðstoðar 

og leiðbeiningar varðandi tryggingamál almennt í umdæminu. 

14. gr. 
Hafi öll sjúkrasamlög innan sýslunnar sameinazt í eitt sjúkrasamlag, sbr. 3. mgr. 

44. gr. almannatryggingalaganna, hættir héraðssamlagið störfum og skiptast þá 
sjóðseignir þess milli þátttakenda í hlutfalli við fjölda samlagsmanna. 

AUGLÝSING 

um fyrirmynd að samþykktum fyrir sjúkrasamlög í kaupstöðum. 

Samkvæmt IV. kafla laga nr. 24 29. marz 1966, um almannatrygg singar, hefur 
ráðuneytið fallizt á fyrirmynd að samþykktum fyrir sjúkrasamlög í kaupstöðum, 
sem Tryggingastofnun ríkisins hefur látið gera, og prentað er sem fylgiskjal. 

"élagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1957, 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson.
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Fylgiskjal. KAUPSTADIR 

Samþykkt fyrir Sjúkrasamlag ............%%00 000. 0 nn 

I. KAFLI 

Nafn, tilgangur, samlagssvæði. 

1. gr. 

Sjúkrasamlag seeren senere renerne, er stofnað í þeim 
tilgangi að tryggja samlagsmönnum sjúkrahjálp og bætur á fjárhagstjóni, er veikindi 
valda. Starfar það samkvæmt lögum um almannatryggingar, nr. 24 29. marz 1956, og 
Þeim breytingum, sem löggjöf þessi tekur. 

Starfssvæði samlagsins er ........2.....00.0.0. enn Heimili þess 
og varnarþing er i ...............0..20000.. ess 

II. KAFLI 

Stjórn, ávöxtun fjár o. fl. 

2. gr. 
Stjórn sjúkrasamlagsins skal skipuð .................... mönnum. 
Ráðherra skipar formann samlagsins og varaformann eftir tillögum trygginga- 

ráðs, en bæjarstjórn kýs til viðbótar ...........000.000... menn og jafnmarga til 
vara. Kjörtímabil allra stjórnarnefndarmanna er 4 ár, og skulu þeir skipaðir og 
kosnir að loknum almennum sveitarstjórnarkosningum. 

Tryggingastofnun ríkisins ákveður þóknun stjórnenda, og greiðist hún úr sam- 
lagssjóði. 

3. gr. 
Stjórninni ber skylda til að sjá um, að samlagið starfi í samræmi við lög og 

reglugerðir og samþykkt þessa. Samlagið lýtur yfirstjórn Tryggingastofnunar 
ríkisins. 

4. gr. 
Stjórnin heldur fundi, þegar þörf krefur, þó eigi sjaldnar en 4 sinnum á ári. 

Skal formaður jafnan boða fundi, ef meiri hluti samlagsstjórnar æskir þess. 
Nú forfallast aðalmaður í stjórn samlagsins og getur ekki sótt fund, og skal þá 

kalla varamann til að sitja stjórnarfund í hans stað. 

Formaður samlagsins stjórnar fundum. Samlagsstjórn kýs sér fundarritara, og 

heldur hann gerðabók samlagsstjórnar, sem lesin skal upp í fundarlok og undirrituð 
af öllum viðstöddum stjórnarmönnum. 

Í gerðabók skal skrá ályktanir stjórnarinnar og greinargerð fyrir þeim. Öll 
erindi til stjórnar samlagsins frá samlagsmönnum skulu vera skrifleg. 

Við atkvæðagreiðslur ræður atkvæðamagn, en séu jafnmörg atkvæði með og móti, 
Íellur atkvæðisefnið. Ef atkvæði eru jöfn, getur þó stjórnarmaður lagt málið undir 
úrskurð Tryggingastofnunar ríkisins. Ef ágreiningur verður í samlagsstjórninni, 
getur formaður samlagsins eða .......... stjórnarmanna skotið honum til úrskurðar 
Tryggingastofnunar ríkisins, enda séu slík málskot tilkynnt strax á sama fundi, og 
frestar þá framkvæmd hins umdeilda atriðis, þar til sá úrskurður hefur verið felldur. 

Samlagsmaður, sem ekki vill una úrskurði samlagsstjórnar, í máli er hann 
varðar, getur skotið honum til Tryggingastofnunar ríkisins. 
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5. gr. 
Stjórn samlagsins ræður því starfsmenn, eftir því sem þörf krefur. Leita skal 

samþykkis Tryggingastofnunar ríkisins um starfsmannafjölda, starfssvið þeirra og 

launakjör. 
Samlagsstjórn skal setja starfsmönnum ákveðnar reglur að fara eftir í daglegum 

rekstri samlagsins og vera á verði um, að gætt sé hins ýtrasta sparnaðar, sem sam- 
rýmanlegur er því markmiði samlagsins að veita samlagsmönnum sem bezta og full- 

komnasta sjúkrahjálp. 

6. gr. 
Fé samlagsins skal ávaxta í öruggum banka, sparisjóði eða verðbréfum, sem 

tryggð eru með ríkisábyrgð. Aldrei skal þó, án samþykkis Tryggingastofnunar ríkis- 
ins, festa meira fé en svo, að handbært sé sem svarar 6 mánaða tekjum samlagsins. 

Vilji samlagið kaupa önnur verðbréf eða fasteign, skal það leita samþykkis 
Tryggingastofnunar ríkisins til þess. Aldrei skal geymt meira fé í skrifstofu sam- 
lagsins en þörf krefur til daglegra gjalda. 

7. gr. 
RBeikningsár samlagsins er almanaksárið. Ársreikningar skulu lagðir fram og 

sendir Tryggingastofnun ríkisins eigi síðar en í marzlok. Skulu þeir endurskoðaðir 
af löggiltum endurskoðanda eða tveimur endurskoðendum, sem Tryggingastofnun 

ríkisins viðurkennir. 

III. KAFLI 

Hinir tryggðu, 

8. gr. 
Sérhver maður, karl eða kona, 16 ára eða eldri, sem á heimilisfang á samlags- 

svæðinu, er skyldur að tryggja sig í samlaginu (sjá þó 20. gr.). Undanþegnir trygg- 
ingarskyldunni eru þó þeir, sem haldnir eru sjúkdómi, sem lög nr. 78 frá 1936, um 
ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla, taka til, á meðan þeir dveljast í sjúkra- 

húsi eða hæli á kostnað ríkisframfærslunnar. 

9. gr. 
Réttar til bóta þeirra, er samlagið veitir, nýtur sérhver tryggingarskvldur maður, 

sem greiðir iðgjöld sín skilvíslega, sbr. ákvæði 19. greinar. 
Þeir, sem flytjast inn á samlagssvæðið, öðlast þó því aðeins réttindi um leið og 

þeir verða þar tryggingarskyldir, að þeir hafi, er þeir fluttust, verið tryggðir í öðru 

samlagi innan almannatrygginganna, eða i landi, sem samið hefur verið við um flutn- 
ing milli samlaga. Bótaréttur slíkra manna hjá samlaginu hefst, þegar uppfyllt eru 
skilyrði þau, sem sett eru i reglum Tryggingastofnunarinnar um flutning milli sam- 

laga eða í milliríkjasamningi. 
Aðrir þeir, sem flytjast inn á samlagssvæðið, öðlast réttindi sex mánuðum eftir 

að þeir hefja iðgjaldagreiðslur (sbr. þó niðurlagsákvæði 20. gr.). Þó geta þeir lokið 
biðtímanum á þrem mánuðum, ef þeir áskilja sér það í upphafi, enda greiði þeir 

fnllt biðtímagjald. 
Þeir, sem útskrifast af sjúkrahúsi eða hæli, þar sem þeir hafa verið á vegum 

rikisframfærslunnar, öðlast réttindi án biðtíma. 

10. gr. 
Börn, stjúpbörn og fósturbörn samlagsmanna, yngri en 16 ára, sem eru á fram- 

færi þeirra, eru sjúkratryggð með þeim. Séu foreldrar samvistum, njóta börnin fullra
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réttinda, ef hvorugt foreldranna er i vanskilum vid samlagid, en hålfra réttinda, ef 24 
annað er i vanskilum. Séu foreldrarnir ekki samvistum, fylgir barnið tryggingu þess, 14. febr. 
sem foreldraráðin hefur. (Um óvígða sambúð sjá 15. gr.) 

IV. KAFLI 

Réttindi samlagsmanna. 

A. Sjúkrahjálpin. 

11. gr. 
Samlagið veitir samlagsmöni.um þá hjálp í veikindum, sem hér segir: 

1. Sjúkrahúsvist. 

Samlagið greiðir að fullu vist í viðurkenndu sjúkrahúsi, eins lengi og þörf 
krefur, svo og læknishjálp, lyf og aðra þjónustu, sem þar er veitt. 

Samlasinu er þó því aðeins skylt að greiða þennan kostnað að fullu, að 
það hafi samning eða nái samningi um greiðsluna við hlutaðeigandi aðila, eða 
heilbrigðismálaráðuneytið hafi ákveðið gjaldið, sbr. 3. mgr 54. gr. almanna- 
tryggingalaganna. Annars greiðir samlagið hluta kostnaðarins eftir reglum, sem 
Tryggingastofnunin setur. 

Samlagið greiðir sjúkrahúsvist vegna ellikramar og alvarlegra langvinnra 
sjúkdóma, sem lög nr. 78 1936 um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla 
taka til, aðeins fyrstu 5 vikurnar, sem hlutaðeigandi dvelst í sjúkrahúsi eða 
hæli vegna þess sjúkdóms. 

ra
 

Læknishjálp. 

a. Almenna læknishjálp greiðir samlagið að fullu hjá samlagslækni sjúklings- 
ins á umsömdum vinnutíma læknis, svo og hjá öðrum lækni, ef um slys 
eða bráða sjúkdóma er að ræða og ekki næst í hlutaðeigandi heimilislækni. 

Læknishjálp fari fram í viðtalsstofu læknis, ef sjúklingurinn er ferða- 
fær og hægt að koma því við. 

Samlagsmenn greiða þó heimilislækni kr. 5.00 fyrir hvert viðtal á lækn- 
ingaslofu og kr. 10.00 fyrir hverja vitjun. Upphæðir þessar eru miðaðar við 
173 stiga vísitölu. Breytist greiðsluvísitala kaups um 10%, skal samræma 
greiðslurnar þeirri breytingu. 

b. Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir eftir tilvísun samlagslæknis hjá sér- 
fræðingum greiðir samlagið að % hlutum. Heimilt er og að greiða aðra naud- 
synlega læknishjálp hjá sérfræðingum að .........0.... 00 að ráði 
samlagslæknis. 

Í samráði við Tryggingastofnunina getur samlagsstjórn sett reglur, 
sem takmarka rétt samlagslækna til að vísa sjúklingum til sérfræðinga á 
kostnað samlagsins. 

Samlagsmaður, er óskar læknishjálpar, skal sýna samlagslækni bók sína 
eða skírteini til sönnunar því, að hann hafi rétt til læknishjálpar á kostnað 
samlagsins. Geti hann það ekki, er lækni heimilt að krefja sjúklinginn um 
greiðslu fyrir verk sitt, eins og hann væri ekki í samlaginu, nema um slys eða 
bráðan sjúkdóm sé að ræða, en þá skal sjúklingurinn sýna skírteini sitt svo 
fljótt sem við verður komið. 

Eigi er samlagsmönnum heimilt á kostnað samlagsins að leita nema til 
eins læknis í senn með sama sjúkdóm. Þetta gildir þó ekki, þegar samlags- 
læknir vísar sjúklingi til sérfræðings, sjá hér að framan.
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Lyf og umbúðir. 
Samlagið greiðir lyf eftir lyfseðli eða reikningi, undirrituðum af lækni, 

svo sem hér segir: Lyf, sem samlagsmanni er lífsnauðsyn að nota að staðaldri, 
greiðir samlagið að fullu. Önnur nauðsynleg lyf greiðir það að % eða %. 
Tryggingastofnun ríkisins lætur gera skrá um þá lyfjaflokka, sem hér um 
ræðir, og skal skráin staðfest af heilbrigðisstjórninni. 

Samlagsmenn skulu sýna samlagsbók sína í lyfjabúðum, þegar lyf eru 
afgreidd, og má því aðeins afgreiða lyfið á kostnað samlagsins, að samlags- 

maður njóti réttinda. 
Samlagið greiðir að % umbúðir, svo sem gips og sáraumbúðir, ef um meiri 

háttar slys eða aðgerðir er að ræða. 

Röntgenskoðanir og geislalækningar. 
Sjúkrasamlagið greiðir röntsenmyndir og röntgenskoðun að í%, samkvæmt 

gjaldskrá heilbrigðisstjórnarinnar. 
Rönigen- og radiumlækningar greiðir samlagið að % hlutum. Aðrar lækn- 

ingar með geislavirkum efnum er samlagsstjórn heimilt að greiða samkvæmt 

sérstakri samþykkt hverju sinni. 

Fæðingarh jálp. 
Samlagið greiðir nauðsynlega dvöl í sjúkrahúsi eða fæðingarstofnun í sam- 

bandi við barnsburð eða meðsöngu, þó eigi fyrir þann dag er fæðing á sér stað 
né næstu 8 daga. 

Önnur sjúkrahjálp. 
a. Hjúkrun í heimahúsum. 

Samlagið greiðir fyrir hjúkrun í heimahúsum, ef samlagslæknir telur, 
að með því megi komast hjá sjúkrahúsvist, sem ella væri nauðsynleg, enda 
annist þá sjúklinginn hjúkrunarkona, sem samlagslæknir og samlagsstjórn 
taka gilda. Aldrei greiðir þó samlagið meira fyrir slíka hjúkrun en sem 
SVAPAP lll þess, sem jafnlöng sjúkrahúsvist hefði 
kostað samlagið. 

b. Nudd- og rafmagnslækningar. 
Samlagið greiðir nudd- og rafmagnslækningar sem framkvæmdar eru 

samkvæmt fyrirsögn læknis, að ........... , þó ekki yfir 300 kr. á hverju 

almanaksári fyrir hvern sjúkling. 
c. Ferðakostnaður. 

Samlagið greiðir ............. flatningskostnaðar samlagsmanna til 
sjúkrahúss, ef sjúkrabifreið eða sjúkraflugvél þarf til flutningsins að dómi 
samlagslæknis, og allt að ............. ferðakostnaðar samlagslæknis til 
Þeirra samlagssjúklinga, sem ern ekki ferðafærir sökum sjúkdóms síns, 
að svo miklu leyti sem hlutaðeigandi sjúklingi eða húsbónda hans hefur 
verið ókleift að ná í lækni með hjálp sins eigin fólks eða flutningatæk ja. 

Heimilt er þó samlagsstjórn að ákveða þátttöku í slíkum kostnaði allt 
að 34 hlutum, þegar um óvenjuleg útgjöld er að ræða og Tryggingastofnunin 
tekst á hendur að greiða hluta kostnaðarins, sbr. 82. gr. almannatrygginga- 

laganna. 

Sjúkradagpeningar. 
Samlagið veitir sjúkradagpeninga þeim samlagsmanni, 16 ára eða eldri, 

sem verður óvinnufær vegna veikinda, ef hann verður fyrir tekjumissi, svo 
sem segir í þriðju málsgrein, og nýtur ekki elli- eða örorkulifeyris, slysadag- 

peninga né atvinnuleysisbóta.
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Sjukradagpeningar nema kr. ............ å dag fyrir einhleypan mann 24 
eða konu, kr. ............ á dag fyrir kvæntan mann eða gifta konu (sbr. þó 14. febr. 
7. mgr. hér á eftir, a-lið) og kr. ............ fyrir hvert barn allt að þremur, 
sem er á framfæri hins sjúka og tryggt með honum, sbr. 10, gr. samþykktanna, 
allt að viðbættri verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu þeirri, sem kaup er reiknað 
eftir á hverjum tíma. 

Til þess að full upphæð dagpeninga verði greidd, má hinn sjúki ekki hafa 
á veikindatímanum tekjur, sem nema meiru en þriðjungi dagpeningaupphæðar, 
enda lækka dagpeningar um þá upphæð tekna, sem er umfram þetta mark, og 
aldrei greiðast hærri dagpeningar en sem nemur % hlutum þess, sem hinn 
sjúki hefur misst vegna veikindanna. — Ef ósannað er, að þessi skilyrði séu 
fyrir hendi, má fresta úrskurði þar til skattaframlag ársins liggur fyrir, ef líkur 
eru til, að í því megi fá leiðbeiningar um þetta efni. 

Launþegar og einyrkjar njóta dagpeninga frá og með 11. degi, ef þeir eru 
óvinnufærir í 14 daga, sjá bå um fasta starfsmenn ákvæði 86. gr. laga um 
almannatryggingar, en atvinnurekendur — þ. e. þeir, sem greiða skulu slysa- 
tryggingariðgjöld af meiru en 52 vikum — frá og með sjöttu sjúkraviku. Bið- 
tíminn reiknast frá þeim degi, er veikindin valda óvinnuhæfni, ef læknis hefur 
þá verið vitjað eða sjúklingurinn fluttur í sjúkrahús. Heimilt er þó samlags- 
stjórn að ákveða, að biðtími samlagsmanns hefjist áður en læknis er vitjað, 
þar sem sérstökum erfiðleikum er bundið að ná til læknis. 

Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 26 vikur á hverjum 12 mánuðum. 
Heimilt er þó samlagsstjórn, að fengnu samþykki tryggingaráðs, að ákveða, að 
dagpeningar skuli greiddir lengur, ef lækningatilraunum er ekki lokið og óvíst 
er, hvort um varanlega örorku er að ræða, 

Dagpeningar falla niður þann dag, er samlagsmaður verður vinnufær, þó 
að hann hefji ekki vinnu eða vanræki að segja frá bata sínum. 

Dagpeningar eru ekki greiddir: 

a. Giftri konu, ef maður hennar getur séð henni farborða Sama gildir um 
kvæntan mann, ef konan er tekjuaflandi. Þegar samt ber að greiða dag- 
peninga og hlutaðeigandi hefur ekki unnið utan heimilis, lækka dagpen- 
ingar í fjárhæð einstaklingslífeyris samkv. 13. gr. almannatryggingalaga. 

b. Vegna næmra sjúkdóma, svo sem mislinga, skarlatssóttar, inflúenzu o. fl., 
þegar þeir ganga sem farsóttir, nema tryggingaráð heimili greiðsluna hverju 
sinni. 

c. Ef sjúkdómurinn stafar af áfengisneyzlu, notkun deyfilyfja, eða öðrum or- 
sökum, sem hinn tryggði á sjálfur sök á, beint eða óbeint með vítaverðu 
hirðuleysi eða gáleysi, eða með því að vanrækja að fara að ráðum læknis. 
Nú dvelst hinn sjúki í sjúkrahúsi eða hæli, þar sem samlagið eða ríkis- 

framfærslan greiða fyrir hann að nokkru eða öllu leyti, og (falla þá niður 
dagpeningar, ef hann er einhleypur) lækka dagpeningar hans um 80%, ef hann 
er einhleypur. Dagpeningar kvænts manns lækka þá um 60%, en dagpeningar 
giftrar konu falla niður. Aldrei lækka þó dagpeningar vegna barna. 

Um dagpeninga skal sækja skriflega til samlagsstjórnar eigi síðar en 3 
mánuðum eftir að réttur til dagpeninga hófst, og skal fylgja læknisvottorð í því 
formi, sem Tryggingastofnunin ákveður, svo og vottorð vinnuveitanda, þegar 
launþegi á í hlut, um niðurfall tekna. Berist umsókn og vottorð síðar, greiðir 
samlagið þó dagpeninga, ef málsatvik eru ljós, en þó aldrei meira en 3 mánuði 
aftur í tímann. 

Samlasið hefur rétt til að láta hvenær sem er rannsaka heilsufar þess, sem 
sótt hefur um eða nýtur dagpeninga, með læknisskoðun eða á annan hátt og
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er hinn tryggði skyldur til að mæta til slíkrar rannsóknar innanhérads, ef 
hann er ferðafær. Vanræki hann þetta, missir hann rétt til dagpeninga, meðan 

svo stendur. 

B. Önnur ákvæði varðandi réttindin. 

12. gr. 
Samlagið greiðir ekki, nema að svo miklu leyti sem það fellur undir samninga 

við sjúkrahús eða aðra aðila: 

1. Gervitennur, gleraugu, gervilimi né sjúkra- og hjúkrunaráhöld. 
2. Lækniseftirlit né svæfingu vegna eðlilegrar fæðingar. 
3. Læknisvottorð önnur en þau, sem eru samningsbundin við samlagslækni. 
4. Flöskur, glös og önnur lyfjaílát. 
5. Áfenga drykki, gosdrykki, lyfjafæðu né sérlyf þau eða annað, sem eigi ber að 

greiða samkvæmt lyfjaskrá Tryggingastofnunar ríkisins, sbr. 11. gr., 3. tölul. 
6. Deyfilyf, sem notuð eru sem nautnalyf. 
7. Sjúkragæzlu, hvorki í heimahúsum né sjúkrahúsum, nema að svo miklu leyti 

sem fram er tekið í 11. gr. 

13. gr. 
Sjúkrasamlagið greiðir ekki sjúkrakostnað, sem skylt er að greiða samkvæmt 

sóttvarnarlögum eða öðrum sérstökum lögum. 

14. gr. 
Samlagsstjórn er heimilt að gerast aðili að samningum, sem Tryggingastofnun 

ríkisins gerir við lækna eða aðra aðila, sem sjúkrahjálp veita. Geri samlagsstjórn 
sjálf samninga við slíka aðila, eru þeir háðir staðfestingu Tryggingastofnunar ríkis- 

ins. 
Náist ekki samkomulag við lækna og fáist eigi úrskurður gerðardóms um samn- 

ingskjör, sbr. 54. gr. laga um almannatryggingar, fellur niður greiðsla samlagsins 
fyrir læknishjálp eftir reglum 2. tölul. 11. gr. samþykktar þessarar, og skal þá upphæð 
iðgjalda ákveðin á ný. Þó skal samlagsstjórn heimilt að ákveða, að fengnu samþykki 
tryggingaráðs, að verja því fé, sem samlaginu sparast, til aukinnar greiðslu sjúkra- 
dagpeninga, eða til hinna tryggðu upp í kostnað við læknishjálp. 

15. gr. 
Þegar karl og kona búa saman í óvígðri sambúð, sbr. 60. gr. laga um almanna- 

irvggingar, fer um réttindi þeirra og barna, sem þau hafa á framfæri sínu, eins og um 

hjón og börn þeirra væri að ræða. 

16. gr. 
Ef í ljós kemur, að kostnaður við sjúkdóma einhvers samlagsmanns er orðinn 

grunsamlega mikill, skal samlagsstjórn tilkynna það samlagslækni og fela honum 
að taka málið til rannsóknar og senda stjórn sjúkrasamlagsins skýrslu þar um. 

Geri samlagsmaður sér upp sjúkdóm, eða leitist við að blekkja lækna eða sam- 
lagsstjórn, skal hann sæta viðurlögum 67. gr. almannatryggingalaganna. 

17. gr. 
Nú vill samlagsmaður leita sér læknishjálpar, sem ekki fellur undir ákvæði 11. 

gr. 2. b., utan læknishéraðs, og er samlagsstjórn þá heimilt að greiða kostnað af þeirri 
læknishjálp, þó eigi hærri upphæð en greidd hefði verið samlagslækni.
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18. gr. 24 
Ef tryggdur madur, sem er å ferdalagi eda dvelst utan umdæmis sjukrasamlags 14. febr. 

sins, veikist eða verður fyrir slysi og nýtur bar sjúkrahjálpar, á hann rétt til sjúkra- 
styrks frá sjúkrasamlagi sínu, en þó eigi hærri en hefði hann verið á samlagssvæðinu. 
Ber samlagsmanni að sjá um, að reikningar fyrir slíka sjúkrahjálp séu vandlega 
sundurliðaðir og skýrt tekið fram, um hvaða sjúkrahjálp er að ræða. 

Þennan rétt eiga þó ekki þeir, sem samkvæmt milliríkjasamningi öðlast rétt til 
sjúkrahjálpar í öðru landi, vegna dvalar þar, að því er varðar þá hjálp, sem samn- 
ingarnir fjalla um. 

V. KAFLI 

Iðgjöldin. 

19. gr. 
Allir, sem tryggingarskyldir eru á samlagssvæðinu, skulu greiða iðgjald til 

samlagsins. Samlagsstjórn gerir tillögur um fjárhæð iðgjalds til Tryggingastofnunar 
Tikisins, sem ákveður hana, og tekur iðgjaldaákvörðun gildi, þegar ráðherra hefur 
staðfest hana. lögjaldabreytingar skulu að jafnaði ákveðnar fyrir fram, en geta þó 
gilt frá byrjun þess greiðslutímabils, sem yfir stendur. 

Iðgjöldin skulu greidd ..............00...00.... lega fyrir fram, og er gjalddagi 
1. dagur hvers ...........0000000 00... Gjaldkeri skal kvitta fyrir iðgjaldið í 
iðgjaldabók, er afhent skal hverjum samlagsmanni, er réttindi hans hefjast, en háður 
er samlagsmaður breytingum, sem löglega eru ákveðnar fyrir iðgjaldatímabil, sem 
hann kann að hafa greitt. 

20. gr. 
Námsmenn og aðrir, sem dveljast langdvölum erlendis, en halda heimilisfangi 

hér á landi, eru undanþegnir iðgjaldagreiðslu, ef þeir sanna að þeir séu sjúkratryggðir 
i dvalarlandinu, enda njóta þeir ekki réttinda hjá samlaginu á meðan. 

Samlagsstjórn er heimilt að veita þeim réttindi án biðtíma, er þeir koma aftur á 
samlagssvæðið, enda hafi þeir óslitið verið sjúkratryggðir. 

Þeir samlagsmenn, sem sleppa heimilisfangi hér á landi, geta tryggt sér réttindi 
án biðtíma í samlaginu er þeir koma aftur með því að greiða árlega fyrir fram til 
samlagsins, meðan þeir eru ytra, gjald sem svarar þriggja mánaða iðgjaldi. 

21. gr. 
Greiði samlagsmaður ekki iðgjald sitt á gjalddaga, skal honum þó gefinn ...... 

mánað ...... frestur til að greiða gjaldið, án þess að réttur hans skerðist við það. 
Þegar sá frestur er liðinn, falla réttindi hans niður. Þegar vanskil nema meiru en 

G mánuðum, öðlast samlagsmaður ekki réttindi aftur fyrr en að liðnum biðtíma, sbr. 
9. gr., frá því að hann hefur greiðslur að nýju, en á þó ekki rétt til eftirgjafar á ið- 
gjaldaskuld. Þegar iðgjaldaskuld innheimtist að fullu, er samlagsstjórn þó heimilt 
að ákveða, að biðtími styttist í 6 vikur og varði aðeins rétt til sjúkrahúsvistar og 
dagpeninga. 

22. gr. 
Auk þess sem samlagsmenn eiga að greiða iðgjöld sín, hver fyrir sig, eru menn 

skyldir til að leggja fram iðgjöld fyrir aðra, eins og hér segir: 

a. Hjón bera ábyrgð á hvort annars iðgjöldum. 
hb. Foreldrar og fósturforeldrar skulu inna af hendi iðgjöld barna sinna og fóstur- 

barna, sem á þeirra vegum eru eða þau kosta til náms. 
c. Meistarar í iðnaði og stofnanir, er hafa iðnnema í þjónustu sinni, skulu greiða 

iðgjöld iðnnema sinna.
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Útgerðarmenn skulu greiða iðgjöld lögskráðra sjómanna. 
Atvinnurekendur inna af hendi iðgjöld fastra starfsmanna sinna. 
Tryggingastofnun ríkisins greiðir iðgjöld þeirra, sem njóta elli- eða örorkulíf- 

eyris. 
Viðurkenndir lífeyrissjóðir, sbr. 85. gr. almannatryggingalaga, skulu greiða 
sjúkrasamlagsiðgjöld örorkulífeyrisþega sinna og ellilífeyrisþega, sem orðnir eru 
67 ára, enda færi þeir sönnur á, að tekjur þeirra séu ekki svo háar, að valda 
muni missi lifeyris samkv. 22. gr. laga um almannatryggingar. 

h. Bæjarsjóður greiðir iðgjöld þeirra manna, sem eru á föstu sveitarframfæri, og 
annarra þeirra, sem sveitarstjórn ákveður að greiða fyrir samkvæmt 76. gr. al- 

mannatryggingalaga. 

m
m
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23. gr. 
Samlagið getur krafizt þess, að launagreiðandi haldi eftir af kaupi launþega 

iðgjöldum þeirra og maka þeirra, sem gjaldfallin eru, þegar kaup er greitt, og greiði 

þau til samlagsins. — Vanræki launagreiðandi þetta, má krefja hann sjálfan um hið 

vangreidda, svo sem væri það iðgjaldsskuld hans sjálfs. 
Gjaldfallin iðgjöld má innheimta með lögtaki hjá samlagsmanni eða þeim, sem 

ber ábyrgð á greiðslunni, sbr. 22. grein og fyrri málsgrein þessarar greinar. 

24. gr. 
Samlagsmenn skulu tilkynna bústaðaskipti innan sjö daga frá því að þau urðu. 
Fjölgi eða fækki börnum á heimili samlagsmanns, skal hann tafarlaust tilkynna 

það til samlagsins. 
Sömuleiðis skulu þeir, er bera ábyrgð á iðgjöldum annarra, tilkynna samlaginu 

fjölgun þeirra eða fækkun. 
Deyi samlagsmaður, ber aðstandendum hans að tilkynna það samlaginu þegar 

í stað. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

25. gr. 

Nú verður samlagsmaður fyrir slysi og á vegna þess rétt til slysabóta, og greiðir 

samlagið þá sjúkrahjálp, samkv. 11. gr., aðra en dagpeninga, en á rétt til endur- 

greiðslu frá slysatryggingadeild Tryggingastofnunarinnar. 

Ef samlagsmaður á að öðru leyti bótakröfu á hendur manni eða stofnun, vegna 

tjóns, er hann eða hún ber ábyrgð á, getur samlagið endurkrafið hinn ábyrga um 

þær bætur, sem það hefur innt af hendi vegna tjónsins. 

26. gr. 

Nú þykir sýnt, að sjóður sjúkrasamlagsins nægi ekki Hl að standa straum af 

skuldbindingum þess, og skal þá stjórn þess snúa sér til Tryggingastofnunar ríkisins 

og leita aðstoðar hennar til að rétta við hag samlagsins. 

Jafnframt skal stjórnin gera ráðstafanir til aukinnar tekjuöflunar eða, að dregið 

sé úr hlunnindum þeim, sem samlagið veitir. Þó má aldrei skerða þau lágmarks- 

réttindi, er um getur í 52. gr. laga um almannatryggingar (sbr. þó 14. gr. samþykkt- 

arinnar). 

27. gr. 

Brot gegn ákvæðum samþykktar þessarar varða sektum allt að kr. 10 000.00, til 

ryggingastofnunar ríkisins, sbr. 89. gr. almannatryggingalaganna. Með mál út af 

slíkum brotum skal fara að hætti opinberra mála.



59 

AUGLYSING 

um fyrirmynd að samþykktum fyrir sjúkrasamlög í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt IV. kafla laga nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur 
ráðuneytið fallizt á fyrirmynd að samþykktum fyrir sjúkrasamlög í sveitum og 
kauptúnum, sem Tryggingastofnun ríkisins hefur látið gera og er prentuð sem 
fylgiskjal. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. febrúar 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

Fylgiskjal. SVEITIR OG KAUPTÚN 

Samþykkt fyrir Sjúkrasamlag ......................0 0... 

I. KAFLI 

Nafn, tilgangur, samlagssvæði. 

1. gr. 
Sjúkrasamlag .........0..00.00. er stofnað í þeim tilgangi að tryggja 

samlagsmönnum sjúkrahjálp og bætur á fjárhagstjóni, er veikindi valda. Starfar 
það samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 24 29. marz 1956 og þeim breyt- 
ingum, sem löggjöf þessi tekur. 

Starfssvæði samlagsins er ............00.0000. 0. Heimili þess og varnar- 
þing er í .................00 00 

II. KAFLI 

Stjórn, ávöxtun fjár o. fl. 

2. gr. 
Stjórn sjúkrasamlagsins skal skipuð .............. mönnum. 

Ráðherra skipar formann samlagsins og varaformann eftir tillögum trygg- 
ingaráðs, en sveitarstjórn kýs til viðbótar .............. menn og jafnmarga til 
vara. Kjörtímabil allra stjórnarnefndarmanna er 4 ár, og skulu þeir skipaðir og 
kosnir að loknum almennum sveitarstjórnarkosningum. 

Tryggingastofnun ríkisins ákveður þóknun stjórnenda, og greiðist hún úr 
samlagssjóði. 

3. gr. 
Stjórninni ber skylda til að sjá um, að samlagið starfi í samræmi við lög og 

reglugerðir og samþykkt þessa. Samlagið starfar undir eftirliti héraðssamlagsstjórnar 
og lýtur yfirstjórn Tryggingastofnunar ríkisins. 

Á. gr. 

Stjórnin heldur fundi, þegar þörf krefur, þó eigi sjaldnar en 4 sinnum á ári. 
Skal formaður jafnan boða fundi, ef meiri hluti samlagsstjórnar æskir þess. 
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25 Nú forfallast aðalmaður í stjórn samlagsins og getur ekki sótt fund, og skal þá 
14. febr. kalla varamann til að sitja stjórnarfund í hans stað. 

Formaður samlagsins stjórnar fundum. Samiagsstjórn kýs sér fundarritara, og 
heldur hann gerðabók samlagsstjórnar, sem lesin skal upp í fundarlok og undir- 
skrifuð af öllum viðstöddum stjórnarmönnum. 

Í gerðabók skal skrá ályktanir stjórnarinnar og greinargerð fyrir þeim. Öll 
erindi til stjórnar samlagsins frá samlagsmönnum skulu vera skrifleg. 

Við atkvæðagreiðslur ræður atkvæðamagn, en séu jafnmörg atkvæði með og 
móti, fellur atkvæðisefnið. Ef atkvæði eru jöfn, getur þó stjórnarmaður lagt málið 
undir úrskurð Tryggingastofnunar ríkisins. Ef ágreiningur verður i samlagsstjórn- 
inni, getur formaður samlagsins eða .......0.000.0.0.0.. stjórnarmanna skotið 
honum til úrskurðar Tryggingastofnunar ríkisins, enda séu slík málskot tilkynnt 
strax á sama fundi, og frestast þá framkvæmd hins umdeilda atriðis, þar til sá 

úrskurður hefur verið felldur. 
Samlagsmaður, sem ekki vill una úrskurði samlagsstjórnar, í máli er hann 

varðar, getur skotið honum til Tryggingastofnunar ríkisins. 
Málskot, samkvæmt þessari grein, skulu að jafnaði send formanni héraðssamlags- 

stjórnar, sem afgreiðir málið til Tryggingastofnunarinnar, ásamt umsögn héraðs- 

samlagsins. 

5. gr. 
Stjórn samlagsins ræður því starfsmenn, eftir því sem þörf krefur. Leita skal 

samþykkis Tryggingastofnunar ríkisins um starfsmannafjölda, starfssvið þeirra og 

launakjör. 
Samlagsstjórn skal setja starfsmönnum ákveðnar reglur að fara eftir í daglegum 

rekstri samlagsins og vera á verði um, að gætt sé hins ýtrasta sparnaðar, sem sam- 
rýmanlegur er því markmiði samlagsins að veita samlagsmönnum sem bezta og 
fullkomnasta sjúkrahjálp. 

6. gr. 
Fé samlagsins skal ávaxta í öruggum banka, sparisjóði eða verðbréfum, sem 

tryggð eru með ríkisábyrgð. Aldrei skal þó, án samþykkis Tryggingastofnunar 
ríkisins, festa meira fé en svo, að handbært sé sem svarar 6 mánaða tekjum sam- 

lagsins. 
Vilji samlagið kaupa önnur verðbréf eða fasteign, skal það leita samþykkis 

Tryggingastofnunar ríkisins til þess. Aldrei skal geymt meira fé í skrifstofu sam- 
lagsins en þörf krefur til daglegra gjalda. 

7. gr. 

Reikningsár samlagsins er almanaksárið. Ársreikningarnir skulu endurskoð- 

aðir af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga og sendir stjórn héraðssamlagsins eigi 

síðar en í maræzlok. Stjórn héraðssamlags getur þó ákveðið, að reikningar skuli 

sendir fyrr. 

UL KAFLI 

Hinir tryggðu. 

8. gr. 

Sérhver maður, karl eða kona, 16 ára eða eldri, sem á heimilisfang á samlags- 

svæðinu, er skyldur að tryggja sig i samlaginu (sjá þó 20. gr.). Undanþegnir trygg- 

ingarskyldunni eru þó þeir, sem haldnir eru sjúkdómi, sem lög nr. 78 frá 1936 

um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla taka til, á meðan þeir dveljast í sjúkra- 

húsi eða hæli á kostnað ríkisframfærslunnar. .



61 1957 

9. gr. 25 
Réttar til bóta þeirra, er samlagið veitir, nýtur sérhver tryggingarskyldur maður, 14. febr. 

sem greiðir iðgjöld sín skilvíslega, sbr. ákvæði 19. greinar. 
Þeir, sem flytjast inn á samlagssvæðið, öðlast þó því aðeins réttindi um leið 

og þeir verða þar tryggingarskyldir, að þeir hafi, er þeir fluttust, verið tryggðir í 
öðru samlagi innan almannatrygginganna, eða í landi, sem samið hefur verið við 
um flutning milli samlaga. Bótaréttur slíkra manna hjá samlaginu hefst, þegar 
uppfyllt eru skilyrði þau, sem sett eru í reglum Tryggingastofnunarinnar um 
flutning milli samlaga eða í milliríkjasamningi. 

Aðrir þeir, sem flytjast inn á samlagssvæðið, öðlast réttindi sex mánuðum 
eflir að þeir hefja iðgjaldagreiðslur (sbr. þó niðurlagsákvæði 20. gr.). Þó geta 
þeir lokið biðtímanum á þrem mánuðum, ef þeir áskilja sér það í upphafi, enda 
greiði þeir fullt biðtimagjald. 

Þeir, sem útskrifast af sjúkrahúsi eða hæli, þar sem þeir hafa verið á vegum 
ríkisframfærslunnar, öðlast réttindi án Þiðlíma. 

10. gr. 
Börn, stjúpbörn og fósturbörn samlagsmanna, yngri en 16 ára, sem eru á fram- 

færi þeirra, eru sjúkratryggð með þeim. Séu foreldrar samvistum, njóta börnin 
fullra réttinda, ef hvorugt foreldranna er í vanskilum við samlagið, en hálfra rétt- 
inda, ef annað er i vanskilum. Séu foreld arnir ekki samvistum, fylgir barnið 
tryggingu þess, sem foreldraráðin hefur. (Um óvígða sambúð sjá 15. gr.) 

IV. KAFLI 

Réttindi samlagsmanna. 

A. Sjúkrahjálpin. 

11. gr. 
Samlagið veitir samlagsmönnum bå hjálp í veikindum, sem hér segir: 

1. Sjúkrahúsvist. 

Samlagið greiðir að fullu vist í viðurkenndu sjúkrahúsi, eins lengi og 
þörf krefur, svo og læknishjálp, lyf og aðra þjónustu, sem þar er veitt. 

Samlagið er þó því aðeins skylt að greiða þennan kostnað að fullu. að 
það hafi samning við hlutaðeigandi aðila, eða heilbrigðismálaráðuneytið hafi 
ákveðið gjaldið sbr. 3. mgr. 54. gr. almannatryggingalaganna. Annars greiðir 
samlagið hluta kostnaðar eftir reglum, sem Tryggingastofnunin setur. 

Samlagið greiðir sjúkravist vegna ellikramar og alvarlegra langvinnra 
sjúkdóma, sem lög nr. 78 1936 um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla 
taka til, aðeins fyrstu 5 vikurnar, sem hlutaðeigandi dvelst í sjúkrahúsi eða 
hæli vegna þess sjúkdóms. 

2. Læknishjálp. 
a. Almenna læknishjálp greiðir samlagið að fullu hjá samlagslækni sjúklings- 

ins á umsömdum vinnutíma læknis, svo og hjá öðrum lækni, ef um slys 
- eða bráða sjúkdóma er að ræða og ekki næst í hlutaðeigandi heimilislækni. 

Læknishjálp fari fram í viðtalsstofu læknis, ef sjúklingurinn er ferða- 
fær og hægt að koma því við. 

b. Nauðsynlegar rannsóknir og aðgerðir eftir tilvísun samlagslæknis hjá sér- 
fræðingum greiðir samlagið að % hlutum. Heimilt er og að greiða aðra 
nauðsynlea læknishjálp hjá sérfræðingum að ................ að ráði 
samlagslæknis.
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Í samráði við Tryggingastofnunina getur samlagsstjórn sett reglur, 
sem takmarka rétt samlagslækna til að vísa sjúklingum til sérfræðinga á 
kostnað samlagsins. 
Samlagsmaður, er óskar læknishjálpar, skal sýna samlagslækni bók sína 

eða skírteini til sönnunar því, að hann hafi rétt til læknishjálpar á kostnað 
samlagsins. Geti hann það ekki, er lækni heimilt að krefja sjúklinginn um 
greiðslu fyrir verk sitt, eins og hann væri ekki í samlaginu, nema um slys 
eða bráðan sjúkdóm sé að ræða, en þá skal sjúklingurinn sýna skirteini sitt 
svo fljótt sem við verður komið. 

Eigi er samlagsmönnum heimilt á kostnað samlagsins að leita nema til 
eins læknis í senn með sama sjúkdóm. Þetta gildir þó ekki þegar samlags- 
læknir vísar sjúklingi til sérfræðings, sjá hér að framan. 

Lyf og umbúðir. 
Samlagið greiðir lyf eftir lyfseðli eða reikningi, undirrituðum af lækni, 

svo sem hér segir: Lyf, sem samlagsmanni er lífsnauðsyn að nota að staðaldri, 
greiðir samlagið að fullu. Önnur nauðsynleg lyf greiðir það að % eða %. 
Tryggingastofnun ríkisins lætur gera skrá um þá lyfjaflokka, sem hér um 
ræðir, og skal skráin staðfest af heilbrigðisstjórninni. 

Samlagsmenn skulu sýna samlagsbók sína í lyfjabúðum, þegar lyf eru 
afgreidd, og má því aðeins afgreiða lyfið á kostnað samlagsins, að samlagsmaður 
njóti réttinda. 

Samlagið greiðir að % umbúðir, svo sem gips og sáraumbúðir, ef um meiri 
háttar slys eða aðgerðir er að ræða. 

Röntgenskoðanir og geislalækningar. 
Sjúkrasamlagið greiðir röntgenmyndir og röntsenskoðun að %, samkvæmt 

gjaldskrá heilbrigðisstjórnarinnar. 
Röntgen- og radiumlækningar greiðir samlagið að % hlutum. Aðrar lækn- 

ingar með geislavirkum efnum er samlagsstjórn heimilt að greiða samkv. 
sérstakri samþykkt hverju sinni. 

Fæðingarhjálp. 
Samlagið greiðir nauðsynlega dvöl í sjúkrahúsi eða fæðingarstofnun í 

sambandi við barnsburð eða meðgöngu, þó eigi fyrir þann dag, er fæðing á 
sér stað né næstu 8 daga. 

Önnur sjúkrahjálp. 
a. Hjúkrun í heimahúsum. 

Samlagið greiðir fyrir hjúkrun í heimahúsum, ef samlagslæknir telur, 
að með því megi komast hjá sjúkrahúsvist, sem ella væri nauðsynleg, enda 
annist þá sjúklinginn hjúkrunarkona, sem samlagslæknir og samlagsstjórn 
taka gilda. Aldrei greiðir þó samlagið meira fyrir slika hjúkrun en sem 
svarar .......... þess, sem jafnlöng sjúkrahúsvist hefði kostað samlagið. 

b. Nudd- og rafmagnslækningar. 
Samlagið greiðir nudd- og rafmagnslækningar, sem framkvæmdar eru 

samkvæmt fyrirsögn læknis, að .......... , þó ekki yfir 300 kr. á hverju 
almanaksári fyrir hvern sjúkling. 

c. Ferðakostnaður. 
Samlagið greiðir ............ flutningskostnaðar samlagsmanna til 

sjúkrahúss, ef sjúkrabifreið eða sjúkraflugvél þarf til flutningsins að dómi 
samlagslæknis, og allt að ............ ferðakostnaðar samlagslæknis til 
þeirra samlagssjáklinga, sem eru ekki ferðafærir sökum sjúkdóms sins,
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að svo miklu leyti sem hlutaðeigandi sjúklingi eða húsbónda hans hefur 25 
verið ókleift að ná í lækni með hjálp sins eigin fólks eða flutningatækja. 14. febr. 

Heimilt er þó samlagsstjórn að ákveða þátttöku í slíkum kostnaði allt 
að % hlutum, þegar um óvenjuleg útgjöld er að ræða og Tryggingastofn- 
unin tekst á hendur að greiða hluta kostnaðarins, sbr. 82. gr. almanna- 
tryggingalaganna. 

7. Sjúkradagpeningar. 
Samlagið veitir sjúkradagpeninga þeim samlagsmanni, 16 ára eða eldri, 

sem verður óvinnufær vegna veikinda, ef hann verður fyrir tekjumissi, svo sem 
segir í þriðju málsgrein, og nýtur ekki elli- eða örorkulifeyris, slysadagpeninga 
né atvinnuleysisbóta. 

Sjúkradagpeningar nema kr. ............ á dag fyrir einhleypan mann 
eða konu, kr. ............ á dag fyrir kvæntan mann eða gifta konu (sbr. 
þó 7. mgr. hér á eftir a. lið) og kr. .............. fyrir hvert barn allt að 
Þremur, sem er á framfæri hins sjúka og tryggt með honum, sbr. 10. gr. sam- 
þykktanna, allt að viðbættri verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu þeirri, sem 
kaup er reiknað eftir á hverjum tíma. 

Til þess að full upphæð dagpeninga verði greidd, má hinn sjúki ekki hafa 
á veikindatímanum tekjur, sem nema meiru en þriðjungi dagpeningaupphæðar, 
enda lækka dagpeningar um þá upphæð tekna, sem er umfram þetta mark, 
og aldrei greiðast hærri dagpeningar en sem nemur % hlutum þess, sem hinn 
sjúki hefur misst vegna veikindanna. — Ef ósannað er, að þessi skilyrði séu 
fyrir hendi, má fresta úrskurði þar til skattaframtal ársins liggur fyrir, ef 
líkur eru til, að í því megi fá leiðbeiningar um þetta efni. 

Launþegar og einyrkjar njóta dagpeninga frá og með 11. degi, ef þeir 
eru óvinnufærir í 14 daga, sjá þó um fasta starfsmenn ákvæði 86. gr. laga um 
almannatryggingar, en atvinnurekendur — hp. e. þeir sem greiða skulu slysa- 
tryggingariðgjöld af meiru en 52 vikum — frá og með sjöttu sjúkraviku. Bið- 
tíminn reiknast frá þeim degi, er veikindin valda óvinnuhæfni, ef læknis hefur 

þá verið vitjað eða sjúklingurinn fluttur í sjúkrahús. Heimilt er þó samlags- 
stjórn að ákveða, að biðtími samlagsmanns hefjist áður en læknis er vitjað, 
þar sem sérstökum erfiðleikum er bundið að ná til læknis. 

Sjúkradagpeningar eru greiddir í allt að 26 vikur á hverjum 12 mánuðum. 
Heimilt er þó samlagsstjórn, að fengnu samþykki tryggingaráðs, að ákveða, 
að dagpeningar skuli greiddir lengur, ef lækningatilraunum er ekki lokið og 
óvíst er, hvort um varanlega örorku er að ræða. 

Dagpeningar falla niður þann dag, er samlagsmaður verður vinnufær, 
þó að hann hefji ekki vinnu eða vanræki að segja frá bata sínum. 

Dagpeningar eru ekki greiddir: 
a. Giftri konu, ef maður hennar getur séð henni farborða. Sama gildir um 

kvæntan mann, ef konan er tekjuaflandi. Þegar samt ber að greiða dag- 
peninga og hlutaðeigandi hefur ekki unnið utan heimilis, lækka dagpen- 
ingar í fjárhæð einstaklingslifeyris samkv. 13. gr. almannatryggingalaga. 

b. Vegna næmra sjúkdóma, svo sem mislinga, skarlatssóttar, inflúenzu o. fl., 
Þegar þeir ganga sem farsóttir, nema tryggingaráð heimili greiðsluna 
hverju sinni. 

c. Ef sjúkdómurinn stafar af áfengisneyzlu, notkun deyfilyfja, eða öðrum 
orsökum, sem hinn tryggði á sjálfur sök á, beint eða óbeint með vítaverðu 
hirðuleysi eða gáleysi, eða með því að vanrækja að fara að ráðum læknis. 
Nú dvelst hinn sjúki í sjúkrahúsi eða hæli, þar sem samlagið eða ríkis- 

framfærslan greiða fyrir hann að nokkru eða öllu leyti, og (falla þá niður
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dagpeningar, ef hann er einhleypur) lækka dagpeningar hans um 80%, ef 
hann er einhleypur. Dagpeningar kvænts manns lækka på um 60%, en dag- 
peningar giftrar konu falla niður. Aldrei lækka þó dagpeningar vegna barna. 

Um dagpeninga skal sækja skriflega til samlagsstjórnar eigi síðar en 
3 mánuðum eftir að réttur til dagpeninga hófst, og skal fylgja læknisvottorð 
í því formi, sem Tryggingastofnunin ákveður, svo og vottorð vinnuveitanda, 
Þegar launþegi á í hlut, um niðurfall tekna. Berist umsókn og vottorð síðar, 
greiðir samlagið þó dagpeninga, ef málsatvik eru ljós, en þó aldrei meira en 
3 mánuði aftur í tímann. 

Samlagsstjórn úrskurðar umsóknina og sendir hana, ásamt fylgiskjölum 
til héraðssamlagsstjórnar, sem endurskoðar úrskurðinn og greiðir úrskurðaða 
dagpeninga fyrir hönd samlagsins. 

Samlagið hefur rétt til að láta hvenær sem er rannsaka heilsufar þess, 
sem sótt hefur um eða nýtur dagpeninga, með læknisskoðun eða á annan hátt 
og er hinn tryggði skyldur til að mæta til slíkrar rannsóknar innanhéraðs, 
ef hann er ferðafær. Vanræki hann þetta, missir hann rétt til dagpeninga, 
meðan svo stendur. 

B. Önnur ákvæði varðandi réttindin. 

12. gr. 
Samlagið greiðir ekki, nema að svo miklu leyti sem það fellur undir samninga 

við sjúkrahús eða aðra aðila: 

1. Gervitennur, gleraugu, gervilimi né sjúkra- og hjúkrunaráhöld. 
2. Lækniseftirlit né svæfingu vegna eðlilegrar fæðingar. 
3. Læknisvottorð önnur en þau, sem eru samningsbundin við samlagslækni. 
4. Flöskur, glös og önnur lyfjaílát. 
5. Áfenga drykki, gosdrykki, lyfjafæðu né sérlyf þau eða annað, sem eigi ber 

að greiða samkvæmt lyfjaskrá Tryggingastofnunar ríkisins, sbr. 11. gr., 3. tl. 
6. Deyfilyf, sem notuð eru sem nautnalyf. 
7. Sjúkragæzlu, hvorki í heimahúsum né sjúkrahúsum, nema að svo miklu leyti 

sem fram er tekið í 11. gr. 

13. gr. 
Sjúkrasamlagið greiðir ekki sjúkrakostnað, sem skvilt er að greiða samkvæmt 

sóttvarnarlögum eða öðrum sérstökum lögum. 

14. gr. 
Samlagsstjórn er heimilt að gerast aðili að samningum, sem Tryggingastofnun 

ríkisins gerir við lækna eða aðra aðila, sem sjúkrahjálp veita. Geri samlagsstjórn 
sjálf samninga við slíka aðila, eru þeir háðir staðfestingu Tryggingastofnunar 
ríkisins. 

Náist ekki samkomulag við lækna og fáist eigi úrskurður gerðardóms um samn- 
ingskjör, sbr. 54. gr. laga um almannafryggingar, fellur niður greiðsla samlagsins 
fyrir læknishjálp eftir reglum 2. tl. il. gr. samþykktar þessarar og skal þá upphæð 
iðgjalda ákveðin á ný. Þó skal samlagsstjórn heimilt að ákveða, að fengnu samþykki 
tryggingaráðs, að verja því fé, sem samlaginu sparast, til aukinnar greiðslu sjúkra- 
dagpeninga, eða til hinna tryggðu upp í kostnað við læknishjálp. 

15. gr. 
Þegar karl og kona búa saman í óvígðri sambúð, sbr. 60. gr. laga um almanna- 

tryggingar, fer um réttindi þeirra og barna, sem þau hafa á framfæri sínu, eins og 
um hjón og börn þeirra væri að ræða.
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16. gr. 25 
Ef í ljós kemur, að kostnaður við sjúkdóma einhvers samlagsmanns er orðinn 14. febr. 

grunsamlega mikill, skal samlagsstjórn tilkynna það samlagslækni og fela honum 
að taka málið til rannsóknar og senda stjórn sjúkrasamlagsins skýrslu þar um. 

Geri samlagsmaður sér upp sjúkdóm, eða leitist við að blekkja lækna eða 
samlagsstjórn, skal hann sæta viðurlögum 67. gr. almannatryggingalaganna. 

17. gr. 
Nú vill samlagsmaður leita sér læknishjáipar, sem ekki fellur undir ákvæði 

11. gr. 2. b., utan læknishéraðs, og er samlagsstjórn þá heimilt að greiða kostnað 
af þeirri læknishjálp, þó eigi hærri upphæð en greidd hefði verið samlagslækni. 

18. gr. 
Ef tryggður maður, sem er á ferðalagi eða dvelst utan umdæmis sjúkrasamlags 

síns, veikist eða verður fyrir slysi og nýtur þar sjúkrahjálpar, á hann rétt til sjúkra- 
slyrks frá sjúkrasamlagi sínu, en þó eigi hærri en hefði hann verið á samlagssvæðinu. 
Ber samlagsmanni að sjá um, að reikningar fyrir slíka sjúkrahjálp séu vandlega 
sundurliðaðir og skýrt tekið fram, um hvaða sjúkrahjálp er að ræða. 

Þennan rétt eiga þó ekki þeir, sem samkvæmt milliríkjasamningi öðlast rétt 
til sjúkrahjálpar í öðru landi, vegna dvalar þar, að því er varðar þá hjálp, sem 
samningarnir fjalla um. 

V. KAFLI 

Iðgjöldin. 

19. gr. 
Allir, sem tryggingaskyldir eru á samlagssvæðinu, skulu greiða iðgjöld til 

samlagsins. Samlagsstjórn gerir tillögur um fjárhæð iðgjalds til Tryggingastofnunar 
ríkisins, sem ákveður hana, og tekur iðgjaldaákvörðunin gildi, þegar ráðherra hefur 
staðfest hana. Iðgjaldabreytingar skulu að jafnaði ákveðnar fyrir fram, en geta þó 
gilt frá byrjun þess greiðslutimabils, sem yfir stendur. 

Iðgjöldin skulu greidd .............. lega fyrir fram, og er gjalddagi 1. dagur 
hvers .................. Gjaldkeri skal kvitta fyrir iðgjaldið í iðgjaldabók, er af- 
hent skal hverjum samlagsmanni, er réttindi hans hefjast, en háður er samlags- 

maður breytingum, sem löglega eru ákveðnar fyrir iðgjaldatímabil, sem hann kann 
að hafa greitt. 

20. gr. 
Námsmenn og aðrir, sem dveljast langdvölum erlendis, en halda heimilisfangi 

hér á landi, eru undanþegnir iðgjaldagreiðslu, ef þeir sanna, að þeir séu sjúkra- 

tryggðir í dvalarlandinu, enda njóta þeir ekki réttinda hjá samlaginu á meðan. 

Samlagsstjórn er heimilt að veita þeim réttindi án biðtíma, er þeir koma aftur 
á samlagssvæðið, enda hafi þeir óslitið verið sjúkratryggðir. 

Þeir samlagsmenn, sem sleppa heimilisfangi hér á landi, geta tryggt sér réttindi 
án biðtíma í samlaginu, er þeir koma aftur, með því að greiða árlega fyrir fram 
til samlagsins, meðan þeir eru ytra, gjald sem svarar þriggja mánaða iðgjaldi. 

21. gr. 
Greiði samlagsmaður ekki iðgjald sitt á gjalddaga, skal honum þó gefinn 

FR mánað.... frestur til að greiða gjaldið, án þess að réttur hans skerðist við 
það. Þegar sá frestur er liðinn, falla réttindi hans niður. Þegar vanskil nema meiru 
en 6 mánuðum, öðlast samlagsmaður ekki réttindi aftur fyrr en að liðnum biðtíma,
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25 sbr. 9. gr., frá því að hann hefur greiðslur að nýju, en á þó ekki rétt til eftirgjafar 
14. febr. á iðgjaldaskuld. Þegar iðgjaldaskuld innheimtist að fullu, er samlagsstjórn þó 

heimilt að ákveða, að biðtími styttist í 6 vikur og varði aðeins rétt til sjúkrahús- 
vistar og dagpeninga. 

22. gr. 
Auk þess sem samlagsmenn eiga að greiða iðgjöld sín, hver fyrir sig, eru menn 

skyldir til að leggja fram iðgjöld fyrir aðra, eins og hér segir: 

a. Hjón bera ábyrgð á hvort annars iðgjöldum. 
b. Foreldrar og fósturforeldrar skulu inna af hendi iðgjöld barna sinna og fóstur- 

barna, sem á þeirra vegum eru eða þau kosta til náms. 
c. Meistarar í iðnaði og stofnanir, er hafa iðnnema í þjónustu sinni, skulu greiða 

iðgjöld iðnnema sinna. 
d. Útgerðarmenn skulu greiða iðgjöld lögskráðra sjómanna. 
e. Atvinnurekendur inna af hendi iðgjöld fastra starfsmanna sinna. 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir iðgjöld þeirra, sem njóta elli- eða örorku- 
lífeyris. 

g. Viðurkenndir lífeyrissjóðir, sbr. 85. gr. almannatryggingalaga, skulu greiða 
sjúkrasamlagsiðgjöld örorkulífeyrisþega sinna og ellilifeyrisþega, sem orðnir 
eru 67 ára, enda færi þeir sönnur á, að tekjur þeirra séu ekki svo háar, að 
valda muni missi lífeyris samkv. 22. gr. laga um almannatryggingar. 

h. Sveitarsjóður greiðir iðgjöld þeirra manna, sem eru á föstu sveitarframfæri, 
og annarra þeirra, sem sveitarstjórn ákveður að greiða fyrir samkvæmt 76. gr. 
almannatryggingalaga. 

t
a
 

23. gr. 

Samlagið getur krafizt þess, að launagreiðandi haldi eftir af kaupi launþega 
iðgjöldum þeirra og maka þeirra, sem gjaldfallin eru, þegar kaup er greitt, og greiði 
þau til samlagsins. — Vanræki launagreiðandi þetta, má krefja hann sjálfan um 
hið vangreidda, svo sem væri það iðgjaldsskuld hans sjálfs. 

Gjaldfallin iðgjöld má innheimta með lögtaki hjá samlagsmanni eða þeim, sem 
ber ábyrgð á greiðslunni, sbr. 22. grein og fyrri málsgrein þessarar greinar. 

24. gr. 
Samlagsmenn skulu tilkynna bústaðaskipti innan sjö daga frá því að þau urðu. 
Fjölgi eða fækki börnum á heimili samlagsmanns, skal hann tafarlaust tilkynna 

það til samlagsins. 
Sömuleiðis skulu þeir, er bera ábyrgð á iðgjöldum annarra, tilkynna samlaginu 

fjölgun þeirra eða fækkun. 
Deyi samlagsmaður, ber aðstandendum hans að tilkynna það samlaginu þegar 

i stað. 

VI. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

25. gr. 
Nú verður samlagsmaður fyrir slysi og á vegna þess rétt til slysabóta, og greiðir 

samlagið þá sjúkrahjálp, samkv. 11. grein, aðra en dagpeninga, en á rétt til endur- 
greiðslu frá slysatryggingardeild Tryggingastofnunarinnar. 

Ef samlagsmaður á að öðru leyti bótakröfu á hendur manni eða stofnun, vegna 

tjóns, er hann eða hún ber ábyrgð á, getur samlagið endurkrafið hinn ábyrga um 
þær bætur, sem það hefur innt af hendi vegna tjónsins.
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26. gr. 25 
Nú þykir sýnt, að sjóður sjúkrasamlagsins nægi ekki til að standa straum af 14. febr. 

skuldbindingum þess, og skal þá stjórn þess snúa sér til Tryggingastofnunar ríkisins 
og leita aðstoðar hennar til að rétta við hag samlagsins. 

Jafnframt skal stjórnin gera ráðstafanir til aukinnar tekjuðflunar eða, að dregið 
sé úr hlunnindum þeim, sem samlagið veitir. Þó má aldrei skerða þau lágmarks- 
réttindi, er um getur í 52. gr. laga um almannatryggingar (sbr. þó 14. gr. samþykkt- 
arinnar). 

27. gr. 
Brot gegn ákvæðum samþykktar þessarar varða sektum allt að kr. 10 000.00, til 

Tryggingastofnunar ríkisins sbr. 89. gr. almannatryggingalaga. Með mál út af 
slikum brotum skal fara að hætti opinberra mála. 

  

REIKNINGUR 26 

Spítalasjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka árið 1956. 

Tekjur 
Í sjóði frá fyrra ári ...........0....0.. 00. kr. 33538.98 
Gjafir á árinu ..............200020 020 — 100.00 
Vextir af sparisjóðsinnstæðu ...........0..00.2. 0200... — 1621.73 
Vextir af bankavaxtabréfi .................2%000 0000 ns — 25.00 

Kr. 35285.71 
Gjöld: 

Sjóður í árslok, á sparisjóði og í bankavaxtabréfi .................. kr. 35285.71 
  

Kr. 35285.71 
Eyrarbakka, 31. desember 1956. 

  

Bragi Ólafsson. Magnús Guðjónsson. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

REIKNINGUR 27 

yfir tekjur og gjöld Lánasjóðs stúdenta árið 1956 og efnahag 31. des. 1956. 

Gjöld: 
a. Vextir af lánum hjá tryggingarfél. .............. kr. 21125.00 
b. Fjölritun eyðublaða ............2.02.0 0000... —- 584.50 
ce. Greitt fyrir störf háskólaritara .................. —  2000.00 
d. Greitt fyrir störf Erlu Elíasdóttur ............... —  2000.00 
e. Umsjón og reikningshald .................0...... —  6597.50 

kr. 32247.00 
Tekjuafgangur .........0..........22. 0000. — 672559.26 

  

Kr. 704806.26
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Tekjur 
á. Framlag ríkissjóðs á árinu ...........0..00 000. n0 nn en kr. 700000.00 
p. Vextir af innstæðu á hlr. 6476 ..........00.0. 000... 000. — 1637.71 
c. Vextir af námslánum .........00.000 000. ss — 3168.55 

Kr. 704806.26 
Eignir 

a. Skuldabréf fyrir námslánum .........0.00.... kr. 2061000.00 
Ný lán afgreidd á árinu „.........0.0.0000.0.0.. — 720500.00 

Kr. 2781500.00 
— afborganir á árinu .......0.00.00000.00.0.0.. —  31050.00 

kr. 2750450.00 
b. Inneign á hir, nr. 6476 ........0.0000 000... kr, 39585.20 

=- umboðslaun Landsbankans færð í dag ..... — 6537.50 
—  33047.70 

Kr. 2783497.70 

Skuldir: 
a. Lán hjá tryggingarfél. ...........0.2.2002. 0000 kr. 325000.00 
þh. Eignir umfram skuldir: 

Eign í ársbyrjun ......00..00.000 00... kr. 1785938.44 
Tekjuafgangur .........00.000. 00... — 672559.26 

— 2458497.70 

Kr. 2783497.70 

Reykjavík, 14. febr. 1957. 

Landsbanki Íslands — Verðbréfadeild. 

Árni Sigurjónsson. 

Guðmundur Ásmundsson, 
formaður sjóðstjórnar. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1956. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

Innstæða í Söfnunarsjóði ..........0000. 0. ee sn kr. 59610.61 
2. Vextir seeren nerne essens. —  3113.68 

Kr. 62724.29 

Gjöld 
1. Styrkur veittur .......000.0000 an kr. 1000.00 
2. Eign í árslok: 

Innstæða í Söfnunarsjóði .........2.000 000 n0 ne — 61724.29 

Kr. 62724.29 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson.
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Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1957. 
Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1957, undirskrifud af forsetanum 14. 

febrúar 1957, nr. 1. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 7. april 1956, um atvinnuleysistryggingar, 
undirskrifuð af forsetanum 10. febrúar 1957, nr. 2. 

Lög um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn, veðlán til 
íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða, undirskrifuð af forsetanum 11. 
febrúar 1957, nr. 3. 

Lög um embættisbústaði héraðsdýralækna, undirskrifuð af forsetanum 15. 
febrúar 1957, nr. 4. 

Auglýsing um aðild Íslands að Alþjóðahveitisamningnum, undirskrifuð af 
utanríkisráðherra 19. janúar 1957, nr. 5. 

Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ung- 
verjalands, undirskrifuð af utanríkisráðherra 21. janúar 1957, nr. 6. 

Auglýsing um samning milli Íslands, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar um 
flutning milli sjúkrasamlaga og um sjúkrahjálp vegna dvalar um stundarsakir, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 21. janúar 1957, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 16 26. febrúar 1943, um orlof, undirskrifuð af 
forsetanum 16. febrúar 1957, nr. 8. 

Fjárlög fyrir árið 1957, undirskrifuð af forsetanum 28. febrúar 1957, nr. 9. 
Lög um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum, undirskrifuð af forsetanum 18. febrúar 

1957, nr. 10. 
Auglýsing um samning milli Íslands og Bandaríkja Ameríku um greiðslu 

kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, undirskrifuð af utanríkisráðherra 27. 
febrúar 1957, nr. 11. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 7. mai 1928, um þinglýsing skjala og aflýsing, 
undirskrifuð af forsetanum 25. febrúar 1957, nr. 12. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa eyðijörðina Grjótlæk í Stokks- 
eyrarhreppi, undirskrifuð af forsetanum 4. marz 1957, nr. 13. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 20. marz 1957, nr. 14. 

Lög um lækkun tekjuskatts af lágtekjum, undirskrifuð af forsetanum sama 
dag, nr. 16. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Spánar, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 19. marz 1957, nr. 16. 

AUGLÝSING 

um breyting á lyfsöluskrá Il. 

Frá og með 1. marz 1957 hækkar verð sérlyfja samkvæmt lyfsöluskrá, sem 
gilt hefur frá 1. júní 1956 (sbr. auglýsingu nr. 80 14. maí 1956) um 5% frá greindu 
verði. 

Heilbrigðismálaráðuneytið 28. febrúar 1956. 

F.h.r. 

Gústav A. Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 
B9 

28. dag marzméánðar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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REGLUGERD 

um hámarkstölu vörubifreiða í Keflavík. 

1. gr. 
Bæjarstjórn Keflavíkur getur, að fengnum tillögum Vörubilstjórafélags Kefla- 

víkur og með samþykki samgöngumálaráðuneytisins ákveðið hámarkstölu þeirra 
vörubifreiða í Keflavík, sem nota má til aksturs fyrir almenning gegn borgun. 

2. gr. 
Áður en bæjarstjórn ákveður hámarkstölu, samkv. 1. gr., skal Vörubilstjóra- 

félagið láta henni í té skýrslu um atvinnnuhorfur stéttarinnar, og skal þar einnig 

greint frá, hvort fækkað hafi stéttinni á s. 1. 12 mánuðum, og ef svo er, þá um 
hve marga og hve margar inntökuumsóknir hafi borizt félaginu, svo og öðru því, 

er máli skiptir. 

Enn fremur skal félagið láta bæjarstjórninni í té rökstuddar tillögur um há- 

markstölu vörubifreiða í Keflavík á næsta tímabili, sbr. 3. gr. 

Áður en bæjarstjórn ákveður hámarkstölu, skal hún leita álits samtaka útvegs- 

manna og vinnuveitenda um málið. 

3. gr. 

Í októbermánuði ár hvert tekur bæjarstjórn ákvörðun um, hver hámarkstala 

skuli vera, og má hún aldrei vera lægri en starfandi tala vörubifreiða hjá Vöru- 

bílastöð Keflavíkur 1. þess mánaðar. 
Ákvörðun samkvæmt 1. mgr. gildir eitt ár í senn, frá 1. nóvember til jafnlengdar 

næsta ár. 
Ef atvinnuástand breytist verulega á tímabilinu, getur bæjarstjórn breytt 

ákvörðun um hámarkstölu, að fengnum tillögum þeirra aðilja, sem um getur í 2. gr. 

og samþykki samgöngumálaráðuneytisins. 

4. gr. 

Stjórn vörubilstjórafélagsins er skylt að veita bæjarstjórn allar þær upplýs- 

ingar, sem bæjarstjórn telur nauðsynlegar í sambandi við framkvæmd reglugerðar 

þessarar. 

5. gr. 

Reglugerð þessi tekur ekki til sendiferðabifreiða, né til vörubifreiða, sem eru í 

eigu einstakra atvinnufyrirtækja og hafa ekki afgreiðslu á Vörubilastöð Keflavíkur. 

Ef ágreiningur rís um, hvort bifreið skuli teljast vöruhifreið eða sendiferða- 

bifreið, samkvæmt reglugerð þessari, sker bæjarráð úr. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 26 

16. febrúar 1953, um leigubifreiðar í kaupstöðum, sbr. lög nr. 25 7. maí 1955, um 

breyting á þeim lögum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum 

þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 28. febrúar 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson.
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SAMPYKKT 

fyrir Vatnsveitufélag Vogakauptúns. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélag Vogakauptúns. Heimili þess og varnarþing er í 

Vatnsleysustrandarhreppi í Gullbringusýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá kauptúninu fyrir vatni. 

ð. gr. 
Skylt er öllum þeim, sem eiga hús í Vogakauptúni, þ. e. á því svæði, sem frum- 

varp til skipulagsuppdráttar nær yfir, að vera meðlimir Vatnsveitufélags Vogakaup- 
túns, nema til komi ákvæði 23. gr. 2. töluliðs vatnalaga nr. 15 20. júní 1923, og skal hver 
núverandi húseigandi greiða, um leið og hann gerist félagsmaður, óafturkræft stofn- 
gjald til félagsins sem fylgifé húseignarinnar, að upphæð að minnsta kosti kr. 500.00, 
enda telst hann eigi fullgildur félagsmaður, fyrr en sú greiðsla hefur verið af hendi 
innt. Vilji einhver húseigandi leggja fram hærra stofngjald, skal hann tilgreina upp- 
hæð þess um leið og hann gerist félagsmaður. 

Vatnslögn í fjós, þvottahús, sem áföst eru við íbúðarhús, og aðra smáskúra, sem 
í þarf vatn og eingöngu eru til heimilisnotkunar, telst undir sama stofngjald og 
íbúðarhús, en af innlögn í öll hús, er heyra undir sjálfstæðan rekstur, skal greiða 
stofngjald. 

Félagsskylda samkvæmt 1. málsgr. er því skilyrði háð, að húseiganda séu látin 
i té afnot af vatni því, sem félagið hefur umráð yfir á hverjum tíma. 

4. gr. 
Rétt er að taka nýja meðlimi í félagið, ef lögmætur félagsfundur samþykkir, 

enda sé slíks máls getið í fundarboði. Hinn nýi félagsmaður skal greiða að sínum 
hluta, frá því er hann gekk í félagið, öll gjöld sem á félaginu hvíla og með sama hætti 
sem aðrir félagar, nema öðru vísi semji. Sjálfur skal hann á sama hátt og stofnendur 
kosta allar þær framkvæmdir, sem nauðsynlegar eru sérstaklega hans vegna, til 
þess að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Kostnadi við upphaflega lagningu aðalleiðslu vatnsveitunnar skal jafnað niður 

á allar fasteignir félagsmanna á félagssvæðinu, og skal hann greiddur með stofn- 
gjöldum félagsmanna samkv. 3. gr., að svo miklu leyti sem þau hrökkva til. Félags- 
stjórn ákveður, hvað teljist aðalleiðsla. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverri innlögn eða ibúð. Skal félagsstjórnin 
tiltaka upphæð skattsins þannig, að hann nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofn- 
kostnaðar við aðalleiðslu vatnsveitunnar, rekstrarkostnaðar vatnsveitunnar og við- 
halds hennar. 

Fái menn utan félagsins vatn frá vatnsveitunni, skal þeim reiknaður 25% hærri 
vatnsskattur en félagsmönnum. 

Félagsstjórnin ákveður upphæð vatnsskattsins fyrir eitt reikningsár félagsins 
— þ. e. almanaksár — í senn. Heimilt er stjórninni að leggja viðbótarskatt á félags- 
menn, ef sýnt þykir, að áður ákvarðaður skattur nægi ekki til að standast útgjöld 
félagsins. Nemi viðbótarskatturinn meiru en 10% af áður álögðum vatnsskatti, þarf 
stjórnin þó samþykki lögmæts félagsfundar til aukaálagningarinnar. 
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31 Geri tekjur félagsins betur en að hrökkva fyrir gjöldum þess, skulu 25% tekju- 

28. febr. afgangs lögð sem fyrningargjald í varasjóð, en afganginum ráðstafað samkvæmt 

ákvörðun aðalfundar. 
Sjóði félagsins skal ávaxta í sparisjóði eða banka eða með öðrum jafn tryggum 

hætti, þó þannig, að peningarnir geti orðið handbærir með 3 mánaða fyrirvara. 

Gjöld samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar og Í. mgr. 3. gr. ásamt áföllnum inn- 

heimtukostnaði, má taka lögtaki, og skulu þau njóta sama forgangsréttar í þrotabúum 

sem skattar eða gjöld til ríkisins. 

Á hverri innlögn skal vera lokunarkrani, sem loka má og innsigla, ef ekki er 

staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. 

Eignir félagsins standa til fullnustu skuldbindingum þess. Enginn félagsmaður 

ber ábyrgð á þeim umfram þau gjöld, sem þeim er gert að greiða til félagsins sam- 

kvæmt ákvæðum samþykktar þessarar. Til þess að skuldbinda félagsmenn vegna 

félagsins umfram það, sem nú var sagt, þarf samþykki % allra félagsmanna á lög- 

mætum félagsfundi. 
Á hverju reikningsári má stjórn félagsins eigi skuldbinda það svo, að nemi 

meira en 25% af samanlögðum stofngjöldum félagsmanna, nema samþykki félags- 

fundar komi til. 

6. gr. 

Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef 5 félagar eða 2 stjórnarmeð- 

limir krefjast þess, enda tiltaki þeir, hvert sé tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til fundarins boðað. Hafi tvisvar verið boðaður félagsfundur vegna 
ónógrar fundarsóknar, skal síðari fundurinn talinn lögmætur — hver svo sem 

fundarsókn verður —, svo framarlega, sem fundurinn hefur verið löglega boðaður. 

Fundur er löglega boðaður, sé fundarboð auglýst á opinberum stað í Vogakaup- 

túni a. m. k. 5 sólarhringum áður en fundurinn á að hefjast. Þó er fundur löglega 

boðaður, þótt fyrirvari sé skemmri, ef hverjum félagsmanni er tilkynnt fundarboðið 

persónulega, en þá verður félagsstjórnin að geta sannað, að hún hefi náð til % félags- 

manna að minnsta kosti. 

8. gr. 

Á félagsfundum hafa allir félagsmenn jafnan atkvæðisrétt, og ræður afl atkvæða 

úrslitum. 
Félagsmaður getur ekki falið öðrum að fara með atkvæði sitt nema lögmæt 

forföll hamli, en þó skal honum heimilt að fela atkvæðið utanfélagsmanni. Sé fé- 

lagsmaður forstöðumaður fyrirtækis eða opinberrar stofnunar eða sjóðs, getur hann 

ekki farið með umboð fyrirtækisins eða stofnunarinnar gagnvart vatnsveilufélaginu, 

heldur skal það umboð falið utanfélagsmanni, sem tilnefndur er sérstaklega í þessu 

skyni af stjórn hlutaðeigandi fyrirtækis eða stofnunar. 

9. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. april ár hvert. Skal til hans 

boðað með auglýsingu á opinberum stað í Vogakauptúni með a. m. k. einnar viku 

fyrirvara. 
Aðalfundur er lögmætur, ef 3 félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar verið boðað 

til aðalfundar, vegna ónógrar fundarsóknar telst þriðji fundurinn lögmætur, hver 

svo sem fundarsókn er.



73 1957 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 31 
fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir 3 menn í stjórn og 3 til vara og 2 end- 28. febr. 
urskoðendur og 1 til vara, allir til eins árs í senn. 

Ligsi fyrir aðalfundi önnur mál en venjuleg aðalfundarstörf, skal þeirra getið 
í fundarboði. 

10. gr. 
Færa skal gerðabók um aðalfundi félagsins og almenna félagsfundi. Skal fundar- 

ritari lesa fundargerðina í lok fundar og undirrita hana síðan samþykkta ásamt for- 
manni félagsstjórnar eða fundarstjóra. 

11. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðenda 

skulu vera ólaunuð. Sinni stjórnarmaður sérstöku starfi fyrir félagið, t. d. erindis- 
rekstri utan vatnsveitusvæðisins, skal hann þó, auk útlagðs kostnaðar, fá greidda 
sanngjarna þóknun fyrir það starf. 

Formaður stjórnarinnar kveður stjórnina saman til funda og boðar til félags- 
funda og aðalfundar. 

Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir. Í for- 
föllum aðalmanna taka varamenn sæti i stjórninni í þeirri röð, sem atkvæðamagn 
þeirra segir til um. Séu atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. 

Stjórn félagsins skal halda gerðabók, er stjórnarmenn undirrita í lok hvers 
fundar. 

12. gr. 
Stjórn félagsins ræður vatnsveitunni umsjónarmann. Skal hann annast reikn- 

ingshald félagsins, innheimtu á gjöldum til þess og viðgerðir og viðhald á vatns- 
veitunni. 

Að launum fyrir starfa sinn skal umsjónarmaður hafa 6% af brúttótekjum 
félagsins. 

13. gr. 
Segja má maður sig úr félaginu, ef % félagsmanna samþykkja á lögmætum 

félagsfundi, eða ef svo reynist, að landareign hans verður að mun meiri kostnaður 
af félagsskapnum en öðrum landareignum, samanborið við hagnaðinn eða hagræðið. 
Úr ágreiningi um hið síðarnefnda atriði skal skorið með mati, sem skjóta má til 
fullnaðarúrskurðar félagsmálaráðherra. 

Ef maður segir sig úr félaginu, skal hann ábyrgjast öll þau gjöld, sem á hann 
hafa fallið samkvæmt ákvæðum samþykktar þessarar til þess tíma, er hann fer 
úr félaginu. 

14. gr. 
Félaginu skal slíta, ef ályktun um það er samþykkt á tveim lögmætum félags- 

fundum í röð, enda séu ályktuninni fylgjandi eigi færri en % allra félagsmanna. 

Um skipti og meðferð á eignum félagsins fer eftir ákvæðum XI. kafla vatnalaga 
nr. 15 20. júní 1923 og fyrirmælum skiptalaganna, eftir því, sem við á. Verði eignir 
umfram skuldir, skal þeim skipt milli félagsmanna að réttri tiltölu við þá fjárhæð, 
sem hver þeirra hefur samtals greitt til félagsins. 

15. gr. 
Verði félaginu slitið, skal Vatnsleysustrandarhreppur eða Vogakauptún, verði 

það þá orðið sjálfstætt sveitarfélag, eiga rétt á að kaupa eignir félagsins fyrir mats- 
verð, ef ekki nást samningar um verðið. Til matsins skal hvor aðili hafa 2 menn, 
en sýslumaður Gullbringusýslu oddamann.
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16. gr. 
Sampykktum þessum verður ekki breytt nema á aðalfundi, enda hafi breytingar- 

tillagnanna verið getið í fundarboði og að minnsta kosti % atkvæðisbærra fundar- 

manna séu samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til að öðlast gildi 1. marz 1957, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. febrúar 1957. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Vatnsveitufélag Vogakauptúns. 

1. gr. 
Af öllum fasteignum félagsmanna á vatnsveitusvæðinu, sem standa á lóð, er 

liggur að vegi eða opnu svæði þar sem vatnsæðar liggja, svo og öðrum húsum er fá 
vatn úr vatnsveitu félagsins, skal greiða vatnsskatt árlega, er nemi 6% af fasteigna- 
matsverði fasteigna félagsmanna á vatnsveitusvæðinu. 

Af vatni í þvottahús og smáskúra, sem áföst eru við íbúðarhús eða notuð til 
heimilisþarfa, greiðist enginn vatnsskattur, en af vatnslögn í fjós greiðist kr. 40.00 
fyrir hverja kú, sem í fjósinu er. 

2. gr. 
Vatnsskatt fyrir verksmiðjur, iðnfyrirtæki, verzlanir, báta og önnur atvinnu- 

fyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, skal venju- 
lega ákveða með samningi við félagsstjórnina. Náist ekki samkomulag um upphæð 
skattsins, skal almennur félagsfundur ákveða hann, þó þannig, að það sé í samræmi 

við gildandi lög. 
3. gr. 

Húseigandi ábyrgist vatnsskattinn. Heimilt er honum að hækka leigu sem skatti 
eða skattaukningu nemur, þótt leigan hafi áður verið ákveðin. 

4. gr. 
Gjalddagi á vatnsskatti skal vera 1. nóv. ár hvert fyrir yfirstandandi almanaksár. 

Félagsstjórnin getur samið um annan gjalddaga á vatnsskatti samkvæmt 2. gr. 

5. gr. 
Vatnsskatt má taka lögtaki, og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlutað- 

eigandi fasteign næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði eða aðfararveði. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20 júní 1923, 
til að öðlast gildi 1. marz 1957, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. febrúar 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 33 
4. marg 

um iðgjöld samkvæmt lögum nr. 24 1956 um almannatryggingar. 

Árið 1957 skulu iðgjöld samkvæmt 27. og 29. gr. almannatryggingalaga nr. 24 
1956, vera sem hér segir: 

1. Iðgjöld hinna tryggðu samkv. 27. gr. laga nr. 24 1956: 

a. Kvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ..........0000 000... nanna kr. 952.00 
Å 2. — EEIEEEE — 741.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ..............0..00.0 0. 0 kr. 865.00 
Á 2. — EEEEEEE — 673.00 

c. Ogiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ......0ereeeeeeeersensrreennerkrnennnense kr. 649.00 
Å 2. rr — 505.00 

2. Félagsmenn sérsjóða samkv. 85. gr. laga nr. 24 1956, skulu árið 1957 greiða 
iðgjald sem hér segir: 

a. Kvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði ...........0..0.0. 00 kr. 286.00 
Á 2. — — 222.00 

b. Okvæntir karlar: ' 
Á 1. verdlagssvædi .......00rereerseserers enn kr. 260.00 
Á 2. ARA — 202.00 

ec. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ............00%%0.000. ns ens kr. 195.00 
Á 2. — EEEEEEEE — 152.00 

3. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 29. gr. laga nr. 24 1956, skulu árið 1957 vera 
þessi: 

Á 1. verðlagssvæði .........0..0.. 0. nan sn kr. 9.68 á viku. 
Á 2. — esserne nsseree — 7.883 - — 

Reglugerð þessi, sem gerð er samkvæmt lögum nr. 24 1956, um almannatrygg- 
ingar, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 4. marz 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um skemmtanaskatt í Haganeshreppi í Skagafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og lög nr. 

61 21. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar 
eru í Haganeshreppi, og aðgangur er seldur að, og eigi eru með lögum undanþegnar 
skatti. 

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

1. flokkur: 
a. Fyrirlestrar og upplestrar. 
b. Söngur. 
c. Sjónleikir. 

d. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 

II. flokkur: 
Dansleikir., 
Hljómleikar. 
Loddara- og fjölleikasýningar. 

Allar aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki er taldar hér 
sérstaklega. 

0
5
 

3. gr. 
Af skemmtunum þeim, sem undir fyrsta flokk heyra, skal greiða 10% af að- 

göngueyri, og af þeim, sem taldar eru í II. flokki 20%. Ef skemmtun er margþætt, 
skal miða skattinn við þann þátt hennar, sem hæst er skattlagður. 

4. gr. 

Undanþágu frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar ástæður eru 
fyrir hendi, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góðgerðaskyni eða fræðslu, 
eða til styrktar menningar- og framfaramálum hreppsins. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Haganeshrepps hefur eftirlit með að reglugerð þessari sé hlýtt, sér 

um innheimtu skattsins og hefur eftirlit með skemmtunum. Hún getur ráðið sér- 
stakan mann til að annast þetta starf fyrir sína hönd, og nefnist hann eftirlitsmaður 
skemmtana. 

6: gr. 
Hver sá, sem halda vill skemmtun, skal tilkynna það oddvita eða eftirlitsmanni 

skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin, og afhenda honum til stimplunar 
í tæka tid alla þá aðgöngumiða, er nota á við skemmtunina. Eigi síðar en 2 dögum 
eftir að samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni stóð, afhenda oddvita eða eftir- 
litsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið skatt, samkv. 3. gr. þessarar 
reglugerðar, af öllum þeim miðum, sem notaðir hafa verið. 

- 7. gr. 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattsins. Ef fleiri en einn 

maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, eða ef 
um félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt.
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8. gr. 
Skatttekjur samkv. reglugerð þessari renna i sveitarsjóð, en halda skal fénu að- 

skyldu frá öðrum tekjum hreppsins, og verja til hvers konar menningar og fram- 
faramála í Haganeshreppi, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar á hverjum líma. 

9. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að 1000 krónum. Mál út af brotum 

á reglugerð þessari sæta meðferð opinberra mála. 

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

Menntamálaráðuneytið, 1. marz 1957. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Johannes Eliasson. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu í Gerðahreppi. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Gerðahrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu vatns 
á svæði því, er vatnsveita hreppsins nær yfir og hún getur fullnægt og einnig til 
bryggjunnar í Gerðum. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf er vatnsveituna varða, annast vatnsveitunefnd í samráði 

við hreppsnefnd. Vatnsveitunefnd annast um viðhald vatnsveitunnar, endurbætur 
og umsjón alla. 

Hreppsnefnd er heimilt að ráða sérstakan umsjónarinann vatnsveitunnar, er 
hefur eftirlit með veitukerfinu og annast önnur störf í þágu vatnsveitunnar, er 
henta þykir. 

ð. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar. Hverjum húseiganda ber að greiða allan kostnað við lagningu vatns- 
æða úr götulögnum í hús sín og annast viðhald þeirra. Skylt er hverjum húseiganda 
að láta tafarlaust gera við vatnsæðar sínar, ef leki kemur að þeim. Enginn má eyða 
vatni að óþörfu. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, nema með 
leyfi vatnsveitunefndar. 

4. gr. 
Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að fara um hús manna, þar sem 

vatnsæðar liggja, til þess að athuga þær og tæki þau, sem eru sett í samband við 
þær. Ef honum þykir útbúnaði að einhverju ábótavant, skal húseigandi tafarlaust 
bæta úr því, ella geri umsjónarmaður það á hans kostnað. 

Heimilt er vatnsveitunefnd að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem vanrækja að 
gera við bilanir á pípum eða tækjum, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki tengi- 
gjald eða vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber einnig að greiða fyrir þann tíma, sem vatnsæðum er lokað 
af þessum sökum. 
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5. gr. 
Engum er heimilt, án leyfis vatnsveitunefndar, að taka vatn úr brunahönum 

vatnsveitunnar. 

6. gr. 
Af öllum húsum í Gerðahreppi, sem virt eru til fasteignaskatts, og vatni er veitt 

í eða úr næst til vatnsæða í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð þeirra telst til, skal 

greiða vatnsskatt. Skattinn skal einnig greiða, af virðingarverði fastra véla, sem i 

húsinu eru, er þær eru vátryggðar ásamt því, enda noti þær vatn frá veitunni. 

7. gr. 
Af öllum húsum í Gerðahreppi, sem svo er ástatt um sem getur í 6. gr. reglu- 

gerðar þessarar, skal greiða tengigjald 4% af fasteignamati, þó ekki lægra en kr. 

250.00. Þá skal greiða árlegan vatnsskatt 4% -— fjóra af hundraði — af fasteigna- 

matsverði. Þó skal lágmark skattsins vera kr. 250.00. Séu fleiri en ein íbúð í sama 

húsi, greiðist kr. 200.00 af hverri íbúð, sem fram yfir er. 

Fyrir vatnshana utanhúss, í peningshúsum og öðrum hliðstæðum útihúsum 

skal greiða 50 kr. árlega. 
Af húsum þeim, sem nota vatn til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna at- 

vinnu, sem í þeim er rekin, sem útheimtir vatnsnotkun, svo sem verksmiðjur, baðhús, 

þvottahús, iðnaðarfyrirtæki, fiskhús, og fyrir vatn til hvers konar notkunar um- 

fram venjulega heimilisnotkun skal greiða eftir mati vatnsveitunefndar. 

Fyrir vatn til skipa greiðist 10 krónur fyrir smálest, þó aldrei minna en 10 

krónur í hvert sinn. 

8. gr. 

Nú hrökkva ekki tekjur vatnsveitunnar fyrir gjöldum, og getur þá hreppsnefndin 

ákveðið, fyrir eitt ár í senn, að hækka vatnsskatt þenna um allt að 50% án stað- 

festingar ráðuneytisins. 

9. gr. 

Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunefndar 

um vatnsskatt til annars en heimilisþarfa, og getur hann þá krafizt þess, að gerðar- 

dómur úrskurði ágreiningsatriðin. 

10. gr. 

Skylt er manni að láta af hendi land sitt, landsafnot og mannvirki í þágu 

vatnsveitunnar og þola þær kvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatns- 

veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, 

ef ekki næst samkomulag. 

11. gr. 

Gjaldár vatnsveitunnar er almanaksárið, og annast oddviti reikningshald, inn- 

heimtu og greiðslur vatnsveitunnar. Hreppsnefnd ákveður þóknun fyrir þau störf. 

Gjalddagi vatnsskatts er 1. júní ár hvert og greiðist vatnsskatturinn í einu lagi 

fyrir yfirstandandi ár. 
Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu vatnsskatts hússins. Vatnsskattinn má taka 

lögtaki og er hann tryggður með lögveði í eigninni í næstu tvö ár eftir gjalddaga, 

með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 

12. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. Með mál út af brotum á reglugerð bessari, skal farið sem 

almenn lögreglumál.
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Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Gerðahrepps, stad- 35 
festist hér með samkvæmt vatnalögum, nr 15. 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 
1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðalst gildi þegar í stað, og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðtuneytið, 8. marz 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

GJALDSKRÁ OG REGLUR 

fyrir Landssímann. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar stöðvar (nú allar stöðvar 

utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Akureyrar), sbr. þó III. kafla um notendasíma 

i sveitum. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrir 1 línu með Í talfæri ...............0.00.00 0 kr. 1200.00 
2.  —- hvert aukatalfæri í sama húsi ...............0.000.0. 0 — 650.00 
3.  —  aukabjöllu (venjulega) ........seseeeeeeeeerrererrerere — 240.00 
4. — tengil ..........0.0...0. 0000 ss — 240.00 

Stofngjöld fyrir miðstöðvarborð verða ákveðin af póst- og símamálastjórninni i 
hvert skipti eftir gerð borðanna og stærð. Svo er og um önnur tæki og aðrar gerðir 
símabúnaðar en að framan greinir. 

Ofannefnd gjöld eru lágmarksgjöld. Ef nýlagnir krefjast tiltölulega mikils kostn- 
aðar að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, svo sem nýrra staura, nýrra jarðsíma, 
nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum eða í stöðvarskiptiborðum, verða 
gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórinni í hvert skipti. 

Stofngjöld greiðist fyrir fram, að jafnaði helmingur, þegar símapöntun hefur 
verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og afgangurinn 
þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er þá gildir. 

B. Árlegt afnotagjald. 
I. Stöðvar, sem hafa færri en 150 notendur. 

1. Fyrir 1 línu með 1 talfæri ............0.0.000. 0... kr. 1000.00 
2. 0 — hvert aukatalfæri í sama húsi ...........0.......00 000. -— 460.00 
3.  —  aukatalfæri í öðru húsi ...............0...00.0. 0... —… 800.00 

(begar stutt er å milli, ef leyft verdur.) 
4 — vanalega aukabjöllu í sama húsi (þó hærra gjald á rökum 

stöðum) ............ 000 — 60.00 
5.  — tengil með rafvökum .................00.00 0. — 100.00 

Heimili póst- og símamálastjórnin að 1. fl. B. stöð sé opin lengur en hinn venju- 
lega rekstrartíma, greiði hreppsfélagið helming aukinnar starfsmannaþóknunar, eða, 
þar sem hagkvæmara þykir, greiði notendur aukaafnotagjald 10% fyrir tímann 8:30 
—-23:00 og 5% fyrir tímann 8:30-—-20:00. 

8. marz 
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Allan 

Stöðin opin sólar- 
IL Stöðvar, sem hafa 150 notendur eða fleiri. kl. 8—21 8—24 hringinn 

1. Fyrir 1 línu með Í talfæri .......0..00.00.0 000... 1000.00  1100.00  1200.09 

2... — hvert aukatalfæri i sama húsi ............ 500.00 560.00 600.00 
3. —  aukatalfæri í öðru húsi .................. 800.00 820.00 840.00 

(þegar stutt er á milli, ef leyft verður.) 

4. —  aukabjöllu og tengla eru gjöldin hin sömu og við stöðvar með færri en 

150 notendum. (Sjá B. I, 4—-6. lið.) 

Gjöld þau, sem talin eru í 2., 3. og 4. lið undir B Í og B IL, gilda því aðeins, að 

aukaáhöldin séu hjá rétthafa símans. 
Sé hins vegar um 2 eða fleiri sjálfstæða aðila að ræða með síma á sömu línu, 

greiði hver þeirra venjulegt afnotagjald (sbr. lið B I, 1 eða B IH, 1 þessa kafla) að 
frádregnum 15%, ef þeir eru í sama húsi, en annars að frádregnum 10%. 

Á 2. og 3. flokks stöðvum, þar sem símanotendafjöldinn er undir undir 10, fær- 
ist símaafnotagjaldið niður í kr. 640.00 á ári fyrir 1 línu með 1 talfæri. 

Ofannefnd gjöld í 1.—3 lið undir B I og B II hækka um 50% hjá hvers konar at- 
vinnu- og verzlunarfyrirtækjum og hjá þeim mönnum, sem að áliti símstjóra nota 
símann mikið. Þessi hækkun fellur niður, ef fleiri sjálfstæðir aðilar eru um sömu 

línu. 
Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og 

eru gjalddagar 1. virkan dag i janúar, apríl, júlí og október. Þegar um nýtt samband 
er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, hve langur tími er eftir af árs- 
fjórðungi þeim, sem stendur yfir, þegar símasambandið er opnað, og telst þá hluti úr 

mánuði sem heill mánuður. 
Afnotagjöld fyrir miðstöðvarborð, svo og annan símabúnað en að framan greinir, 

eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

C. Gjald fyrir flutning á talsímatækjum. 

1. Milli húsa, fyrir hvert talfæri með línu ........0.0.0 0000... kr. 600.00 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því 

húsi, sem flutt er í.) 

2. Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöliu eða tengli: 
a. Milli herbergja ............00000 000 — 240.00 
þh. Í sama herbergi ............00.000 0. — 120.00 

Ofannefnd gjöld, sem nefnd eru undir B og C, eru lágmarksgjöld. Ef nylagnir 
krefjast tiltölulega mikils kostnaðar að dómi póst- og símamálastjórnar, svo sem 
nýrra staura, nýrra jarðsíma, nýs skiptiborðs eða vegna rúmleysis á stauraröðum 
eða í stöðvarskiptiborðum, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni Í 

hvert skipti. 
Flutningsgjöld greiðist fyrir fram áður en verkið er hafið. 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús, þar sem sími er fyrir, eða taki við síma af öðrum manni 

án breytinga, greiðist sama gjald og fyrir flutning. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 

nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti.
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E. Tengigjald. 

Fyrir hvert talsimaåhald å einkalinu, sem stendur i sambandi vid landssima 

stöð, greiðist tengigjald kr. 360.00 á ári í kauptúnum og kr. 240.00 í sveitum, þar sera 

fleiri en einn eru á sömu línu. 

F. Leigutími og uppsögn. 

1. Engin talsímatæki eru leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun 

næsta ársfjórðungs, eftir að símasambandið er fullgert. 

2. Að skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungamól 

með 2 mánaða fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar stöðvar (nú í Reykjavík, 

Hafnarfirði og á Akureyri). 

A. Stofngjald. 
1. Fyrir 1 línu með talfæri ............0.00 00... kr. 1800.00 
2. — 1 aukatalfæri í sama húsi með snara án bjöllu (ekki hægt að 

tala á milli) ...........000 0000 — 550.00 

ð. — 1 aukatalfæri í sama húsi með snara og bjölln (ekki hægi að 
tala á Milli) ........2..0..00 0000 —- 640.00 

4. — 1 aukatalfæri í sama húsi með bjöllusnara (hægt að tala á 
milli) .........002200020n ennen ennen reven eknes — 720.00 

5. — 1 aukatalfæri í sama húsi með sérstaklega útbúnum símum . — 900.00 
6.  —  aukabjöllu (þó hærra gjald á rökum stöðum) „........... — 240.00 

7. — tengil ...........000000ns rr — 240.00 

Stofngjöld fyrir miðstöðvarborð verða ákveðin af påst- og símamálastjórninni 
í hvert skipti eftir gerð borðanna og stærð. Svo er og um önnur tæki og aðrar gerðir 

símabúnaðar en að framan greinir. 
Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar byggðar 

út frá hlutaðeigandi símastöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamálastjórn- 

arinnar. Þó greiðist aukagjald þegar leggja á síma í hús, sem stendur meira en 50 
metra frá aðalvegi, þar sem aðaljarðsímar liggja. 

Utan þessara marka greiðist aukastofngjald af línuleiðinni frá nefndum mörkum 
og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og sinamála- 
stjórninni í hvert skipti. 

Hluti af stofngjaldi, — jafnaði helmingur, — greiðist fyrir fram, þegar síma- 
pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og 
afgangurinn þegar síminn er tengdur í sanband, og er miðað við þá gjaldskrá er þá 
gildir. 

B. Afnotagjald. 

Afnotagjöldin greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og miðast þau að jafnaði við 
notkun símans næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

1. Ársfjórðungsgjöldin eru þessi eftir útförnum samtalafjölda á hverri línu, eins 

og teljarar í stöðinni sýna: 
a. Fyrir heimilissíma kr. 300.00, þar í innifalin 700 samtöl, og 45 aurar fyrir 

hvert samtal þar fram yfir. 
b. Fyrir verzlunar- og atvinnusíma kr. 480.00, bar í innifalin 700 samtöl, og 45 

aurar fyrir hvert samtal þar fram yfir. 
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36 Hjá notendum, sem hafa 2 eða fleiri línur í midstådvarbordsreit stöðvar- 
1. marz innar, er flokkunin miðuð við meðalsamtalafjölda á línunum. Þeir, sem hafa 

tvö eða fleiri samfelld númer í miðstöðvarborðsreit, en ekkert miðstöðvarborð, 

greiða aukagjald, sem símstjóri ákveður. 
Framangreind gjöld miðast við síma innan marka samfelldrar þéttrar 

byggðar út frá hlutaðeigandi símastöð, samkvæmt nánari ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar. 

Utan þessara marka greiðist fjarlægðargjald af línuleiðinni frá nefndum 
mörkum og til hlutaðeigandi notanda. 

Póst- og símamálastjórninni er heimilt að synja þeim um síma eða að loka 
símum þeirra um stundarsakir, sem eftir athugun og að dómi hennar hafa veru- 
lega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef sími þeirra er 
misnotaður svo sem með endurteknum gabbhringingum eða öðrum truflunum. 

Sé lína einhvers notanda oft á tali að dómi símstjóra, getur stofnunin krafizt 
þess, að notandinn bæti við sig línu. 

Samtöl milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar (eða Hf. og R.) geta varað allt 
að 5 mínútum og teljast sem 3 innanbæjarsamtöl. 

Notendur mega ekki selja afnot af símum þeim, er þeir hafa, án sérstaks 
leyfis frá símstjóranum, sem ákveður gjaldið. 

2. Ársfjórðungsgjald. 
Fyrir 1 aukatalfæri í sama húsi með snara án bjöllu ( ekki hægt að 

tala á milli) .............0.0..02 0000 kr. 60.00 
— Í aukatalfæri í sama húsi með snara og bjöllu (ekki hægt að 

tala á milli) ..................0 0200 00 nn — 70.00 
— Í aukatalfæri í sama húsi með bjöllusnara (hægt að tala á 

milli) ..............2.0 00. ens — 100.00 
— Í aukatalfæri í sama húsi með sérstökum símum (hægt að tala 

á Milli) ................2.0.0 0000 rr ennen er ssnee — 120.00 
— 1 tengil .................000 000 n es — 10.00 
— 1 aukabjöllu (þó hærra gjald á rökum stöðum) ............. — 15.00 

3. Afnotágjöld fyrir þá notendur, sem hafa miðstöðvarborð, reiknast ársfjórðungs- 
lega þannig: 

a. Linugjald eftir samtalafjölda samkvæmt ákvæðum í 1. lið. 
b. Miðstöðvarborðsgjald fyrir hvert númér í borðinu: 

kr. 30.00 fyrir handvirk borð (CB). 
— 60.00 fyrir sjálfvirk borð (PBAX). 

Gjöld þessi eru miðuð við venjulega gerð miðstöðvarborða. 
Fyrir sérstakar gerðir fer eftir samningi í hvert skipti. 

c. Talfæragjald: kr. 80.00 fyrir hvert talfæri. 
Afnotagjöld þau, sem talin eru í 1., 2. og 3. lið hér að framan, gilda því aðeins, 

að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

  

C. Flutningsgjald. 

1. Milli húsa, fyrir hvert talfæri ................000 020... 0n kr. 900.00 
(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því 

húsi, sem flutt er í.) 
2. Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 

a. Milli herbergja ..........0..0.0.00 0. ess — 240.00 
b. Í sama herbergi .........20..000 00... nn — 120.00
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Sé um óvenjulega kostnadarsaman innanhussflutning að ræða, eða önnur áhöld, 36 
sem ekki eru nefnd hér að framan, greiðist kostnaðurinn samkvæmt reikningi. 

Flutningsgjald miðast við sama svæði og stofngjöldin, en þegar farið er út 
fyrir svæðið, bætist aukagjald við, sem verður ákveðið í hvert skipti. 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús, þar sem sími er fyrir, eða taki við síma af öðrum manni, 
greiðist sama gjald og fyrir flutning. 

Viðtöku- og flutningsgjald fyrir miðstöðvarborð og önnur áhöld, sem ekki eru 
nefnd hér að framan, verður ákveðið af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. 

E. Leigutími og uppsögn. 

1. Engin talsímatæki verða leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun 
næsta ársfjórðungs, eftir að símasambandið er fullgert. 

2. Að skemmista leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungamót 
með 2 mánaða fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

III. KAFLI 

Notendasímar landssímans í sveitum. 

Um notendasíma landssímans í sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 

1. Stofngjald fyrir hvern síma er kr. 1100.00. Sé um sérstaklega örðugar eða kostn- 
aðarsamar lagnir að ræða, ákveðst stofngjaldið af póst- og símamálastjórninni 
í hvert skipti eða eftir samkomulagi. 

2. Landssíminn viðheldur og rekur símana, en símanotendur greiði til landssímans 
árlegt afnotagjald sem hér segir: 

Fyrir hvern síma í sambandi við: 

3. fl. landssímastöð ...........0.....000..... kr. 300.00 
2. fl. — ERE RELLEREE — 450.00 
1. fl. B. — EEEEEE  EEEELERLERE — 550.00 
1. fl. A. — — 600.00 

3. Síminn fylgir jörðinni, og má ekki rifta því. Nýr ábúandi á jörðinni þarf ekkert 
viðtökugjald að greiða til landssímans. 

4. Flutning á símanum, ef notandi óskar, greiði hann eftir reikningi. Þegar um 
flutning vegna nýbyggingar er að ræða, getur þó komið til mála, að landssíminn 
beri nokkurn hluta kostnaðarins. 

5. Leggist jörð i eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka símann burtu. 
Línuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur byggð eða ábúendaskipti verði. 

6. Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 

7. Símanotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símatækja og starfrækslu notendasíma. 

8. Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga símum 
út frá notendasimalinum eða í framhaldi af þeim. 

9. Stofngjöld greiðist fyrir fram og eigi síðar en þegar síminn er tengdur i sam- 
band. Afnotagjöld greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og eru gjald- 
dagar Í. virkan dag í janúar, apríl, júlí og október. 
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Pegar um nytt gjald er ad ræda, fer hæd gjaldsins i fyrsta sinn eftir bvi, hve 
langur tími er eftir af årsfjordungnum, sem stendur yfir, þegar símasambandið 
er opnað, og telst þá hluti úr mánuði sem heill mánuður. 
Undir ákvæði þessa kafla gjaldskrárinnar falla símar bænda í sveitum almennt, 
nema þeirra, sem búa í hverfum, þorpum eða kauptúnum eða í nágrenni þeirra 

og hafa síma á sérstakri línu eða fáir saman á línu; en um síma þeirra fer eftir 
ákvæðum I. eða II. kafla eftir því, sem við á, allt samkvæmt ákvörðun póst- og 
símamálastjórnarinnar, Þannig greiðist afnotagjald fyrir síma í sumarbústöðun, 
veiðiskálum, íþróttaskálum, héraðsskólum, gisti- og veitingastöðum, hjá iðnrek- 

endum, atvinnurekendum eða verzlunum o. s. frv. samkvæmt I. eða II. kafla, en 
ekki samkvæmt þessum kafla, en þó fellur 50% verzlunarsímaálagið niður, þegar 
þeir eru á sameiginlegri línu með fleiri en 2 sveitabæjum. Um sima hjá öðrum 
aðilum eða stofnunum í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti 
eftir ákvörðun póst- og símamálastjórnarnnar eða eftir samkomulagi. 

IV. KAFLI 

Radíótæki. 

A. Almenn ákvæði. 

Hver, sem óskar að starfrækja radiótæki, skal senda póst og símamálastjórn- 
inni umsókn um leyfi til þess ásamt nauðsynlegum upplýsingum. Þetta gildir 
þó ekki um viðtæki fyrir útvarp, sem er skráð hjá ríkisútvarpinu. 

Verði leyfi veitt, er það gert með leyfisbréfi, þar sem m. a. er tekið fram, 
hve lengi leyfið gildi og hin sérstöku skilyrði, sem sett eru fyrir leyfinu. 

Fyrir hvert leyfisbréf skal greiða kr. 200.00, ef það felur í sér senditæki með 
100 watta afli í loftneti eða meira, en kr. 100.00, ef aflið er minna. Fyrir önnur 

leyfisbréf, sem ekki fela í sér senditæki, skal greiða kr. 25.00 í leyfisbréfagjald. 

Landssíminn sér um eftirlit með notkun tækjanna og lætur að jafnaði skoða 
þau einu sinni á ári. Fyrir þetta skal greiða árlegt eftirlitsgjald, sem er kr. 600.00 
fyrir stöð með senditæki yfir 100 wött í loftneti, kr. 300.00 fyrir senditæki með 
20—100 watta afli og kr. 100.00 fyrir minni senditæki. 
Ef leyfi er veitt til þess að starfrækja radíóstöð á landi má krefjast sérstaks 
viðskiptagjalds, sem er ákveðið af póst- og símamálastjórninni. 
Þegar um senditæki er að ræða, er að jafnaði aðeins veitt leyfi til starfrækslu 
tækja, sem landssíminn á, en lætur á leigu til starfrækjanda. Ef sérstakar ástæður 
eru fyrir hendi, getur póst- og símamálastjórnin þó heimilað, að starfrækjandi 
eigi tækin gegn sérstökum skilyrðum. 

B. Radíótæki á leigu. 

a. Farstöðvar. 

Skipseigandi eða útgerðarfélags, sem óskar að taka á leigu loftskeytastöð eða tal- 
stöð i íslenzkt skip, sendi skriflega umsókn um það til póst- og símamálastjórn- 
arinnar, sem gefur út leyfisbréf fyrir stöðina og önnur skirteini. 
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 
landssímans, og leigir hann skipaeiganda þau til afnota í skipinu. Landssíminn 
annast uppsetningu tækjanna, sem skipseigandi greiðir eftir reikningi. Leigutaki 
skal sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og leitt að 
tækjunum, svo og um alla trésmíiðavinnu og aðra vinnu en rafmagnsuppsetningu



85 1957 

tækjanna. Einnig skal leigutaki kaupa rafgeyma, rafhlådur og hledsluspjåld fyrir 36 
stöðina og kosta lögn frå rafgeymum til hleðsluspjalda. 

Leigutaka ber að sjá um, að enginn starfræki stöðina nema sá, sem hefur fengið 
skirteini frá póst- og símamálastjórninni, er heimili honum að gæta slíkrar 
stöðvar (skirteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er þó ávalit 
undir yfirumsjón skipstjóra, sem líti eftir, að stöðin sé vel með farin og geymd. 

Bæði stöðvarverði og skipstjóra er skylt að undirrita þagnarheit og haga starf- 
rækslunni í einu og öllu samkvæmt fyrirmælum landssímans og hlíta þeim 
ákvæðum og reglum, sem settar eru og settar kunna að verða um starfrækslu 
slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamálastjórnin aftur- 
kallað leyfisbréf stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana úr skipinu. 

Landssíminn annast viðhald vegna eðlilegs slits sendi- og viðtækja, að undan- 
skildu viðhaldi loftneta, rafgeyma, rafhlaðna, hleðslubúnaðar, straumbreytis og 
lampa, 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. 

Óski leigutaki, að viðgerðarvinna fari fram utan venjulegs dagvinnutíma, ber 

hann aukakostnað vegna þess. 

Öll radiótæki á leigu frá landssímanum skulu vera vátryggð á kostnað leigutaka 
gegn hvers konar tjóni og á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins, ef 
tækin eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir. Landssíminn annast vátrygs- 

ingu tækjanna í skipum og bátum öðrum en farþega- og varðskipum og/eða vöru- 

flutningaskipum stærri en 500 rúmlesta, enda skal leigutaki sjálfur annast vá- 
tryggingu tækjanna í þeim skipum. Vátrygsgingariðgjöld fyrir tæki, sem lands- 
síminn annast vátryggingu á, skal leigutaki greiða landssímanum samtímis með 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og leigunni. 
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 
leiguupphæðinni. 

Leigutaki skal greiða stofngjald fyrir radiótækin áður en uppsetningu þeirra er 
lokið, svo og leigu og vátryggingariðgjald til næsta gjalddaga. Leiga og vátrygg- 
ingariðgjald fyrir talstöðvar greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir hvert almanaksár, 
og reiknast brot úr ári sem heilt ár, nema fyrsta árið, þá skal brot úr ársfjórð- 

ungi reiknað sem einn ársfjórðungur. Leiga og vátryggingariðgjald fyrir loft- 
skeytastöðvar greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og reiknast brot úr ársfjórð- 
ungi sem heill ársfjórðungur. Minnsti leigutími er 2 ár samfleytt fyrir stöðvar 
20 watta eða minni, en 3 ár fyrir stærri stöðvar. 

Sé ársleiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd fyrir 1. april og ársfjórð- 
ungsleiga og vátryggingariðgjöld ekki fyrir 15. hvers fyrsta ársfjórðungsmán- 
aðar, getur landssíminn lokað senditækjunum þannig, að aðeins megi nota þau 
í neyð. Verði þrátt fyrir það leiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd innan 
eins mánaðar þar á eftir, getur landssíminn tekið hin leigðu tæki úr skipinu. 
Sama gildir, ef reikningar fyrir uppsetningu og aðgerðir á radióbúnaði í skipum, 
sem framkvæmdar eru af landssímanum, eru ekki greiddar innan eins mánaðar 
eftir að aðgerð fór fram. Fyrir enduropnun innsiglis greiðist opnunargjald kr. 
100.00, og fyrir að flytja stöðina aftur í skipið greiðist raunverulegur kostnaður, 
þó minnst kr. 100.00. Heimilt er að innheimta nefnd talstöðva- og loftskeyta- 

stöðvagjöld með símareikningnum hlutaðeigandi aðila að viðlagðri lokun sím- 
ans. 

B 1l 
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Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir fyrir aðrar gerðir radíótækja 
ákveður póst- og símamálastjórnin í hvert skipti. 
Stöðvar þær og tæki, er landssíminn lætur á leigu, eru að sjálfsögðu háðar hinum 
almennu reglum, innlendum og alþjóðlegum, er gilda um slíkar stöðvar og 
rekstur þeirra á hverjum tíma, og getur landssíminn afturkallað leyfisbréf 
stöðvar, lokað henni og tekið úr skipinu, ef settar reglur eru ekki haldnar. 
Sams konar reglur og fyrir stöðvar í skipum gilda um radiótæki i öðrum farar- 
tækjum. 

b. Firðtalstöðvar á afskekktum stöðum. 

Sá, sem óskar að taka á leigu firðtalstöð til afnota á afskekktum bæ, sendi 
skriflega umsókn til póst- og símamálastjórnarinnar og tilgreini þar nauðsyn 

þess og aðrar aðstæður. 
Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 
sem leigð eru á hverjum tima. 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. 
Leigutaki 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 símamála- 
stjórnin afturkallað starfræksluleyfi stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana 
burtu. 
Leigutaka ber að sjá um, að vel sé með stöðina farið og henni sé haldið þurri 
og hreinni. 
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 vörzlu hans, svo og ferðalagi viðgerðarmanns, ef við- 
gerðar er þörf. 
Öll radíótæki á leigu frá landssímanum skulu vera vátryggð á kostnað leigu- 
taka gegn hvers konar tjóni og á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins, 
ef tækin eyðileggjast, og hlutfallslega fyrir skemmdir. Landssíminn annast trygg- 
ingu tækjanna, enda greiði leigutaki landssímanum vátrvggingariðgjöld samtímis 
leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og leigunni. 
Firðtalstöð leigutaka skal afgreiða einungis við þá eða þær talstöðvar landssím- 
ans, sem póst- og símamálastjórnin ákveður og á þeim stöðum, sem póst- og 
símamálastjórnin tiltekur, og má ekki, — nema um neyðarráðstöfun sé að ræða, 
— hafa viðskipti við aðrar stöðvar, hvort heldur fastaslöðvar eða farstöðvar. 
Gjöldin fyrir símtöl og símskeyti, sem afgreidd eru milli stöðvar leigutaka og 

þeirrar stöðvar landssímans, sem afgreitt er við, eru þan sömu og gilda fyrir 

talsímanotanda frá sömu landssímastöð. 
Gjöldin fyrir símtöl og símskeyti, sem afgreidd eru milli stöðvar leigutaka, 

annarra en leigutaka á afskekktum sveitabýlum, og þeirrar stöðvar, sem afgreitt 
er við, ákveður póst- og símamálastjórnin hverju sinni. 
Ársleiga greiðist Í einu lagi fyrir fram fyrir 1. apríl ár hvert. Minnsti leigutimi 
er 2 ár.
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c. Stofngjöld, leiga og våtryggingarupphædir. 36 
Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir fyrir helztu gerðir radíótækja eru "7? 

sem hér segir, nema öðruvísi sé um samið: 

Stofn- Árs- Vátrygg- 
gjald leiga ingarupphæð 

Gerð kr. kr. kr. 

A-190 Loftskeyta- og talsendir ...... 15 000 10 000 75 000 
Art-13 Loftskeyta- og talsendir ...... 4 000 3 600 20 000 
E Talsendir .................... 1500 1100 7 500 
F Talsendir .................... 1200 870 6 000 
FF3 Talsendir og viðtæki ......... 2 000 eða 10 000 

200 á mán. 
FLB Talsendir og viðtæki ......... 600 450 3 500 
FO Talsendir og viðtæki ......... 1200 880 6 600 
GV Talsendir .................... 900 600 5 000 
GVA Talsendir .................... 1000 800 6 000 
GVV Talsendir og vidtæki ......... 1200 880 6 500 
H-45 Talsendir .................... 2 000 1600 12 000 
H-100 Talsendir .................... 4 500 3 660 23 000 
B-236 Vidtæki ...........0........ 900 600 5 000 
B-285K Vidtæki ................. ee... 1350 1050 7500 
B-285S Vidtæki ............. 0... 1200 800 6 500 
VE Viðtæki .............0. 0... 800 550 4 000 
VES Viðtæki ............00... 1300 900 7 000 
VF Viðtæki ............ 550 400 3 000 
VF-1 Viðtæki ........0... 0... 600 450 3 500 
VF S Vidtæki ........0....00 900 600 5 000 
236/VEM-2 Miðunarstöð .................. 1800 1300 10 000 
VEM-1 Miðunarbúnaður ............. 300 250 1500 
VEM-2 Miðunarbúnaður ............. 800 550 4 000 
VFF Midunarbunadur ............. 200 160 1200 
v Straumbreytir ................ 400 300 2200 
L-1 Lorantæki ................... 5 000 1500 14 000 

Þegar um er að ræða bæi, sem teljast til þess flokks, er um getur í III. kafla 10, 
lækkar stofngjald og leiga niður í sömu upphæð og greitt er fyrir notendasíma í 
sveitum. 

V. KAFLI 

Símtalagjöld. 

A. Símtalagjöld innanlands 

eru sem hér segir fyrir hvert 3 mínútna viðtalsbil. Hvert byrjað viðtalsbil telst 
sem heilt. 

1. Venjuleg símtöl: 

Um 0— 25 km línulengd .................... kr. 5.00 
— 25—100 — — EEEEEEEE — 7.00 
— 100—225 — — EEEEERERERE — 10.00 
— 225—350 — — EERERLEE — 12.00 

Yfir 850 — — — 15.00
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Hraðsímtöl: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
Forgangshraðsímtöl: tífalt venjulegt símtalagjald. 
Kvaðning: kr. 2.00. 
Boðsending: kr. 7.00 fyrir hvern byrjaðan kilómetra út frá símastöðinni. Boð- 
sendingargjaldið greiðist, hvort sem nokkuð verður úr símtalinu eða ekki. 

B. Símtalagjöld milli Íslands og annarra landa 

fara eftir alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og sima- 
málastjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 
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C. Radíó-símtöl við skip og báta í hafi. 

Gjald fyrir símtöl um íslenzkar strandarstöðvar er fyrir íslenzk skip samanlagt: 

- Venjulegt símtalagjald milli strandarstöðvarinnar og þess, sem talar í landi, þó 
minnst 5.00 krónur fyrir viðtalsbilið. 
Strandargjald kr. 10.00 fyrir hvert byrjað viðtalsbil. 
Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 
kr. 2.00 fyrir viðtalsbilið. Gjöld fyrir radíó-símtöl við erlend skip eru tilgreind 
í alþjóðagjaldskrá fyrir skip og strandarstöðvar. 

VI. KAFLI 

Símskeytagjöld. 

. . Gjald ir i 1 3 i sem hér segir: A. Gjald fyrir innanlandsskeyti 

Venjuleg símskeyti: 80 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 8.00. 
Innanbæjarskeyti: 50 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 5.00. 
Blaðaskeyti: 10 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 3.00. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald kr. 15.00. 

- Veðurskeyti: Sama og venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald einnig hið sama. 
Veðurskeyti hafa þó forgang fyrir öðrum skeytum. 
Símapóstávísanir: Gjald kr. 15.00 án tillits til orðafjölda. 
Heillaskeyti: Sama gjald og fyrir venjulegt símskeyti, en auk þess greiðist auka- 
gjald fyrir skrauteyðublöð, kr. 8.00—10.00 eftir gerð eyðublaðsins. 

Jóla- og nýjársskeyti með ákveðnum textum kosta kr. 15.00 milli stöðva, en 
innanbæjar kr. 10.00. 
Samúðarskeyti: Ekkert gjald til landssímans. Sendanda er Í sjálfsvald sett, hve 

mikið hann greiðir, og rennur upphæðin óskorin til Landsspítalasjóðs. 
Loftskeyti og talskeyti: Gjald fyrir loftskeyti og talskeyti um íslenzkar strandar- 
stöðvar við Íslenzk skip er samanlagt: 
a. Venjulegt símskeytagjald innanlands. 
b. Strandargjald, 60 aurar fyrir orðið. (Strandargjald við erlend skip er 0.60 

gullfrankar.) 
c. Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 

20 aurar fyrir orðið. Erlend skip taka yfirleitt 10 til 40 gullcentimes skipsgjald 
fyrir orðið. 

Fyrir loftskeyti er ekkert ákveðið lágmarksgjald. 
Afhending símskeyta í talsíma til eða frá talsímanotanda kostar kr. 2.00 fyrir 
hver 100 orð eða færri, þó nær þetta ákvæði ekki til einkasima í sveitum. 
Afturköllun á símskeyti kostar 1.00 kr., ef ekki er farið að senda það frá afhend- 
ingarstöðinni.
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12. Sendiferdir með símskeyti: Símskeyti eru send ókeypis allt að 1 kílómetra frá 36 
símastöð. Ef símskeyti eiga að sendast lengra, skal greiða kr. 7.00 fyrir hvern 1. marz 
kilómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, og undir venju- 
legum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfilegt burðar- 
gjald, er ákveðið verður í hvert skipti. 

13. Fyrir fram greitt svar (RP): Ef sendandi óskar að greiða gjald fyrir svarskeyti, 
skal skrifa RP fyrir framan nafnkveðjuna og tiltaka jafnframt orðafjölda svar- 
skeytisins. RP10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

14. Margar nafnkveðjur (TM): Afritunargjald fyrir hverja utanáskrift fram yfir 
þá fyrstu, er kr. 3.00 fyrir hver 50 textaorð eða færri, en kr. 1.50 fyrir hver 50 
orð eða færri þar fram yfir. Fleiri en eina nafnkveðju er aðeins hægt að nota til 
einnar og sömu símastöðvar. 

15. Samanburður til tryggingar gegn missímun (TC): Aukagjald er helmingur venju- 
legs símkeytagjalds. 

16. Viðtökuskiírteini símleiðis (PC): Gjaldið er sama og fyrir 6 orða símskeyti í við- 
skiptum við útlönd og 10 orða símskeyti í innanlandsviðskiptum. Fyrir við- 
tökuskirteini, sem sendast á í pósti (PGP), er gjaldið sama og póstburðargjald 
undir einfalt bréf. 

B. Símskeytagjöld til útlanda 

ákveðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og 
símamálastjórnin þau eins og þau eru á hverjum tíma. 

VII. KAFLI 

Afnot landssímalína til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi. 

1. Fyrir afnot landssímalína til skákkeppni greiðist % venjulegs símtalagjalds á 
tímabilinu frá 1. október til 30. apríl kl. 21.00—08.00. Lágmarksgjald miðast þó 
við þriggja stunda notkun á línunum. Hver byrjuð klukkustund telst sem heil. 

Á öllum öðrum tímum en þeim, sem að framan getur, reiknast fullt gjald, 
samkvæmt símtalagjaldskrá landssímans (sbr. V. kafla). 

2. Umsóknir um afnot landssímalina til skákkeppni gegn niðursettu gjaldi skulu. 
koma frá Skáksambandi Íslands og sendar skriflega til ritsímastjórans í Reykja- 
vík með minnst sólarhrings fyrirvara. Óskir um niðursett símagjöld til skák- 
keppni frá öðrum en Skáksambandi Íslands verða eigi teknar til greina. 

VIII. KAFLI 

Önnur tæki og línur. 

A. Fjarritvélar. 
I. Stofngjald. 

Fyrir hverja fjarritvél (nr. 15) án línu ............ kr. 5000.00 
II. Árlegt afnotagjald. 

Fyrir hverja fjarritvél (nr. 15) án línu: 

a. Vélin notuð venjulegan skrifstofutíma .......... — 6000.00 
(Viðhald innifalið.) 

b. Vélin notuð allan sólarhringinn ................. — 4000.00 
(Að viðbættu viðhaldi eftir reikningi.) 

Framangreind stofngjöld og afnotagjöld eru miðuð við venjulega gerð fjar- 
ritvéla (gerð nr. 15). Í afnotagjöldunum er fólgin vátrygging tækjanna. Hverri fjar-
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36 ritvél fylgja við uppsetningu 4 rúllur af pappír, en upp frá því kostar notandi 
1. marz pappírinn. 

Stofngjöld og afnotagjöld fyrir aðrar tegundir fjarritvéla eru ákveðin í hvert 
skipti. 

Stofngjald greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar 1. virkan dag í janúar, apríl, 
júlí og október. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 

Styzti leigutími er eitt ár. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir og er hann gagn- 
kvæmur. . 

Fyrir utanhúslínur milli fjarritvéla greiðast gjöld samkv. kafla B hér á eftir. 
Fyrir innanhúslagnir og flutninga greiðist stofngjald og afnotagjald eins og fyrir 
tengla. 

B. Línur. 

Séu linur látnar á leigu, skal stofngjaldið ákveðið í hvert skipti, en ársfjórð- 
ungsleiga á hvern km vera þessi (minnsta gjald miðað við 500 m). 

1. Fyrir 1 línu í innanbæjarjarðsíma 0.6—0.7 mm .......... kr. 100.00 pr. km. 
2. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0,9 mm .................. — 150.00 — — 
3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 1,4—1,7 mm.............. — 200.00 — — 
4. Fyrir loftlínu, sem strend er á stauraröð, sem fyrir er .. — 150.00 — — 

Skemmstur leigutími sé ákveðinn með samningum í hvert skipti, en uppsagnar- 
frestur sé 6 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

IX. KAFLI 

Skrásetning símnefna. 

Fyrir skrásetningu símnefna greiðist kr. 180.00 á ári. Sé sama símnefni skrá- 
sett á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 30.00 fyrir hverja skrásetningu 
þar fram yfir. Gjaldið greiðist fyrir fram fyrir almanaksárið. Brot úr ári telst sem 
heilt ár. Uppsagnarfrestur er 3 mánuðir, og er hann gagnkvæmur. 

X. KAFLI 

Skrásetning í símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafráfsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 

kr. 20.00. Sé auk aðalsímnotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma ber 
að greiða kr. 50.00 fyrir hvern aukanotanda. Aukasímanotendur geta ekki öðlazt aðal- 
símanotendarétt (t. d. rétt til að fá símann fluttan eða skráðan eingöngu á sitt nafn) 
án þess að greiða uppsetningargjald fyrir númerið að nýju eða viðtökugjald, enda 
hefur landssíminn einn umráðarétt símans. Breytir engu í þessu þó að aukasíma- 
notandi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn sitt í símaskránni eða greitt 
afnotagjaldið. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlutað- 
eigandi hafi rétt til að bera.
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Skrásetning í stafrófsskrána. 36 

1. Breytt letur í skrá, hver lína ...........0000.0 00. ns kr. 35.00 1. marz 
2. Aukanafn í skrá .........00.....eesss sr — 50.00 

3. Aukalinur i skrå, hver lína ..........20.0.00..ve sn — 20.00 

4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 50.00 -- 35.00 = .......... — 85.00 

Aukalínur eru taldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 
í skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímanotandi 
og ekki skráður í skránni sem aukasímanotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 
tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 50.00 sem aukanafn. 

, 
Skråsetning i atvinnuskråna. 

A. Okeypis skråsetning. 
Hver simanotandi, sem rekur atvinnu- eða verzlunarfyrirtæki og óskar skrif- 

lega eftir skrásetningu í atvinnu- og viðskiptaskrána í samræmi við þá flokkun, er 
póst- og símamálastjórnin hefur ákveðið, fær ókeypis eina línu til skrásetningar á 
símanúmeri sínu, ásamt nafni og heimilisfangi, með venjulegu letri í einn flokk 
skrárinnar, Aukasímanotendur öðlast ekki rétt til ókeypis skráningar. 

B. Skrásetning gegn borgun. 
Ef símanotandi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk eða skrá fleiri en sitt 

símanúmer við nafn sitt, kostar hver skrásetning fram yfir þá fyrstu kr. 15.00. Ef 
nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það kr. 20.00. 

XI. KAFLI 

Almennir skilmálar fyrir talsímanotendur landssímans. 

1. Sá, sem óskar að fá talsíma eða fá breytt sambandi eða aukið samband, er hann 
hefur áður fengið, tilkynni það forstjóra talsímastöðvarinnar, og skal hann þá 
hlíta þeim kjörum og ákvæðum, sem sett eru eða sett kunna að verða um notkun 
símanna. 

2. Landssíminn kemur venjulega ekki á simasambandi við nokkra húseign, nema 
húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir þráðum og öðrum símatækjum 
á húsi og lóð, og ber þeim, er pantar sambandið, að sjá um, að slíkt leyfi hús- 
eiganda fáist. Landssíminn getur og heimtað, að talsímanotendur setji tryggingu 
fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

3. Póst- og símamálastjórnin ákveður við hvaða stöð talsíímanotandi skuli tengjast 
og um númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt um númer, 
ef það telst nauðsynlegt. Langlinusamtöl hafa forgangsrétt fram yfir innan- 
bæjarsímtöl, og getur landssíminn því rofið innanbæjarsímtöl vegna afgreiðslu 
langlínusímtala ef þörf krefur. 

4. Enginn má sjálfur gera eða láta sera neinar breytingar á talsímasamböndum 
eða flytja talfærin úr stað. Öll slík verk lætur landssíminn framkvæma eftir 
beiðni, en notandi greiði það gjald, sem ákveðið er. Allir nvir símar eða tal- 
símasambönd í kaupstöðum eða kauptúnum eru eign landssímans, en notendur 
greiði stofngjald og afnotagjald. Starfsmenn landssímans hafa hvenær sem er 
aðgang að öllum símatækjum og símalögnum. 

5. Talsímanotendum er skylt að fara vel og gætilega með öll símatæki og lagnir, er 
Þeir hafa til afnota, og bera þeir ábyrgð á öllum skemmdum á tækjum, er ekki 
stafa af eðlilegu sliti. Notanda er enn fremur skylt að hafa símatæki og innan- 
hússlagnir vátryggð á sinn kostnað fyrir eldshættu, og ber honum að greiða
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landssímanum tryggingarupphæðina, ef tækin eða lagnir eyðileggjast og hlut- 
fallslega fyrir skemmdir, enda á landssíminn beinan rétt til vátryggingarfjárins. 
Vátryggingarupphæðin er kr. 1100.00 fyrir venjulegan síma, en fyrir önnur tæki 
verður hún ákveðin sérstaklega. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða útbúnað í samband við tæki 
landssímans, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur landssíminn að sjálfsögðu 
rétt til að taka allan slíkan útbúnað burtu og láta viðkomandi sæta sektum, ef 
ástæða þykir til. Enn fremur er bannað án sérstaks leyfis frá landssímanum að 
láta aðra en landssímann annast sótthreinsun talfæra. 

6. Ef eitthvað verður að talfærum, ber þegar í stað að tilkynna það símastjóranum, 
er sér um, að gallarnir verði lagfærðir svo fljótt sem unnt er. Landssíminn ber 
ekki ábyrgð á því, þótt sími slitni eða verði ónothæfur um stund, nema það sé 
beinlínis honum að kenna eða óþarfur dráttur verði á viðgerð símans. Má þá 
heimta endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er 
ónothæfur, ef sambandsslitin taka yfir meira en 10 sólarhringa á ári. 

7. Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 
með leyfi landssímans. Sé það engu að síður gert, getur landssíminn slitið sam- 
bandinu, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði lög- 
lega getað sagt því upp. 

8. Þeir, sem af ásettu ráði eða gálauslega valda skemmdum á símum eða tækjum 
símans, sæta sektum samkvæmt 176. gr. hegningarlaganna, nema verknaðinum 
sé þannig farið, að þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. 

A. Greiðsluskilmálar. 

1. Gjald fyrir símtöl í sambandi við langlínur landssímans greiðist landssímanum 
eftir reikningi, og ber talsímanotandi ábyrgð á borguninni fyrir hvert slíkt sam- 
tal, sem fram fer frá hans talfæri, hvort sem hann hefur sjálfur beðð um sím- 
talið eða aðrir. Gjaldið greiðist í fyrsta skipti, er þess er krafizt. 

2. Sé eitthvert gjald til símans ekki greitt í síðasta lagi viku eftir gjalddaga, má 
slíta talsímasambandinu, en skuldunautur er samt skyldur til að greiða gjaldið 
til þess tíma, er hann hefði löglega getað sagt upp sambandinu, og er það þá 
þegar fallið í gjalddaga. Skuldunautur á því aðeins rétt til að fá aftur talsíma- 
sambandið, að hann greiði hið áfallna gjald innan þriggja daga eftir að sam- 
bandinu er slitið, svo og kostnað við lokun og enduropnun, ef hún hefur ferða- 
kostnað í för með sér. Séti símagjöldin eigi greidd á réttum tíma, verða þau tekin 
lögtaki samkvæmt 1. gr. laga 16. desember 1885. 

B. Leigutími. 

Engin símatæki verða leigð til skemmri tíma en eins árs, er telst frá byrjun næsta 
ársfjórðungs eftir að símasambandið er fullgert. Þegar ræða er um samband fyrir 
utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku fyrirkomulagi, getur landssíminn 
heimtað, að skemmstur leigutími sé lengri. 

C. Uppsögn. 

Að skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungamót 
með 2 mánaða fyrirvara, nema þar, sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera skrif- 
leg. 

D. Flutningur. 

Ef talsímanotandi þarf að láta flytja símatæki þau, er hann hefur til afnota, 
skal hann skriflega tilkynna það símastjóranum, sem því næst lætur framkvæma
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flutninginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið fyrir 36 
flutnigninn greiðst fyrir fram. 

E. Símaskráin. 

Landssíminn leggur hverjum leigusíma til 1 eintak af hverri útgáfu símaskrár- 
innar. Landssíminn ber ekki ábyrgð á villum, sem kunna að vera í símaskránni. 

XII. KAFLI 

Ákvæði um stofnun og rekstur landssímastöðva, annarra en 1. fl. A. stöðva, 

og samband þeirra við talsímanotendur o. fl. 

Þegar landssímastöðvar eru stofnsettar, gilda að jafnaði eftirfarandi ákvæði um 

rekstur þeirra: 
1. 

2. 

Landssímastöðvum þeim, er hér um ræðir, er skipt í 3 flokka, 1. flokk B, 2. flokk 
og 3. flokk, og eru þær venjulega opnar eftir flokkum 10, 6 og 2 stundir hvern 

virkan dag. 
Stöðvarstjórinn sér stöðinni fyrir húsnæði, ljósi, eldsneyti, ræstingu, nema 
öðruvísi sé um samið, svo og starfrækslu, er póst- og símamálastjórnin tekur 
gilda, enda sé leitað samþykkis hennar á ráðningu afgreiðslumanna. 
Skuldbindingin um starfræksluna nær til allra þeirra símasambanda, er póst- og 
símamálastjórnin kann að leggja út frá simastöðinni. 
Stöðvarstjórar eru skyldir til, þegar þess er krafizt, að fara sjálfir eða láta fara 
með símalinunum til að bæta skemmdir, er orðið hafa á þeim, gegn venjulegu 
tímakaupi. 
Kostnaður við flutning stöðvar verður því aðeins goldin af landssímanum, að 
hann fari fram vegna landssímans sjálfs. 

Stöðvarstjóra ber að senda símskeyti, sem berast til stöðvarinnar, án sérstaks 
endurgjalds allt að einum kílómetra frá stöðinni. Ef skeyti eiga að fara lengra, 
greiðir sendandi kr. 7.00 fyrir hvern byrjaðan kílómetra fjarlægðarinnar. Þetta 
gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, undir venjulegum kringumstæðum. 
Þegar vegalengdin er meiri skal greiða hæfilegan burðareyri, er ákveðinn er 
eftir fyrirspurn í hvert einstakt skipti. Þótt ekki sé greitt fyrir sendiferð með 
símskeyti, ber stöðvarstjóra að greiða fyrir því, að símskeytið komist til viðtak- 
anda svo fljótt sem unnt er, t. d. með því að sæta tækifærisferðum eða láta vita 
af því í síma eða á einhvern annan hátt. 

Ef senda þarf eftir mönnum til viðtals í talsíma innan eins kílómetra frá 
stöðinni, greiðir símtalsbeiðandi kr. 7.00 fyrir sendiferðina. Ef vegalengdin er 
meiri en 1 kílómetri, greiðist sama gjald og fyrir útburð símskeyta. 
Ekki mega aðrir afgreiða símtöl eða símskeyti en þeir, er undirskrifað hafa hið 
lögboðna þagnarheit símamanna. 
Stöðvarstjórar skulu mánaðarlega gera reikningsskil innan 15. dags næsta mán- 

aðar á eftir og að öðru leyti hlíta þeim reglum og fyrirmælum, sem póst og 
símamálastjórnin setur. 

Gjaldskrá þessi og reglur er sett samkvæmt 12. gr. laga nr. 30 1941 um fjarskipti, 
og gengur i gildi Í. apríl 1957. Þó reiknast nyju gjöldin fyrir umframsímtöl aðeins 
af símtölum sem fara fram 1. apríl 1957 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi fyrri 
gjaldskrá og reglur frá 15. marz 1956. 

Póst- og símamálaráðherrann, 1. marz 1957. 

Eysteinn Jónsson. 

G. Briem. 

B 12 

1. marz
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38 AUGLYSING 
T. marz 

um umferð í Reykjavik. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur verið ákveðinn ein- 
stefnuakstur um Fjölnisveg frá vestri til austurs. 

Þetta tilkvnninst hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 7. marz 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

39 AUGLYSING 
20. marz 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

1. Skefilsstaðahrepps, Skagafjarðarsýslu .............00.0...... 15. febr. 1957. 
2. Viðvíkurhrepps, Skagafjarðarsýslu ...,...........00.000000.0.. 18. — 1957. 
3. Glæsibæjarhrepps, Eyjafjardarsyslu ...............00000..... 18. — 1957. 
4. Hvammstangahrepps, Húnavatnssýslu ........0..0..0...0.0... 18. — 1957. 
5. Þorkelshólshrepps, Húnavatnssýslu ............0000. 00. 00.. 18. — 1957. 
6. Búlandshrepps, S.-Múlasýslu ................0 000. 00 n ne. ÍS. — 1957. 
1. Eskifjarðarhrepps, S.-Múlasýslu ............0..000 000... 18. —- 1957. 
8. Stöðvarhrepps, S.-Múlasýslu ..............0..00 0000 n nn. 18. — 1957. 
9. Breiðdalshrepps, S.-Múlasýslu .............000.. 0... n nn. 18. — 1957. 

10. Barðastrandarhrepps, Barðastrandarsýslu .................... 15. — 1957. 
11. Flateyjarhrepps, Bardastrandarsyslu ...... ARNARS 15. — 1957. 
12. Geiradalshrepps, Barðastrandarsýslu ..........0.0............ 15. — 1957. 
13. Hvammshrepps, Dalasýslu ...........0.0020000 000. 18. — 1957. 
14. Ålftavershrepps, Skaftafellssýslu ...........0.0.0.0.. 5. marz 1957. 
15. Skaftártunguhrepps, Skaftafellssýslu „................0.0.0.. 5. — 1957. 
16. Hafnarhrepps, Skaftafellssýslu ..........0000... 0... en... 5. — 1957. 
17. Engihlidarhrepps, Húnavatnssýslu, .............0000 00... 0... 27. febr. 1957. 
18. Þverárhrepps, Húnavatnssýslu .............0000.0. 0... 00... 5. marz 1967. 
19. Kirkjuhvammshrepps, Húnavatnssýslu .................0.0..... 5. — 1957. 
20. Skagahrepps, Húnavatnssýslu ............02....0 0000. a. 25. febr. 1957. 
21. Áshrepps, Húnavatnssýslu ..........0..0.00 000 27. — 1957. 
22. Hofshrepps, Skagafjardarsyslu .............00.00 0... 0. 000. 27. — 1967. 
23. Seyluhrepps, Skagafjarðarsýslu ............0..00.. 0... 0. 00. 25. — 1957. 
24. Öngulsstaðarhrepps, Eyjafjaðarsýslu .............. FIRRA 5. marz 1967. 
25. Öxnadalshrepps, Eyjafjarðarsýslu ...........0...0.00 0000... 5. — 1957. 
26. Svalbarðshrepps, Þingeyjarsýslu .............00.000 000... 18. febr. 1957. 
27. Revkjahrepps, Þingeyjarsýslu .............0..0%..0 00... 0. 27. — 1957.
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28. Reykdælahrepps, Pingeyjarsyslu ...........00000. 0... 0... 
29. Bárðdælahrepps, Þingeyjarsýslu .................. HANNAR 
30. Aðaldælahrepps, Þingeyjarsýslu .........200.0.0 0000 n 0 . 
31. Tjörneshrepps, Þingeyjarsýslu ...........000000 000... 
32. Keflavíkur, Gullbringusýslu ............000% 00... n nn 
33. Garðahrepps, Gullbringusýslu ........02.00.00 0... n nn 
34. Seltjarnarneshrepps, Gullbringusýslu ...........0.00..0.00... 
35. Gerðahrepps, Gullbringusýslu ..........200%0. 0000... 
36. Njarðvíkurhrepps, Gullbringusýslu .........0.000.00. 0000... 
37. Gaulverjabæjarhrepps, Árnessýslu .........0.000000.0 000... 
38. Selfosshrepps, Árnessýslu .........20...00 00... 
39. Villingaholtshrepps, Árnessýslu ...........0..0 0... 
40. Austur-Eyjafjallahrepps, Rangárvallasýslu ................... 
41. Hvolhrepps, Rangárvallasýslu .......0...00000.. 000... 
42. Stafholtstungnahrepps, Borgarfjarðarsýslu ................... 
43. Skilmannahrepps, Borgarfjarðarsýslu ...........0..00.0. 000. 
44. Andakilshrepps, Borgarfjarðarsýslu ......00.00.00 0000... 
45. Norðurárdalshrepps, Mýrasýslu ........20000000 0. n nn 
46. Helgafellssveitar, Snæfellsnessýslu ............00000 0000... 
47. Breiðavíkurhrepps, Snæfellsnessýslu .........0.00000 0000... 
48. Stykkishólmshrepps, Snæfellsnessýslu „.......0.0000000 000... 
49. Haukadalshrepps, Dalasýslu „........0..0000.00 000... 

Félagsmálaráðuneytið, 20. marz 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Staðfest: 

27. febr. 1957. 
27. — 1957. 

15. — 1957. 

25. — 1957. 

28. — 1957. 

6. marz 1957. 
27. febr. 1957. 

18. — 1957. 
5. marz 1957. 

15. febr. 1957. 

15. — 1957. 
25. —- 1957. 
18. — 1957. 
5. marz 1957. 

15. febr. 1957. 
27. — 1957. 
27. — 1957. 
27. — 1957. 
27. -— 1957. 
27. — 1957. 

5. marz 1957. 

27. febr. 1957. 

  

Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 
FP 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirfarandi sjúkrasamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

50. Reykhólahrepps, A.-Barðastrandarsýslu ...................... 
öl. Gufudalshrepps, A.-Barðastrandarsýslu ...................... 
52. Patreksfjarðarhrepps, V.Barðastrandarsýslu ................. 
58. Mýrahrepps, V.-Ísafjarðarsýslu ..............00. 0000... 
54. Bolungarvíkur, N.-Ísafjarðarsýslu ............0.0...00..00.00... 
55. Ögurhrepps, N.Ísafjarðarsýslu .........0.....0..0000.. 0. 
56. Reykjarfjarðarhrepps, N.-Ísafjarðarsýslu ............0....0.... 
57. Hólmavíkurhrepps, Strandasýslu .............00..0. 00... 
58. Óspakseyrarhrepps, Strandasýslu .............00..0......0.... 
59. Hlíðarhrepps, N.-Múlasýslu ............002.0. 000... nn 
60. Hróarstunguhrepps, N.-Múlasýslu .........00..000 00. 00... 
61. Beruneshrepps, S.-Múlassýlu ...........%%00.0 0000... 
62. Dalvíkurhrepps, Eyjafjarðarsýslu ...................000.0... 

Staðfest: 

marz 1957. 

— 1957. 

— 1957. 

27. febr. 1957. 

27. — 1957. 

5. marz 1957. 

15. febr. 1957. 

6. marz 1957. 

27. febr. 1957. 
1; 5. — 1957. 

2. marz 1957. 

5. — 1957 
6. — 1957. 

39 

20. marz 

22. marz



1957 100 

40 Stadfest: 

22. marz 63. Svarfaðardalshrepps, Eyjafjardarsyslu ...........0...0000.00.. 6. marz 1957. 
64. Klofningshrepps, Dalasýslu ..........0..0.0. 0000... 6. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. marz 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

41 REGLUGERD 
13. marz 

um tollheimtu og tolleftirlit. 

I. KAFLI 

Tollumdæmin. 

1. gr. 
Landið skiptist i 26 tollumdæmi og eru þau þessi: 

1. Reykjavíkurtollumdæmi. Það tekur yfir Reykjavíkurborg. Eyjar í umhverfi 
Reykjavíkur heyra undir tollumdæmi hennar að því er tekur til tollgæzlu. 

2. Ákranestollumdæmi. Það tekur yfir Akraneskaupstað. 
3. Myra- og Borgarfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Mýra- og Borgarfjarðar- 

sýslu. 
4. Snæfellsness- og Hnappadalstollumdæmi. Það tekur yfir Snæfellsness- og 

Hnappadalssýslu. 
5. Dalatollumdæmi. Það tekur yfir Dalasýslu. 
6. Barðastrandartollumdæmi. Það tekur yfir Barðastrandarsýslu. 
7. Bolungarvíkurtollumdæmi. Það tekur yfir Hólshrepp. 
8. Ísafjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Ísafjarðarkaupstað og Ísafjarðarsýslu 

að undanteknum Hólshreppi. 
9. Strandatollumdæmi. Það tekur yfir Strandasýslu. 

10. Húnavatnstollumdæmi. Það tekur yfir Húnavatnssýslu. 
11. Skagafjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Sauðárkrókskaupstað og Skaga- 

fjarðarsýslu. 
12. Siglufjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Siglufjarðarkaupstað og heyrir 

Héðinsfjörður til hans. 
13. Ólafsfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Ólafsfjarðarkaupstað. 
14. Akureyrartollumdæmi. Það tekur yfir Akureyrarkaupstað og Eyjafjarðar- 

sýslu. 
15. Þingeyjartollumdæmi. Það tekur yfir Húsavíkurkaupstað og Þingeyjarsýslu. 
16. Seyðisfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Seyðisfjarðarkaupstað og Norður- 

Múlasýslu. 
17. Norðfjarðartollumdæmi. Það tekur yfir Neskaupstað. 
18. Suður-Múlatollumdæmi. Það tekur yfir Suður-Múlasýslu. 
19. Skaftafellstollumdæmi. Það tekur yfir Skaftafellssýslu. 
20. Vestmannaeyjatollumdæmi. Það tekur yfir Vestmannaeyjakaupstað. 
21. Rangárvallatollumdæmi. Það tekur yfir Rangárvallasýslu. 
22. Árnestollumdæmi. Það tekur yfir Árnessýslu. 
23. Keflavíkurtollumdæmi. Það tekur yfir Keflavíkurkaupstað. 
24. Flugvallartollumdæmi. Það tekur yfir flugvallarsvæði Keflavíkurflugvallar.



101 1957 

25. Hafnarfjardartollumdæmi. Það tekur yfir Hafnarfjarðarkaupstað, Gull- 41 
bringu- og Kjósarsýslu, að undanteknum eyjum í umhverfi Reykjavíkur, sem heyra 13. marz 
undir Reykjavíkurtollumdæmi varðandi tollgæzlu. 

26. Kópavogstollumdæmi. Það tekur yfir Kópavogskaupstað. 

II. KAFLI 

Tollstjórnin. 

2. gr. 
Yfirstjórn tollmála hefur fjármálaráðherra. Fjármálaráðuneytið hefur umsjón 

með tollheimtunni og tolleftirlitinu. 

Í hverju tollumdæmi er tollstjóri, sem annast tollheimtu innan umdæmisins. 

3. gr. 
Utan Reykjavíkur heyra tollgæzlumenn undir yfirstjórn sérstaks umboðsmanns 

fjármálaráðuneytisins, sem annast þar fyrir hönd ráðuneytisins umsjón með fram- 
kvæmd tollgæzlunnar samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í erindisbréfi hans. 

4. gr. 
Til tollmála telst: Tolleftirlit með skipum og flugförum, afgreiðsla skipa og 

flugfara og innheimta aðkomugjalda af þeim, sóttvarnareftirlit gagnvart útlöndum 
samkvæmt sóttgæzlulögum, hvers konar eftirlit með aðflutningi og gæzla þess að 
fyrirmæli um aðflutning séu haldin, innheimta aðflutningsgjalda. Hvers konar eftir- 
lit með útflutningi og innheimta útflutningsgjalda, útgáfa vottorða um uppruna út- 
flutningsvara, eftirlit með innflutningi og útflutningi gjaldeyris og gjaldeyrisskil- 
um eftir því, sem ákveðið er á hverjum tíma. Innheimta innlends tollvörugjalds 
og eftirlit með tollvörugerðum. Önnur störf, sem tolleftirlitinu eða tollinnheimt- 
unni á hverjum tíma eru falin. 

5. gr. 
Á höfnum þar sem tollstjóri er ekki búsettur, en ráðherra telur þörf að hafa 

tollheimtu, skal tollstjóri hafa umboðsmann. Ráðuneytið birtir í Lögbirtingablaði 
og B-deild stjórnartíðinda skrá um það, hvar tollstjórar hafa aðsetur og á hvaða 
höfnum þeir hafa umboðsmenn. Breytingar á þessu skulu auglýstar á sama hátt. 

6. gr. 
Umboðsmenn tollstjóra samkvæmt 5. gr. annast tollheimtu fyrir hans hönd á 

þeirri höfn, sem þeir eru búsettir, svo og tollgæzlu eftir því sem þeim kann að verða 
falið. 

7. gr. 
Tolleftirlitsmenn samkvæmt reglugerð þessari eru tollstjórar, umboðsmenn 

þeirra og sérstakir tollgæzlumenn. Til sérstakra tollgæzlumanna teljast tollverðir 
í föstu starfi og menn, sem ráðuneytið eða tollstjórar ráða til tollgæzlu þótt eigi 
sé um aðalstarf að ræða. 

8. gr. 
Störf og starfssvið tolleftirlitsmanna skal ákveðið í erindisbréfum og starfsfyrir- 

mælum, sem ráðuneytið gefur út. 

9. gr. 
Þegar tolleftirlitsmenn eru að störfum skulu þeir bera einkennisbúning eða 

hafa í vörzlum sínum einkennismerki, sem ber skjaldarmerki Íslands og áletrun- 
ina: Tollmerki Íslands, 

B 13
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41 Tollgæzlufåninn er þjóðfáninn, klofinn að framan, með stóru téi (T) í efri 
13. marz stangarreit. 

Komi tolleftirlitsmenn fram í einkennisbúningum sínum, hafi þeir framvísað 
tollmerkinu eða dregið tollfánann við hún, hafa þeir á fullnægjandi hátt gefið til 
kynna, að þeir séu réttir tolleftirlitsmenn að starfi. 

III. KAFLI 

Tolllandhelgin. 

10. gr. 
Landhelgi samkvæmt reglugerð þessari er 4 sjómílur á haf út frá stórstraums- 

fjöruborði og sé talið frá yztu hólmum og skerjum, er upp úr sjó koma. Firðir og 
víkur teljast í landhelgi 4 sjómílur til hafs frá línu, sem dregin er þar sem 12 sjó- 
mílur verða milli nesja næst fjarðarmynni. 

IV. KAFLI 

Almenn ákvæði um tolleftirlit. 

11. gr. 
Í reglugerð þessari merkir: 

Skip: Sérhvert fljótandi far. 
Aðkomuskip: Skip, sem kemur frá útlöndum, og ekki hefur fengið fyrstu 

tollafgreiðslu hér á landi í þeirri ferð og samskiptaleyfi. Aðkomuskip skoðast einnig 
skip, sem hefur tekið við vörum eða mönnum úr öðru farartæki, sem ekki hefur 
fengið tollafgreiðslu hér á landi, eða haft önnur samskipti við slíkt fararæki, sem 

jafna má til sambands við útlönd. 
Flugfar: Hvers konar flugtæki. 
Tollafgreiðsluhöfn; Höfn þar sem aðkomufarartækjum er heimilt að koma til 

að fá fyrstu afgreiðslu. 
Brottfararafgreiðsluhöfn: Höfn, sem ekki er tollafgreiðsluhöfn, en farartækj- 

um er þó heimilt að fá þar seinustu tollafgreiðslu áður en lagt er af stað til út- 

landa. 
Tollhöfn: Höfn þar sem tollstjóri situr eða umboðsmaður hans, sbr. 5. gr. 
Þar sem talað er um höfn í reglugerð þessari er, sé annars ekki getið, átt við 

tollhöfn. 
in 12. gr. 

Ákvæði reglugerðar þessarar um skip, hafnir og skipverja, gilda eftir því sem 
við á, einnig um flugför, flugvelli og áhafnir flugfara. Ákvæði um farm, afgreiðslur 
og afgreiðslumenn eiga jafnt við um flutninga með skipum og flugförum. 

13. gr. 
Öll skip, sém eru innan landhelginnar, eru háð tolleftirliti, hvort sem þau eru 

á höfnum inni eða utan hafna. Geta því tolleftirlitsmenn framkvæmt rannsóknir 

i öllum slíkum skipum og sett þau undir eftirlit. 

14. gr. 
Tolleftirlitsmönnum er heimilt að stöðva skip hvar sem er innan landhelginnar 

til rannsóknar. Þegar tollgæzlumenn gefa til kynna, að þeir vilji hafa samband við 
skip, er skipstjóra skylt að hægja ferð skipsins eða stöðva það til þess að hleypa 
tolleftirlitsmönnum um borð.
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Ákvæði næstu málsgreinar hér á undan eiga einnig við um skip, sem stödd eru 41 
utan landhelginnar, ef þau hafa verið innan landhelgi og tolleftirlitsmenn hafa veitt 13. marz 
þeim eftirför út fyrir landhelgismörkin. 

Ef tolleftirlitsmenn óska að komast á skipsfjöl eða frá borði er skipstjóra skylt 
að veita til þess nauðsynlega aðstoð. 

15. gr. 
Hafnsögumenn skulu gefa tolleftirlitsmönnum upplýsingar um ferðir aðkomu- 

skipa jafnskjótt og þeir verða þeirra varir eða fá um þær fregnir. Sömu skyldur 
hefur flugumferðastjórn varðandi aðkomuflugvélar. Tilsvarandi upplýsingar skulu 
hafnsögumenn og stjórnendur flugumferðar gefa tolleftirlitsmönnum varðandi brott- 
för skipa eða flugvéla, hafi þess verið óskað. 

Ef sérstaklega stendur á, skulu hafnsögumenn fara eftir óskum tolleftirlits- 
manna um það, hvar skipi er lagt. 

16. gr, 
Skipstjórar og skipshafnir varðskipa ríkisins, sem falið hefur verið að aðstoða 

tollgæzluna við tolleftirlit, hafa við þau störf sömu réttindi, sem tolleftirlitsmönnum 
eru fengin í þessum kafla. 

17. gr. 
Þegar tolleftirlitsmaður er að starfi getur hann, ef þörf krefur, kvatt sér menn 

til aðstoðar. Skylt er hverjum manni að viðlögðum sektum að verða við slíkri kvaðn- 
ingu, ef hann má án hættu fyrir líf eða heilsu sína eða vandamanna eða annarra, 
sem hann á að annast, eða án tilfinnanlegs atvinnutjóns. Skylt er manni undir 
sama skilyrði að láta tollgæzlumönnum í té muni, sem hann ræður yfir, svo sem 
flutningatæki og hús, ef þess gerist þörf, til að fyrirbyggja lagabrot, í sambandi 
við rannsókn út af broti eða til þess að tollgæzlumaður geti annars komið skyldu- 
störfum sínum í framkvæmd. Greiða skal manni hæfilega þóknun fyrir verk eða 
aðra aðstoð, sem látið er í té samkvæmt þessari grein. 

18. gr. 
Þegar tolleftirlitsmenn eru að rannsókn eða afgreiðslu í skipi, er skipstjóra 

skylt að veita þeim alla þá aðstoð og hjálp, sem þörf er á, til þess að rannsókn megi 
Sanga sem greiðast og án tafa og tálmana svo og að gefa þeim hvers konar upplýs- 
ingar um skipið, skipsbúnað, ferðalag skipsins, farþega, skipshöfn og vörur og annað 
það, sem tolleftirlitsmönnum er þörf að vita vegna starfa sinna. Vélstjórum og 
öðrum tæknifróðum mönnum meðal skipverja er og skylt að veita sams konar að- 
stoð og upplýsingar að því er varðar vélar, tæki, vélarúm og aðra þá staði í skipi, 
sem eru í þeirra umsjá. 

Ef tolleftirlitsmenn mæla svo fyrir, skal skipstjóri gefa skriflega yfirlýsingu 
um. það, að hann hafi gefið tolleftirlitsmönnum upplýsingar um öll farmrúm og 
aðra staði í skipi, þar sem vörur eru geymdar, og vakið athygli þeirra á stöðum, 
þar sem innsiglun mundi ekki koma að haldi, sbr. 2. mgr. 19. gr. 

19. gr.. 
Tolleftirlitsmönnum er heimilt að innsigla og setja lása sína fyrir farmrúm, 

vistageymslur og aðra staði í skipi, eftir því, sem þeim þykir þurfa. 
Skipstjóra er skylt að veita tolleftirlitsmönnum aðstoð, sem þeir óska eftir við 

innsiglun, svo og að vekja athygli tolleftirlitsmanna á þeim stöðum þar sem innsiglun 
eða lokun mundi ekki koma að haldi. 

Nú telur skipstjóri ekki unnt vegna öryggis skips eða farms að innsigla rúm 
eða læsa þeim, sem tolleftirlitsmaður telur þörf á að innsigla eða læsa, eða ekki er
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41 unnt að koma slíkum ráðstöfunum við vegna umbúnaðar skipsins, og er skipi þá 
13. marz skylt að greiða kostnað af tollvörzlu, sem af því leiðir, að innsiglun eða lokun verður 

ekki við komið. 
Innsigli þau og læsingar, sem tolleftirlitsmenn setja í skipi, má enginn hreyfa 

eða rjúfa, nema tolleftirlitsmenn, enda ber skipstjóri eða sá, sem í hans stað 

kemur, ábyrgð á að þau séu ekki rofin eða hreyfð, nema af tolleftirlitsmanni, 

meðan skipið er hér við land. Kaupskip og innlend fiskiskip teljast í þessu sam- 

bandi vera hér við land unz ferð þeirra er lokið og þau eru komin út fyrir land- 

helgi á leið til útlanda. 
Tolleftirlitsmenn skulu jafnan tilkynna skipstjóra eða þeim, sem kemur í hans 

stað, um innsiglun eða lokun rúma í skipi, og skyldur er skipstjóri eða sá, sem hann 

setur fyrir sig, að vera viðstaddur er tollgæzlumenn ganga frá innsiglum eða læs- 

ingum sínum í skipi. 
Skyldur er skipstjóri að undirrita skrá um innsigli í skipi sínu, ef tolleftirlits- 

menn mæla svo fyrir. Enn fremur er hann skyldur, ef þess er óskað, að taka með sér 

skrá þessa og sýna hana eða afhenda tolleftirlitsmönnum, sem síðar afgreiða skipið 

eða eru að rannsókn í því, ef þess er krafizt. 

20. gr. 

Meðan stendur á afgreiðslu eða rannsókn í skipi er tolleftirlitsmönnum heimilt 

að mæla svo fyrir, að enginn megi koma á skipsfjöl eða fara frá borði, nema leyfi 

þeirra komi til. 
Tolleftirlitsmönnum er jafnan heimilt að banna skipstjóra að leggja skipi að 

bryggju eða öðru hafnarvirki, eða leggja frá bryggju eða öðru hafnarvirki, fyrr en 

þeir segja til að það megi. 

21. gr. 

Tolleftirlitsmönnum er heimilt að kvía skip, sem liggur við landfestar. Þegar 

það er gert er öllum óheimilt að fara innfyrir eða útfyrir girðingar tolleftirlitsmanna, 

nema með þeirra leyfi. 
Einnig geta tolleftirlitsmenn mælt svo fyrir, að farþegar eða aðrir megi aðeins 

fara frá borði eða stiga á skipsfjöl á tilteknum stað á skipi. 

22. gr. 

Ef svo er mælt fyrir, að farþegar eða aðrir, sem koma frá borði eða stiga á 

skipsfjöl, skuli fara um rannsóknarskála eða annað hús í landi vegna tolleftirlits, 

skal litið svo á, að þeir, sem koma frá skipi, séu ekki komnir af skipsfjöl fyrr en 

þeir hafa farið um hús þetta og þeir, sem eru á leið til skips, séu komnir í skip 

þegar þeir eru komnir í húsið. 

23. gr. 

Heimilt er að setja tollvörð í hvert það skip, sem þörf telst á að hafa tollvörð 

i, svo og að láta tolleftirlitsmenn fara með skipum hafna á milli til eftirlits. Þegar 

tolleftirlitsmenn ferðast með skipum til eftirlits með þeim ber skipstjóra fyrir 

skipsins hönd að sjá þeim endurgjaldslaust fyrir fæði í skipinu og fari með þvi, 

eftir því, sem hæfa þykir fyrir opinbera starfsmenn, sem ferðast í starfserindum. 

24. gr. 
Við rannsókn eða afgreiðslu er tolleftirlitsmönnum heimilt að leita alls staðar 

í skipi, í hirzlum og farangri skipverja og farþega, svo og á skipverjum, farþegum 

og öðrum mönnum, sem ástæða þykir til að ætla að leyni á sér munum eða vörum 

til að skjóta undan rannsókn, greiðslu aðflutningsgjalda eða öðrum lögmæltum 

skyldum, eða varningi, sem óheimilt er að flytja til landsins eða úr landi. Enn fremur
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er tollgæzlumönnum í sama skyni heimilt að gera leit í vörugeymsluhúsum, vögnum, 41 
bifreiðum og öðrum flutningatækjum, og er stjórnendum farartækjanna skylt að 13. marz 
nema staðar er tolleftirlitsmenn gefa þeim merki um það. Einnig er þeim, svo og 
starfsmönnum vörugeymsluhúsa, skylt að veita tolleftirlitsmönnum alla þá aðstoð 
og hjálp, sem þörf er á til þess að rannsókn geti gengið sem greiðast. 

25. gr. 
Heimilt er tollgæzlumönnum að skoða og rannsaka allar vörur og aðra hluti, 

sem til landsins flytjast, hvort sem varningurinn kemur sem farmsending, póstur, 
farþegaflutningur eða á annan hátt. 

Krefjast má, að eigandi eða innflytjandi aðfluttrar vöru framvísi henni til rann- 
sóknar í tollbúð eða á öðrum stað þar sem tollgæzlan hefur bækistöð til vöruskoð- 
unar. Er þá vörueiganda eða innflytjanda skylt að opna umbúðir um vöruna og 
sýna hana tolleftirlitsmönnum eftir því sem krafizt er, svo og að flytja vöruna 
aftur burt af skoðunarstað að rannsókn lokinni. 

V. KAFLI 

Afgreiðsla aðkomufarartækja. 

26. gr. 
Aðkomufarartæki mega ekki, nema tilneydd séu, setja á land menn, vörur eða 

annan farangur, né hafa annað samband við land eða landsbúa eða við önnur farar- 

tæki innan landhelginnar fyrr en þau hafa fengið fyrirskipaða aðkomutollafgreiðslu 
og tolleftirlitsmaður hefur veitt þeim leyfi til samskipta við land. 

Til þess að fá fyrstu afgreiðslu hér á landi skulu aðkomuskip koma á ein- 
hverja þeirra hafna, sem taldar eru í 3. málsgrein, nema skipið þurfi að leita ann- 
arrar hafnar í neyð, enda sé leitt í ljós með sjóferðaprófi að um neyðarhöfn hafi 
verið að ræða. 

Tollafgreiðsluhafnir eru þessar: 

Reykjavík og Reykjavíkurflugvöllur, 
Patreksfjörður, 

Sauðárkrókur, 

Siglufjörður, 

Húsavík, 
Neskaupstaður, 

Vestmannaeyjar, 
Hafnarfjörður, 
Akranes, 

Ísafjörður, 
Akureyri, 

Seyðisfjörður, 
Reyðarfjörður, 
Fáskrúðsfjörður, 
Keflavík, 

Keflavíkurflugvöllur. 

Á eftirtöldum tollafgreiðsluhöfnum geta aðkomuskip þó því aðeins fengið fyrstu 
afgreiðslu, að ráðuneytinu hafi verið tilkynnt, að þau ætli að koma þangað, með 
a. m. k. 4 sólarhringa fyrirvara: 

Akranesi, 
Patreksfirði,
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Saudårkråki, 

Husavik, 
Neskaupstad, 
Fáskrúðsfirði, 
Keflavík, 
Hafnarfirði. 

Í tilkynningu samkvæmt næstu málgrein hér á undan skal greina nafn skips, 
stærð þess, þjóðerni, á hvaða höfnum það hefur haft viðkomu í ferðinni, farm 
skips og fyrirhugaðan komudag. Ef farmur er ýmis konar stykkjavara er nægilegt 
að láta þess getið, án nánari sundurliðunar. 

Þegar ráðuneytinu hefur borizt tilkynning samkvæmt þessari grein gerir það 
tolleftirlitsmanni á viðkomandi höfn þegar aðvart, og gerir að öðru leyti þær ráðstaf- 
anir varðandi afgreiðslu skips og eftirlit með því, sem ástæða þykir til. 

27. gr. 
Ráðuneytið getur heimilað aðkomuskipi að hafa fyrstu viðkomu á höfn, sem 

ekki er tollafgreiðsluhöfn, en greiða skal útgerð skips allan kostnað, sem leiðir af 
tollafgreiðslu þess á þeirri höfn. 

Hafi aðkomuskip leitað neyðarhafnar, sem ekki er tollafgreiðsluhöfn, ber 
skipstjóra tafarlaust að tilkynna það ráðuneytinu og bíða fyrirmæla þess um það, 
hvernig tollafgreiðslu skipsins skuli hagað. Meðan beðið er þeirra ráðstafana, sem 
ráðuneytið fyrirskipar, skal skipstjóri gæta þess, að samgangur milli skips og lands 
sé eigi annar eða meiri en brýnasta nauðsyn krefur. 

28. gr. 
Hafi aðkomuskip tilkynnt komu sína til tollafgreiðsluhafnar samkvæmt 3. mgr. 

26. gr., eða fengið leyfi til tollafgreiðslu samkvæmt 1. mgr. 27. gr., og ráðstafanir 
hafa verið gerðar til þess að veita því tollafgreiðslu á þeirri höfn, en skipið heldur 
síðan til annarar hafnar til að fá fyrstu afgreiðslu, má krefja skipið um greiðslu 
alls þess kostnaðar, sem þessar ráðstafanir hafa haft í för með sér, eða eftir atvikum 
synja því um afgreiðslu annars staðar en þar, sem það hafði tilkynnt komu sína 
eða fengið leyfi til tollafgreiðslu. 

29. gr. 
Þegar aðkomuskip hafnar sig ber tolleftirlitsinönnum að annast afgreiðslu þess 

samkvæmt því, sem ákveðið er í reglugerð þessari, eða lög og reglur mæla annars 
fyrir um. 

Sé enginn tolleftirlitsmaður kominn um borð í skipið innan sex klukkustunda 
skal skipstjóri gefa viðkomandi tolleftirlitsmanni komu þess til vitundar, en fara 
skal hann eftir sóttvarnarreglum eftir því, sem við verður komið. 

Óheimilt er skipstjóra að leggja aðkomuskipi að bryggju eða öðru hafnarvirki 
fyrr en tolleftirlitsmaður hefur gefið leyfi til þess. 

Þar til aðkomuafgreiðslu skips er lokið má enginn fara frá borði eða stiga á 
skipsfjöl, nema leyfi tolleftirlitsmanns komi til. 

30. gr. 
Þegar eftir komu skips ber skipstjóra að afhenda tolleftirlitsmanni, sem af- 

greiðir skipið, aðkomuskýrslu, ásamt sóttvarnaryfirlýsingu samkvæmt sóttvarnar- 
lögum, og skrár þær og skýrslur, sem skip skal hafa meðferðis og afhenda ber 
samkvæmt 3. mgr. þessarar greinar og 31., 36., 37. og 38. gr.
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Aðkomuskýrsla skal gerð á eyðublað, sem ráðuneytið lætur í té, og skal þar 41 
greina eftirtalin atriði um skipið og ferð þess. 

Nafn skips, þjóðerni og skrásetningarhöfn. 
Brúttó- og nettósmálestatölu skips. 
Komudag og stund. 
Eiganda skips. 
Afgreiðslumann skips eða miðlara hérlendis. 
Erindi skips. 
Hvort varningur verður affermdur úr skipinu hér við land. 
Hvort skip hefur áður verið afgreitt hér á landi á því almanaksári og hvar og 
hve oft. 

9. Nafn skipstjóra. 
10. Tölu skipverja. 
11. Tölu farþega. 
12. Hafnir, sem skipið hefur komið á í ferðinni, og brottfarardag frá hverri höfn. 
13. Hvort skip ætlar að taka hér vörur til útflutnings. 

0 
1 

ri
 

Em
 

Þá skal skipstjóri, ef skip flytur vörur til landsins, sem á farmskrá eiga að vera, 
afhenda tolleftirlitsmanni farmskrár um allar þessar vörur, svo sem nánar er mælt 
fyrir í 34. og 35. gr., en farmskránum skal fylgja vottorð undirritað af skipstjóra, 
þess efnis, að skipið hafi ekki meðferðis aðrar vörur en þær, sem aðalfarmskrá 
skipsins greinir, svo og aðrar þær vöruskrár, sem hann samtímis afhendir tolleftir- 
litsmanninum. Í vottorðinu skal greina blaðsíðutal farmskrárinnar frá hverri höfn, 

ásamt heildarþunga eða rúmmáli þeirra vara, sem þar hafa verið fermdar. 
Afhenda ber þrjú eintök af aðalfarmskránni (heildarfarmskránni). Eitt þeirra 

sendir tolleftirlitsmaður með fyrstu ferð til endurskoðunardeildar fjármálaráðu- 
neytisins, öðru heldur hann eða ráðstafar á þann hátt, sem ráðuneytið ákveður. 
Þriðja eintakið skal afhent skipstjóra aftur og fylgir það skipinu. Á þetta eintak 
færir skipstjóri jafnóðum þær vörur, sem affermdar eru á hverri höfn, og ber 
tolleftirlitsmanni að sjá um, að þetta sé framkvæmt. Á seinustu höfn, sem skipið 
affermir vörur, sem það hefur flutt frá útlöndum, skal skipstjóri afhenda tolleftir- 
litsmanni farmskráreintak þetta, en hann ráðstafar því samkvæmt fyrirmælum, 
sem ráðuneytið gefur. ' 

Ef skip flytur frá útlöndum vörur til fyrstu tollafgreiðsluhafnar ber skipstjóra 
enn fremur að láta tollstjóra þar, eða umboðsmanni hans, í té útdrátt úr farm- 
skránni um allar þær vörur, sem þar eru affermdar, ásamt vottorði um að á þeirri 
höfn verði ekki fluttar úr skipinu aðrar eða meiri vörur en þær, sem á skránni 

greinir. Ef skipstjóri er þess ekki fullviss við komu skips, hve miklar vörur verða 
affermdar á þeirri höfn, getur hann skorazt undan að gefa vottorð um þetta atriði 
að svo stöddu, en jafnan skal hann hafa tilkynnt um affermingu vöru áður en hún 
er flutt úr skipi. 

31. gr. 
Skipstjóra ber að afhenda tolleftirlitsmanni við komu skips öll tollafgreiðslu- 

skjöl, sem hann hefur fengið við brottfararafgreiðslu í síðustu höfn, er hann lét 
úr erlendis, svo og önnur tollafgreiðsluskjöl, sem hann hefur fengið í erlendum 
höfnum í þeirri ferð, ef krafizt er. Skjöl þessi lætur tolleftirlitsmaður fylgja öðrum 
afgreiðsluskjölum skipsins, nema skipstjóri sýni fram á að hann þurfi á þeim að 
halda síðar, en þá skal hann fá tolleftirlitsmanni í hendur samrit þeirra, sem hann 
staðfestir og tolleftirlitsmaður gengur úr skugga um að sé rétt, með samanburði 
við frumskjalið. Geta tolleftirlitsmenn synjað skipi um afgreiðslu, sem ekki lætur 
skjöl þessi af hendi eða sýnir þau. 

13. mara
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32. gr. 
Þegar aðkomutollafgreiðslu skips er lokið geta tolleftirlitsmenn tekið í sínar 

vörzlur, ef þeir telja þess þörf, þjóðernis- og mælingarskirteini skips svo og skips- 
hafnarskrána og önnur skjöl eftir því sem við á. Skjöl þessi er tolleftirlitsmönnum 
heimilt að varðveita þar til skip hefur lokið erindum í þeirri höfn, greitt öll lögboðin 
gjöld og uppfyllt aðrar lögboðnar skyldur, en að því loknu afhendi þeir skjöl þessi 
aftur til skipstjóra, en honum ber að vitja þeirra áður en skip leggur úr höfn. 

33. gr. 
Áður en skip leggur úr höfn þar sem það hefur fengið fyrstu afgreiðslu ber 

tolleftirlitsmanni þar á staðnum að gefa út og afhenda skipstjóra tollafgreiðslu- 
skírteini. Skirteini þetta skal skipstjóri varðveita meðan skip er hér við land og 
sýna það tolleftirlitsmönnum hvenær sem krafizt er. 

Í tollafgreiðsluskírteini skal tolleftirlitsmaður votta, að viðkomandi skip hafi 
fengið fyrirskipaða aðkomutollafgreiðslu. Þar skulu einnig skráðar upplýsingar 
um farm skipsins, sem það flytur áfram til síðari hafna og hvers konar aðrar upp- 
lýsingar, sem máli skipta fyrir þá, sem síðar afgreiða skipið eða eiga að hafa eftirlit 
með því, svo sem um innsigli í skipi, vöruskrár, sem það hefur meðferðis, ef toll- 
rannsókn við aðkomuafgreiðslu skips hefur verið eitthvað áfátt, en bæta má úr því 
á síðari höfnum, sem skipið tekur, o. s. frv. 

VI. KAFLI 

Vöruskrár aðkomuskipa, farþega- og skipverjaskrár. 

34. gr. 
Allar vörur, sem skip hefur meðferðis frá útlöndum, skulu, með þeim undan- 

tekningum, sem gerðar eru í 2. mgr. þessarar greinar, færðar á skrá, sem gerð er á 
Þann hátt, sem mælt er fyrir í 35. grein. Skrá þessi nefnist í reglugerð þessari 
aðalvöruskrá eða farmskrá skips. 

Ekki er nauðsynlegt, að skráð sé á farmskrá skips: 
1. Vörur, sem ætlaðar eru skipinu sjálfu til notkunar, skipverjum eða farþegum til 

neyzlu í því, ef vörur þessar eiga ekki að flytjast hér úr skipinu og þær eru 
skráðar á skrár þær, sem um ræðir í 1. og 2. tölul. 36. gr. 

2. Farangur og munir, sem farþegar hafa meðferðis og geyma í vistarverum sín- 
um um borð, eða geymt er í sérstökum rúmum í skipinu, sem eingöngu 
eru notuð til geymslu á slíkum flutningi. Sé farþegaflutningur hins vegar 
geymdur í farmrúmi, á þilfari, eða með öðrum varningi annars staðar i skip- 
inu, ber að færa hann á farmskrá skips, nema gerð hafi verið um hann sérstök 
skrá samkvæmt 4. tölul. 36. gr. 

3. Hlutir, sem skipstjóri og aðrir skipverjar hafa í vistarverum sínum, fatapok- 
um, skápum, skipskistum og öðrum slíkum geymslum, ef hlutir þessir eru 
skráðir á skrá þá, sem um ræðir í 3. tölul. 36. gr. 

4. Íverufatnaður, ferðanauðsynjar og aðrir tollfrjálsir einkamunir þeirra, sem um 
ræðir í 2. og 3. tölul. hér að framan. 

35. gr. 
Sérstök farmskrá skal gerð um þær vörur, sem fermdar eru í skip á hverri 

höfn, og eiga að flytjast hingað til lands. 
Á farmskrá frá hverri höfn skulu vörusendingar skráðar í óslitinni töluröð, 

og skal í sama númeri skrá allar þær vörur, sem eru á sama farmskirteini eða 
fylgibréfi. Um leið og farmskírteini eru gefin út skal skrá á þau farmskrárnúmerið.
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Ef farmskirteini eru gefin ut i fleiru en einu eintaki skal hvert eintak merkt med 41 
farmskrárnúmerinu. Á sama hátt skal merkja fylgibréf eða önnur skjöl, sem koma 13. marz 
í stað farmskiírteinis. 

Ef farmskrá frá einhverri höfn er meira en eitt blað skulu þau heft saman og 
fest við þau yfirlitsskrá, er greinir fjölda farmskrárblaðanna til hverrar ákvörð- 
unarhafnar ásamt númeratölu vörusendinganna, sem á þau eru skráð, og saman- 

lagða þyngd þeirra eða rúmmál, ef vörumagnið er tilgreint í rúmmáli á farm- 
skránni. Á yfirlitsskránni skal einnig greina útstrikanir og leiðréttingar, sem gerðar 
hafa verið á farmskránni eftir að hún var samin. 

Farmskrár skulu vera vélritaðar eða greinilega skrifaðar svo auðvelt sé að 
lesa þær. Á þeim skal greinilega tilgreint um hverja vörusendingu fyrir sig: Send- 
andi og viðtakandi, heiti vörutegundar, stykkjatala, tegund umbúða, merki og 
númer, þungi, eða rúmmál, ef um trjávið er að ræða, og farmgjald. 

Skipstjóri, eða afgreiðslumaður fyrir hans hönd, skal undirrita farmskrána 
ásamt yfirlýsingu um að hún telji allar þær vörur, sem fermdar hafi verið í skipið 
á viðkomandi höfn, og á farmskrá eiga að vera. Enn fremur skal skipstjóri eða 
afgreiðslumaður rita nafn sitt við leiðréttingar eða útstrikanir, sem gerðar hafa 
verið á farmskránni, nema þær séu taldar upp í yfirlitsskrá þeirri, sem í 3. mgr. 
getur. Nafnritun skipstjóra eða afgreiðslumanns á farmskrá skal staðfest af ræðis- 
manni Íslands á fermingarstað, eða í nágrenni hans. Ef Ísland hefur ekki ræðis- 
mann í því landi þar sem vara er fermd, eða hann er búsettur svo langt frá ferm- 
ingarstað, að ekki verður náð til hans, nema tefja för skipsins verulega, má í stað 
hans láta tollyfirvöld á fermingarstaðnum staðfesta nafnritun á farmskrána. 

Farmskrá skal, ásamt yfirlitsskrá þeirri, sem í 3. mgr. getur, gegnumdregin 
og innsigluð með innsigli ræðismanns eða tollyfirvalds, sem staðfest hefur undir- 
skrift hennar. 

Ef farmskrár eru á erlendum málum getur tolleftirlitsmaður krafizt þess af 
skipstjóra að þær séu þýddar á íslenzku af hæfum manni. Ef farmskrár eru á öðrum 
málum en íslenzku, dönsku, ensku, norsku, sænsku eða þýzku, getur tolleftirlits- 
maður synjað um leyfi til affermingar fyrr en þær hafa verið þýddar á íslenzku. 

Bannað er að strika út eða gera leiðréttingar á farmskrám eða útdráttum eftir 
að skip hefur fengið aðkomuafgreiðslu hér á landi, nema í samráði við tollstjóra 
eða umboðsmann hans. 

Breytingar, aðrar en leiðréttingar, má ekki gera á farmskrá eftir að skip hefur 
fengið afgreiðslu hér á landi, nema með samþykki fjármálaráðuneytisins, nema 
breytingar þær, sem leiða af því, að vara er affermd á annari höfn en aðalfarm- 
skrá greinir, sbr. næstu málsgrein. 

Vörur skulu, eftir því sem við verður komið, skráðar á farmskrá til þeirrar 
hafnar þar sem þær eru fluttar úr skipi því, sem flytur þær til landsins. Óski skip- 
stjóri eða útgerð skips að flytja vörur úr skipi á annarri höfn, er það því aðeins 
heimilt, að tollstjóra eða umboðsmanni hans á affermingarhöfninni sé tilkynnt um 
það fyrirfram og honum jafnframt afhentur útdráttur úr farmskránni um vöruna. 
Fara skal með slíka vöru að öllu leyti sem hún sé á farmskrá til þeirrar hafnar 
þar sem hún er flutt úr skipi. 

Tollstjóra á affermingarhöfn ber þegar að tilkynna endurskoðunardeild fjár- 
málaráðuneytisins um þær breytingar sem verða á aðalfarmskrá skips samkvæmt 
næstu málsgrein hér á undan. 

36. gr. 
Auk farmskrár skulu vera í aðkomuskipi eftirtaldar vöruskrár: 

1. Skrá um nauðsynjavistir. Á hana skulu skráðar allar vörur, sem ætlaðar eru til 

neyzlu og notkunar skipverjum og farþegum í skipinu sjálfu. 

B14
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2. Skrå um skipsnaudsynjar, aðrar en naudsynjavistir. Á hana skulu skráðar allar 
vörur, sem ætlaðar eru skipinu í sambandi við siglingu þess og viðhald, t. d. 
vélanauðsynjar, málning, hreinlætisvörur, kaðlar, vírar o. s. frv. og tilgreint 
magn hverrar vörutegundar. Skipstjóra er heimilt að sameina skrár þær, sem 
ræðir um í 1. og 2. tölulið, í eina skrá, eða skipta skrá þeirri er um ræðir i 2. 
tölulið í tvennt, skrá um vélanauðsynjar og aðrar skipsnauðsynjar. 

3. Skrá um skipverja og muni þeim tilheyrandi. Á þessa skrá skulu færð nöfn 
allra skipverja ásamt því, sem hver þeirra hefur meðferðis af áfengum drykkj- 
um, öli og öðrum drykkjarvörum, tóbaksvörum, vindlingapappir, hárvötnum, 
andlitsvötnum, ilmvötnum, sælgæti, spilum, skotvopnum, skotfærum, útvarps- 

tækjum, myndavélum, sjónaukum og öðrum slíkum munum svo og hvers konar 
varningur, sem er umfram íverufatnað og venjulega persónulega muni skipverja, 
endu séu munir þessir eða varningur ekki fært á aðalfarmskrá skipsins. 

4. Skrá um farþegaflutning, sem geymdur er í farmrúmum skips eða öðrum 
geymslurúmum, eða á þilfari, og ekki er skráður á aðalfarmskrá skipsins. 
þessari skrá skal greina eiganda farangursins, ef unnt er, tölu, merki og tegund 
umbúða og innihald þeirra, ef við verður komið, svo og hvar í skipi hvert stykki 

af farangrinum er geymt. 
Skipstjóra ber að sjá um, að allar þær skrár, sem taldar eru í þessari grein, séu 

gerðar og telst vanræksla á því brot gegn reglugerð þessari. Honum ber að undirrita 

skrár þær, sem um ræðir í 1., 2. og 4. tölulið hér að framan. Þó getur hann falið 

bryta að undirrita skrár um vistabirgðir skips og vélstjóra um vélanauðsynjar, 
og bera þeir þá ábyrgð á að þær skrár, sem þeir undirrita, séu réttar. 

Hverjum skipverja ber að rita nafn sitt á skrá þá, sem getur í 3. tölulið til 

staðfestu því, að þar sé allt það talið, sem hann hefur meðferðis eða honum til- 

heyrir og á þeirri skrá á að vera. Jafnframt skal skipstjóri votta á skrána, að við- 

lagðri sektarábyrgð, að þar séu allir skipverjar taldir. ' 

37. gr. 
Nú eru í skipi vörur, aðrar en þær, sem greinir í 2. målsgr. 34. gr., sem ekki 

eiga að affermast úr því hér við land en eiga að fylgja því aftur til útlanda og 

skal þá vera sérstök skrá um þær vörur í minnst 2 eintökum, undirrituðum af 

skipstjóra. i 

38. gr. 
Í öllum skipum, sem koma hingað til lands og flytja farþega, skulu vera skrár 

í minnst 3 eintökum um farþegana. Á farþegaskrá skulu greind nöfn farþega, kyn- 

ferði, staða, heimilisfang, þjóðerni, hvar þeir komu í skipið, til hvaða hafnar þeir 

ætla, á hvaða farrými þeir eru og í hvaða farklefa. 

Skipstjóra ber að undirrita farþegaskrár og ábyrgist hann að þær séu réttar. 

VII. KAFLI 

Koma skipa frá innanlandshöfnum og afgreiðsla þeirra. 

39. gr. 
Þegar skip, sem er í utanlandsferðum, og fengið hefur fyrstu tollafgreiðslu, 

kemur síðar til hafnar hér á landi, til að afferma vörur eða setja í land farþega, 

ber skipstjóra að tilkynna tolleftirlitsmanni komu skipsins og má ekki hefja af- 

fermingu eða hleypa farþegum í land fyrr en tolleftirlitsmaður er kominn á vett- 

vang og hefur gefið leyfi til þessa.
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Ef afferma á úr skipinu vörur eða farangur, sem það hefur flutt hingað til 41 
lands, ber skipstjóra að afhenda tolleftirlitsmanni farmskrá um þær vörur, ásamt 13. mara 
vottorði sams konar og greinir í 5. málsgr. 30. gr. 

Enn fremur skal afhenda skrá um farþegaflutning, sem afferma skal á þeirri 
höfn, ef svo stendur á sem í 4. tölulið 36. greinar segir. Ef skip hefur jafnframt 
meðferðis vörur, sem það hefur tekið á innanlandshöfnum, ber einnig að afhenda 
farmskrá um þær. 

Þegar tolleftirlitsmaður hefur fengið í hendur skrár þær og vottorð, sem í 2. 
mgr. getur, ber honum að athuga tollafgreiðsluskirteini skipsins, sóttvarnarskírteini 
og innsiglisskrá. Þá ber honum að ganga úr skugga um, hvort innsigli eru heil og 
órofin. Að þessu loknu getur tolleftirlitsmaður leyft að afferming hefjist, enda 
sé fullnægt skilyrðum samkvæmt næsta kafla hér á eftir og að öðru leyti farið 
eftir þeim reglur, sem tolleftirlitsmaður setur, til að tryggt sé eftirlit með afferm- 
ingunni. 

40. gr. 
Tolleftirlitsmenn geta jafnan, er þeir telja þess þörf, ákveðið, að skip, sem 

koma frá innanlandshöfnum eða af veiðum, hvort sem um er að ræða skip í utan- 
landsferðum eða ekki, skuli háð sömu reglum sem aðkomuskip, en tolleftirlitsmenn 
skulu þá tilkynna skipstjóra, þegar er þeir koma á skipsfjöl, að framkvæma eigi 
eftirlit með skipinu á sama hátt sem um aðkomuskip væri að ræða. 

VIII. KAFLI 

Afferming. 

41. gr. 
Með þeim undantekningum, sem taldar eru í 3. mgr., er óheimilt að flytja úr 

skipi ótollafgreiddan varning annars staðar en á tollhöfnum. 
Skipi, sem hefur meðferðis vörur, sem það hefur flutt frá útlöndum, og einnig 

hefur tekið vörur til flutnings innanlands, er einnig óheimilt að afferma þær vörur 
annars staðar en á tollhöfnum, fyrr en allar þær vörur, sem það hafði meðferðis 
frá útlöndum, hafa verið affermdar. Leyfilegar nauðsynjavistir og annar leyfilegur 
skipsforði er hér ekki talið með. 

Vörur þær, sem um ræðir í 1. mgr., má afferma utan tollhafna: 
1. Ef skip er strandað eða statt í neyð, svo að afferming er nauðsynleg til bjargar 

skipi eða farmi. 
2. Ef ráðuneytið leyfir affermingu eftir framkominni beiðni. Ef um stykkjavöru 

er að ræða skal slíkt leyfi ekki veitt nema sérstakar ástæður mæli með því. 
Nú flytur skip vörur, sem í 1. málsgrein greinir, og skal þá skipstjóri, ef vör- 

urnar eru ekki tollafgreiddar jafnóðum og afferming fer fram, eða þegar teknar í 
vörzlur tollgæzlunnar, tilnefna afgreiðslumann á staðnum, er veiti vörunum við- 
töku til geymslu og ábyrgist vörzlu þeirra og afhendingu gagnvart tollyfirvöldum. 
Afgreiðslumaður skal hafa tök á að varðveita vöru með þeim hætti, sem segir Í næsta 
kafla hér á eftir. 

42. gr. 
Ekki má byrja að afferma skip, sem hefur meðferðis vörur, sem það hefur 

flutt frá útlöndum, nema með leyfi tolleftirlitsmanns. Tolleftirlitsmönnum ber að 
fylgjast með affermingu eftir föngum, og er öllum hlutaðeigendum skylt að hlýða 
fyrirskipunum er lúta að því að gætt sé reglu og öryggis við affermingu. Sérstak- 
lega skulu tolleftirlitsmenn gæta þess, að vörum sé aðeins komið fyrir til geymslu 
í húsum, eða öðrum geymslustöðum, sem til þess eru ætlaðir og viðurkenndir til



1957 112 

41 þeirra nota, sbr. 9. kafla, og að öllum vörum, sem eru í skemmdum umbúðum, 
13. marz eða sem ástæða er annars til að ætla að séu skemmdar eða vanti í þær, sé komið 

fyrir á öruggum stöðum, enda skulu allar slíkar vörur rannsakaðar nákvæmlega 
svo skjótt sem kostur er á. 

43. gr. 
Afferming skal að jafnaði fara fram á þeim stað í höfn þar sem auðveldast er 

að koma við tolleftirliti. Skal þá einkum hafa í huga, að auðvelt sé að fylgjast með 
flutningi vörunnar frá skipshlið í vörugeymsluhús. 

Tolleftirlitsmenn geta fyrirskipað, að skip sé látið liggja og að afferming fari 
fram á ákveðnum stað í höfn, sem hentastur þykir til tolleftirlits hverju sinni. 
Ákvörðun um affermingarstað og legustað skips skal tolleftirlitsmaður jafnan taka 

í samráði við hafnaryfirvöld. 

44. gr. 
Ef tolleftirlitsmaður tilkynnir skipstjóra eða þeim, sem kemur fram fyrir hans 

hönd, eða afgreiðslumanni, að vörur verði taldar úr skipi vegna tolleftirlits, má 
skipið hvorki afferma né ferma neinar vörur, nema tolleftirlitsmenn séu viðstaddir 

til að fylgjast með affermingunni eða fermingunni. 

45. gr. 
Þegar affermingu á hverri höfn er lokið ber skipstjóra að geta þess á eintaki 

því af aðalfarmskrá skipsins, sem skipinu fylgir, hverjar vörur þar hafa verið 
affermdar. Enn fremur ber skipstjóra, ef tolleftirlitsmaður krefst þess, að láta 
honum í té eintak af skrám þeim, sem trúnaðarmenn skipstjóra eða afgreiðslu- 
manns við affermingu hafa ritað um vörur þær, sem affermdar hafa verið úr skipinu. 

Tolleftirlitsmanni ber, ef ástæður þykja til, að ganga frá innsiglum á farmrúm- 
um skipsins, eða læsa þeim að affermingu lokinni og láta þessa getið í tollafgreiðslu- 
skírteini eða innsiglaskrá, ef hún hefur verið gerð. 

IX. KAFLI 

Afgreiðslur og vörugeymslur. 

46. gr. 
Skipstjórum og farstjórum annarra flutningatækja, sem flytja vörur frá út- 

löndum eða ótollafgreiddar vörur milli hafna innanlands, svo og afgreiðslumönn- 

um þessara farartækja, er óheimilt að afhenda viðtakendum vörur þessar, nema 
með skriflegu samþykki tollstjóra, eða umboðsmanns hans, í því umdæmi þar sem 

varan er, þegar afhending fer fram, 

47. gr. 

Á tollhöfnum, þar sem tollgæzlan hefur umráð vörugeymsluhúsa, geta tolleftir- 

litsmenn jafnan ákveðið, að ótollafgreiddar vörur skuli fluttar beint úr flutninga- 

tæki í þessi vörugeymsluhús til rannsóknar eða geymslu, þar til tollafgreiðsla þeirra 

fer fram. 

48. gr. 

Afgreiðslumenn farartækja, sem flytja vörur frá útlöndum eða ótollafgreiddar 

vörur milli hafna innanlands, skulu hafa til umráða næga geymslustaði fyrir slíkar 

vörur, þar sem þeim er haldið aðgreindum frá öðrum varningi. 

Vörur, sem fluttar eru í lokuðum umbúðum eða af öðrum ástæðum þurfa sér- 

staks eftirlits eða rannsóknar við, skulu fluttar beint úr flutningatækjum í sér- 

stök vörugeymsluhús eða aðra geymslustaði, sem ráðuneytið hefur viðurkennt til
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þeirra nota í samráði við viðkomandi tollstjóra. Slíkar geymslur må, er þurfa þykir, 41 
setja undir lás og innsigli tollgæzlunnar. Ekki má flytja ótollafgreiddar vörur úr 13. marz 
húsum þessum eða geymslustöðum, nema skriflegt leyfi tollstjóra eða umboðs- 
manns hans komi til. 

49. gr. 
Vörugeymsluhús þau, sem um ræðir í 2. málsgr. 48. gr., skulu vera svo vönduð 

og traustbyggð, að allur algengur varningur sé þar vel varinn og geymdur. Þau 
skulu liggja svo vel við fermingu og affermingu, að auðvelt sé að hafa eftirlit 
með flutningi varnings milli skips og húss. Í húsum þessum skal ávallt greint á 
milli tollafgreiddrar og ótollafgreiddrar vöru með skilrúmi, svo að engin hætta sé 
á, að þeim verði blandað saman. Tollafgreidd telst vara í þessu sambandi, ef toll- 
flokkun hennar og skoðun hefur farið fram, þótt aðflutningsgjöld af henni séu 
ógreidd. 

50. gr. 
Tolleftirlitsmenn skulu hafa óhindraðan aðgang að vörugeymsluhúsum, þar sem 

ótollafgreiddar vörur eru geymdar, til hvers konar eftirlits og rannsóknar í sam- 
bandi við starf sitt. Þeim er og jafnan heimilt að innsigla slika geymslustaði og 
setja lása sína fyrir þá. 

Í vörugeymslum þar sem geymdur er varningur í lokuðum umbúðum eða 
annar varningur, sem þarf sérstakrar rannsóknar við, skal afgreiðslumaður leggja 
tolleftirlitsmönnum til sérstaka skála, þar sem rannsókn og skoðun á vörum getur 
farið fram. Skoðunarskálar skulu þannig úr garði gerðir, að unnt sé að hita þá upp, 
að þar megi hafa næga birtu og auðvelt sé að halda þeim hreinum. Enn fremur skal 
svo um búið, að óviðkomandi aðilar eigi ekki aðgang að skoðunarskálunum, meðan 
skoðun eða rannsókn vöru fer fram. 

X. KAFLI 

Flutningur á ótollafgreiddum varningi innanlands. 

öl. gr. 
Ef vöru á að senda ótollafgreidda frá þeim stað þar sem hún var flutt úr 

farartæki því, sem flutti hana frá útlöndum, er það heimilt, ef fullnægt er skil- 
yrðum þeim, sem hér fara á eftir, samanber þó 53. og 54. gr. 

1. Varan sé send til tollhafnar. 
2. Afgreiðslumaður skips þess, sem vöruna flutti frá útlöndum, eða ef hann 

er enginn á staðnum, skipstjóri, afhendi tollstjóra eða umboðsmanni hans, 
þar sem vara er flutt úr skipi, eintak af farmskirteini eða fylgibréfi, sem 
varan er send með áfram, eða eftirrit af því. 

3. Eintakið af farmskirteininu eða fylgibréfinu, sem um ræðir undir 2, sé afhent 
tollstjóra eða umboðsmanni hans svo tímanlega, að fram geti farið skoðun og 
innsiglun vörunnar áður en hún er flutt um borð í skipið, sem flytja á vöruna 
til ákvörðunartollhafnarinnar. 

4. Afgreiðslumaður sá, sem sendir vöruna áfram, eða skipstjóri, sendi með vör- 
unni til afgreiðslumanns á ákvörðunarstað vörunnar, eða ef hann er enginn 
þar, afhendi farstjóra eintak af farmskirteini eða fylgibréfi yfir vöruna eða 
eftirrit af því, með áritun um það, að ekki megi afhenda viðtakanda vöruna, 
nema með leyfi tollstjóra eða umboðsmanns hans á ákvörðunarstað vörunnar. 

5. Að farmskirteinin eða fylgibréfin, sem gefin verði út fyrir vörunni, séu með 
þeirri sérstöku gerð, að þau séu rauð að lit og beri greinilega með sér áritun um 
það, að varan sé ótollafgreidd og megi því ekki afhenda hana án leyfis viðkom-
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41 andi tollstjóra eða umboðsmanns hans að viðlögðum sektum og ábyrgð á greiðslu 
13. marz aðflutningsgjalda. 

Farmskirteini það, eða fylgibréf eða farmskrárútdráttur, sem tollstjóra eða um- 
boðsmanni tollstjóra á fermingarhöfninni er afhent samkvæmt 2. tölulið þess- 
arar greinar, sendir hann áfram til tollstjóra eða umboðsmanns hans á affermingar- 
höfninni, ásamt tilkynningu um að aðflutningsgjöld af vörunni séu ógreidd og öðrum 
innflutningsskilyrðum eftir atvikum ófullnægt. Samrit af bréfi þessu sendir toll- 
stjóri á sendingarstað endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins svo fljótt sem við 
verður komið. Ráðuneytið ákveður nánar og lætur prenta form fyrir bréf þessi. 

52. gr. 
Ef svo stendur á, að vörur eru á aðalfarmskrá skips skráðar til annarar toll- 

hafnar en þeirrar, þar sem þær fyrst eru fluttar úr skipi, sbr. 10. málsgr. 35. gr., má, 
þegar þær eru fluttar áfram til ákvörðunarstaðar, nota farmskrá þá, sem fylgdi vör- 
unum til landsins í stað farmskirteinis eða fylgibréf samkvæmt 2. tölulið 51. gr., 
en farmskráreintakið skal þá greinilega merkt fyrirvara þeim, sem í 5. tölulið 
greinir og að öðru leyti skal fullnægt skilyrðum 51. gr. 

53. gr. 
Ef sérstaklega stendur á getur ráðuneytið mælt svo fyrir, að í stað þess að 

farið sé eftir reglum 51. gr. um flutning á ótollafgreiddum vörum innanlands 
megi flytja slíkar vörur á þann hátt, að tolleftirlitsmenn á sendingarstað gefi út 
með vörunni sérstakt fylgibréf til tollstjóra eða tollgæzlu á ákvörðunarstað. Fylgi- 
bréf þetta skal fengið í hendur farstjóra á farartæki því, sem flytur vöruna til 
ákvörðunarstaðar, og kvittar hann fyrir móttöku þess og vörunnar á samrit fylgi- 
bréfsins. Vörur, sem fluttar eru á þennan hátt, má farstjóri aðeins afhenda toll- 
stjóra, umboðsmanni hans eða tolleftirlitsmönnum á ákvörðunarstað, og ber far- 
stjóri flutningatækisins ábyrgð á vörunni þar til hún er komin í hendur þessara 
aðila með sama hætti og segir í 46. gr. 

Á fylgibréfi skal greinilega tekið fram um skyldu farstjóra til að afhenda 
vöruna aðeins þeim aðilum, er getur hér að framan, og um viðurlög, sem við því 
liggja ef út af er brugðið. Að öðru leyti ákveður ráðuneytið gerð þessara bréfa. 

54. gr. 
Ráðuneytið getur með bréfi kveðið svo á, að ótollafgreiddar vörur, sem há 

aðflutningsgjöld hvíla á, eða af öðrum ástæðum þurfa sérstakrar gæzlu við, megi 
aðeins flytja með farartækjum, sem eru af sérstakri gerð eða með sérstökum 

útbúnaði, svo sem í lokuðum vögnum, sem tollgæzlan getur læst eða innsiglað, 
i sérstökum geymslum í farmrúmi skips o. s. frv. 

Tollgæzlumenn geta jafnan sett innsigli sín á vörur, sem flytja á milli toll- 
hafna, eða gert aðrar ráðstafanir til tryggingar gegn misferli í sambandi við 
flutninginn. 

XI. KAFLI 

Um skipsforða og eigur skipverja. 

55. gr. 
Við aðkomuafgreiðslu skips ber tolleftirlitsmönnum að athuga gaumgæfilega 

skrár þær um skipsnauðsynjar og nauðsynlegar vistir, sem getur í 1. og 2. tölulið 
33. greinar og, ef ástæða þykir til, staðreyna með birgðakönnun, hvort þær séu 
réttar. Að þeirri rannsókn lokinni ákveða þeir um meðferð birgðanna, meðan skipið 
er hér við land.
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Við rannsókn á skipsbirgðum og birgðaskrám skal þess jafnan gætt, hvort 41 
þar séu munir eða varningur, sem algert innflutningsbann er á af sóttavarnar- 13. marz 

ástæðum eða öðrum öryggisástæðum, eða munir, sem háðir eru sérstöku opinberu 
eftirliti, svo sem lifandi dýr. Um slíka muni eða varning skal tolleftirlitsmaður 
sæta þeirra varúðar- og öryggisráðstafana, sem settar eru eða honum virðast 
nauðsynlegar. T. d. ber að hafa lifandi dýr lokuð inni eða hlekkjuð meðan skip 
er hér við land, og ávallt ber að vekja athygli skipstjórnarmanna á fyrirmælum, 
er gilda um muni, sem hætta er talin stafa af. 

Allar birgðir skips og skipverja af tóbaksvörum, sem eru umfram leyfilegan 
neyzluforða samkvæmt 68. gr. ber þegar að setja undir innsigli. Sama gildir um 
áfengi samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið í sérstakri reglugerð, svo og 
um skotvopn, sprengjur, skotfæri, ilmvötn og aðrar einkasöluvörur og sælgæti. 
Enn fremur ber jafnan að setja undir innsigli varning og muni, er skipverjar hafa 
meðferðis, sem eru umfram persónulegar þarfir þeirra og ekki eiga að flytjast 
úr skipi á afgreiðsluhöfninni. Um aðrar birgðir skips tekur tolleftirlitsmaður 
ákvörðun, hvort þær skuli vera áfram í skipi eða ekki. Yfirleitt ber að innsigla 
svo mikið, sem við verður komið af dýrum vörum eða vörum, sem há aðflutnings- 
gjöld eru af, nema magn þeirra sé sýnilega ekki umfram nauðsynjar til þeirrar 
ferðar skipsins. 

56. gr. 
Allar vörur og munir, sem sett er undir innsigli í vistageymslum og öðrum 

birgðageymslum skips, eða í sérstökum geymslum, ber að færa nákvæmlega á skrá, 
sem nefnist innsigliskrá skipsins. Tollgæzlumanni þeim, sem sér um innsiglun, ber 
að undirrita skrána og færa á hana tölu og lýsingu þeirra staða, sem innsiglaðir 
hafa verið, svo og auðkenni á innsiglistöng þeirri, sem notuð hefur verið. Innsigli 
þessi má enginn opna nema tolleftirlitsmaður. 

Ef vörur eru látnar undan innsigli til notkunar um borð í skipi eða til flutn- 
ings úr skipi til tollafgreiðslu, skal tolleftirlitsmaður, sem fylgist með þessu, 
færa það á innsiglisskrána, sem út hefur verið látið, geta þess í hvaða skyni það 
var látið undan innsigli og einkennis á innsiglistöng þeirri, sem hann notaði til 
að innsigla geymslurúmið að nýju. Athugasemd þessa skal viðkomandi tollgæzlu- 
maður undirrita. Við brottför úr seinustu höfn hérlendis ber að afhenda tolleftirlits- 
manni þeim, sem veitir skipi brottfararafgreiðslu, innsiglisskrána og ber honum, 
ef því verður við komið, að fullvissa sig um, að þær birgðir séu enn í skipinu, sem 
þar eiga að vera samkvæmt innsiglisskrá og öðrum sögnum, og skal tollvegabréf til 
útlanda að jafnaði ekki gefið út fyrr en slík rannsókn hefur farið fram. 

Ef einhverjar þær vörur, sem eiga að vera undir innsigli samkvæmt innsigliskrá, 
hverfa úr skipi, án þess að gerð sé fullnægjandi grein fyrir því með áritun toll- 
gæzlumanns á skrána, hvað af þeim hafi orðið, ber að kæra það athæfi til refs- 
ingar. Enn fremur ber að innheimta full aðflutningsgjöld af vörum þeim, sem 
horfið hafa, auk hæfilegs gjalds til viðkomandi einkasölu, ef um einkasöluvöru 
er að ræða. 

57. gr. 
Í sambandi við áhöld, innstæðumuni, birgðir og vistir skipa, sem koma frá 

útlöndum, og tollfrjálst er samkvæmt a- og b-liðum 2. gr. tollskrárlaganna, ber 
þess að gæta, að munir þessir og vörur séu ekki umfram það, sem hæfilegt má 
telja með tilliti til stærðar skips, ferðar þess og eftir öðrum atvikum. Það, sem 
umfram er sýnilegar nauðsynjar slíkra muna og vista, ber að flytja í land og greiða 
aðflutningsgjöld af því, eftir að innflutningsskilyrðum, svo sem veitingu innflutn- 
ingsleyfa, hefur verið fullnægt.
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41 Að öðru leyti er það skilyrði fyrir tollfrelsi muna þessara og birgða að þær 
14. marz séu áfram í skipinu meðan það er hér við land, nema það, sem notað er um borð 

í skipinu til nauðsynja þess og skipverjum eða farþegum til neyzlu í því. 
Óheimilt er að gefa, selja eða láta á annan hátt af hendi tollfrjálsar birgðir 

skips, til brottflutnings úr skipi eða að flytja slíkar birgðir af skipsfjöl án lög- 

legrar tollafgreiðslu. 

58. gr. 
Heimilt er tolleftirlitsmönnum að merkja með innsigli eða á annan auðkenni- 

legan hátt skipsbúnað íslenzkra skipa eða muni, sem eru i eign skipverja á is- 
lenzkum skipum og þeir hafa um borð í skipunum, svo sem útvarpsviðtæki, sjón- 
varpstæki, ritvélar, hljóðritunartæki, sjónauka o. s. frv. Gera skal eigendum mun- 
anna aðvart, ef þeir hafa verið þannig auðkenndir, og enn fremur skal skipstjóra 
afhent skrá um þá muni, sem þannig hafa verið auðkenndir í skipi hans. 

Skipstjóra ber að varðveita skrá þessa og sýna hana tolleftirlitsmönnum, 
þegar þess er krafizt. Hverfi munur úr skipi, sem þannig hefur verið auðkenndur, 
ber eiganda hans að greiða af honum full aðflutningsgjöld, auk einkasölugjalds, 
ef því er að skipta, nema hann geri fullnægjandi grein fyrir, að munurinn hafi 
fyrirfarizt eða verið fluttur úr skipi erlendis. 

59. gr. 
Við komu skips frá útlöndum er hverjum skipverja heimilt að halda utan 

innsiglis án greiðslu aðflutningsgjalda 400 stk. af vindlingum til eigin nota, eða 
tilsvarandi magn af öðru tóbaki, og reiknast í því sambandi hver vindlingur 
vega 1 gram, smávindill 3 grömm og aðrir vindlar 6 grömm. 

Ef skip, sem er í utanlandssiglingum, dvelur hér við land lengur en 5 daga 
samfleytt má gefa skipverjum undan innsigli 200 stk. af vindlingum eða tilsvar- 
andi magn af öðru tóbaki til hverra 5 daga. Skipstjóri, yfirvélstjóri og bryti skulu, 
vegna risnu, fá tvöfaldan tóbaksskamt þann, sem að framan greinir. 

Hverjum manni af áhöfn flugfars, sem kemur hingað til lands frá útlöndum, 
er heimilt að taka með sér inn í landið án greiðslu aðflutningsgjalda allt að 200 
vindlingum eða tilsvarandi magn af öðru tóbaki samkvæmt 1. málsgrein. Engum 
er þó heimilt að flytja til landsins á þennan hátt meira magn tóbaks á mánuði en 
sem svarar 600 vindlingum. Ráðuneytið mælir nánar fyrir um, hvernig þessa skuli 
gætt. 

60. gr. 
„Skip telst vera í utanlandssiglingum samkvæmt þessum kafla meðan það er 

hér við land og flytur til innlendra hafna vörur eða farþega, sem það hefur flutt 
hingað til lands frá útlöndum eða vörur eða farþega, sem það hefur tekið við 
hérlendis til flutnings til útlanda. Hefji skipið hins vegar flutninga á farþegum 
eða vörum eingöngu milli innanlandshafna, telst það stunda innanlandssiglingar. 

61. gr. 
Þegar utanlandssiglingu skips lýkur ber því að greiða aðflutningsgjöld af vista- 

birgðum sínum og fullnægja öðrum innflutningsskilyrðum, og afhenda birgðir 
sínar af einkasöluvörum til tolleftirlitsins, sem skilar þeim til viðkomandi ríkis- 
einkasölu. Innlend fiskiskip teljast vera í utanlandssiglingum, meðan þau veiða 
afla, er þau síðan sigla með til. útlanda, en er þau hefja veiðar, eða aðrar sigl- 
ingar að nýju skal svo með farið, sem greinir hér á undan.
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XII. KAFLI 

Um farangur ferðamanna og um vistferlaflutning. 

62. gr. 
Hverjum farþega, sem kemur hingað frá útlöndum, ber ótilkvöddum að fram- 

vísa fyrir tolleftirlitsmanni öllum þeim farangri, sem hann hefur meðferðis, nema 
farangurinn sé færður á farmskrá farartækis eða farþegaflutningsskrá, en þá gilda 
um tollafgreiðslu hans almennar reglur um tollmeðferð aðfluttra vara. Vanræksla 
á að framvísa slíkum farangri telst til brota á reglugerð þessari og 38. gr. laga 
nr. 68/1956, um tollheimtu og tolleftirlit. 

Þegar farþegi hefur gefið sig fram við tolleftirlitsmann með farangur sinn, 
ber tolleftirlitsmanni að inna hann eftir, hvort hann hafi meðferðis nokkrar toll- 

skyldar vörur, eða vörur, sem innflutningsbann er á. Svari farþegi því játandi 
skal hann krafinn nákvæmra upplýsinga um tegund og magn þeirra vara. Að feng- 
inni yfirlýsingu farþega um framangreind atriði getur tolleftirlitsmaður krafizt 
þess, að farþegi opni ferðatöskur sínar og aðrar lokaðar umbúðir, sem hann 
hefur meðferðis, og sýni nákvæmlega innihald þeirra. 

63. gr. 
Tollfrjáls er notaður fatnaður og aðrir gripir, sem telja má eðlilegar ferða- 

nauðsynjar farþega, sem koma hingað frá útlöndum, ef munir þessir eru ekki um- 
fram það, sem að mati tolleftirlitsmanna er hæfilegt, miðað við persónulegar 
ástæður farþegans, lengd ferðalagsins og hvernig því að öðru leyti er háttað. Við 
mat á þessu skal það m. a. tekið til greina, hvort viðkomandi farþegi er búsettur 
hérlendis eða erlendis og hvort hann kemur hingað einungis til skammrar dvalar 
eða er að flytjast búferlum um lengri óákveðinn tíma. 

Ef um er að ræða mann Þbúsettan hérlendis, sem dvalið hefur í útlöndum, 
eru yfirleitt allir munir, sem hann hefur meðferðis frá útlöndum tollskyldir, nema 
venjulegar notaðar ferðanauðsynjar, sem teljast verða hæfilegar miðað við ferða- 
lag það, sem hann hefur verið í. 

Hvers konar tæki og áhöld, svo sem útvarpstæki, grammófónar, ritvélar, hljóð- 
ritunartæki, veiðistengur, reiðhjól og annað því líkt, sem slíkir farþegar hafa með- 

terðis, skal talið tollskylt, nema viðkomandi farþegi sýni fram á að hann hafi 
haft það með sér héðan til útlanda. 

Farþegar, sem búsettir eru erlendis, og koma hingað, til stuttrar dvalar og 
hafa með sér tæki eða áhöld slík, sem greinir í næstu málsgrein hér á undan, þurfa 
ekki að greiða toll af þeim tækjum eða áhöldum, ef þeir hafa þau með sér aftur 
til útlanda, er þeir hverfa úr landi. Má heimta af þessum ferðamönnum skriflega 

yfirlýsingu um, að þeir ætli sér að flytja muni þessa úr landi, og getur ráðuneytið 
gefið út fyrirmæli um form slíkrar yfirlýsingar, svo og reglur um, hvernig hagað 
skuli eftirliti með því að henni sé framfylgt. Hafi farþegar, sem ætla að dvelja 
hér um stundartakir, með sér heimilismuni, áhöld eða tæki, sem umfram eru 
venjulegar ferðanauðsynjar, en ætlaðir eru til persónulegra nota fyrir hann eða 
fjölskyldu hans, meðan hann dvelur hér á landi, getur hann, í stað þess að greiða 
aðflutningsgjöld af munum þessum, sett peningatryggingu, sem gjöldunum nemur, 
hjá viðkomandi tollstjóra. Trygging þessi stendur meðan viðkomandi ferðamaður 
dvelur hérlendis, þó aldrei lengur en 1 ár, og endurgreiðist þegar lagt er fram 
vottorð tolleftirlitsmanns um, að munirnir hafi verið fluttir úr landi eða að þeir 

hafi verið afhentir til flutnings úr landi með farartæki, sem stundar utanlands- 
ferðir, og settir á útflutningsfarmskrá þess farartækis. 

Ef viðkomandi ferðamaður dvelur hér meira en 1 ár frá því, að hann flutti inn 
B 15 
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41 muni þá eða tæki, sem hér um ræðir, ber honum annaðhvort að greiða af þeim 
13. marz aðflutningsgjöld og fullnægja öðrum aðflutningsskilyrðum, eða ef skilyrði eru 

til þess, tollafgreiða þau sem vistferlaflutning samkvæmt 64. grein. 
Um bifreiðar og bifhjól ferðamanna gilda sérreglur, samkvæmt b.-lið 3. greinar 

tollskrárlaganna. 

64. gr. 
Undanþegnir greiðslu aðflutningsgjalda eru notaðir heimilismunir manna, 

sem flytja hingað til lands vistferlum til búsetu um langan óákveðinn tíma, enda 
sé eftirfarandi skilyrðum fullnægt: 

1. Að viðkomandi hafi verið fast búsettur erlendis a. m. k. næstu 12 mánuði 
áður en hann flytur hingað. 

2. Að hann hafi muni þessa með sér, er hann flytur hingað til lands, eða flytji 
þá hingað eigi síðar en 6 mánuðum eftir að hann tók hér bólfestu. Ráðu- 
neytið getur gefið undanþágu frá þessu ákvæði, ef sérstaklega stendur á, svo 
sem ef dvöl manns hér hefur í upphafi verið ákveðin einungis til skamms tíma 
en framlengist síðar til varanlegrar búsetu. 

3. Að munirnir hafi verið í eigu viðkomandi manns erlendis eigi skemur en 
eitt ár og notaðir á heimili hans þann tíma. 

4. Að mumnirnir beri þess greinileg merki, að þeir séu notaðir. 
5. Að viðkomandi gefi við tollafgreiðslu munanna skriflega yfirlýsingu um, að 

skilyrðum samkvæmt 1.—4. tölulið sé fullnægt og þeir séu fluttir inn eingöngu 
til afnota á heimili hans hérlendis. 
Ef ástæða þykir til geta tolleftirlitsmenn krafizt skilríkja um atriði, þau, sem 

greinir í 1,—3. tölulið hér á undan, svo og um búsetuheimild innflytjandans hér, 
um fjölskyldu hans og atvinnu og annað, sem máli getur skipt um það, hvort skil- 
yrðunum um tollfrjálsan vistferlaflutning er fullnægt. 

XIII. KAFLI 

Um aðflutningsskýrslur, gjalddaga og fullnustu aðflutningsgjalda. 

65. gr. 
Áður en viðtakandi vitjar aðfluttrar vöru, skal hann afhenda tollstjóra eða 

umboðsmanni hans skýrslu um vöruna. Skýrsla þessi skal greina, hvenær og með 
hvaða skipi varan var innflutt, tegund hennar, magn og verð, sem aðflutnings- 
gjöld eru ákveðin eftir, tegund, tölu, merki og númer umbúða, sem varan var 

flutt í til landsins, þyngd vöru með umbúðum, og önnur atriði, sem ráðuneytið 
ákveður, og tolleftirlitið eða tollheimtan þarf að fá upplýsingar um. Ráðuneytið 

ákveður form aðflutningsskýrslunnar. 

66. gr. 
Til staðfestingar verði, vörutegund, vörumagni og öðrum átriðum, sem greina 

ber í aðflutningsskýrslu, ber viðtakanda að leggja fram með skýrslunni innkaups- 
reikninga, farmskirteini eða fylgibréf, kostnaðarreikninga og önnur skjöl, sem við 
koma innfluttri vöru og þyðingu hafa um ákvörðun aðflutningsgjalda af henni. 

67. gr. 
Aðflutningskýrslur og önnur skjöl um aðfluttar vörur ber að afhenda toll- 

stjóra eða umboðsmanni hans á tollhöfn, þar sem vara er, þegar tollafgreiðslu er 
beiðst. Þar skal og greiða aðflutningsgjöld af vörunni og fullnægja öðrum inn- 
flutningsskilyrðum, nema viðkomandi tollstjóri samþykki annað.
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68. gr. 41 
Adflutningsgjåld falla i gjalddaga, begar skip bad, sem vårurnar flytur, hefur 13. marz 

hafnad sig, bar sem gjåldin eiga ad greidast. 
Greiða skal í einu lagi aðflutningsgjöld af vörum, sem skráðar eru í sama 

farmskrárnúmeri. 

69. gr. 
Hinar aðflutningsskyldu vörur skulu vera að veði fyrir aðflutningsgjöldum, 

sektum og málskostnaði, og hefur eigandi ekki rétt til að ráða yfir þeim fyrr en 
gjöld þessi og kostnaður hefur verið greitt. Veðrétturinn helzt eins, þótt vör- 
urnar hafi verið afhentar viðtakanda. Séu skil ekki gerð, hefur tollstjóri vald til 
að selja vörurnar án undanfarins lögtaks eða fjárnáms til lúkningar gjöldum 
þeim, sektum og málskostnaði, er á vörunum hvíla. Uppboð skal boðað með viku 
fyrirvara, og má tollstjóri eða umboðsmaður hans krefjast greiðslu við hamars- 
högg. Náist ekki til vöru þeirrar, sem aðflutningsgjöldin hvíla á, eða andvirði 
hennar hrekkur ekki til, má þá gera lögtak fyrir gjöldunum, eða eftirstöðvum 
þeirra, í öðrum eignum viðtakanda og selja hið lögtekna á sama hátt sem að framan 
greinir. 

Nú hefur vara verið afhent viðtakanda án þess að aðflutningsgjöld hafi verið 
greidd af henni eða gjöldin hafa ekki verið greidd að fullu, getur tollstjóri þá neitað 
þeim, sem ábyrgð ber á greiðslu gjaldanna, um tollafgreiðslu á öðrum vörum þar 
til skil eru gerð. 

XIV. KAFLI 

Um skemmdir á aðfluttum vörum og uppboðssölu sjóskemmdra vara. 

70. gr. 
Hafi aðflutningsgjaldskyld vara ónýtzt á leið hingað til lands eða við upp- 

skipun, skal ekki greiða aðflutningsgjöld af henni, ef viðtakandi sannar með vott- 
orði tolleftirlitsmanns, að farmskrá skips telji meira en viðtakandi fær, enda skal 
jafnan kveðja tolleftirlitsmann til þegar það kemur í ljós, að vara hefur ónýtzt á 
leið hingað til lands eða við uppskipun. 

71. gr. 
Séu seldar á uppboði sjóskemmdar vörur, sem vörumagnstollur hvílir á, skal 

greiða þann toll fyrirfram af uppboðsandvirðinu, og fáist ekki það boð, sem 
gjaldinu nemur, gengur uppboðsandvirðið allt í ríkissjóð, að kostnaði frádregn- 
um. Séu hins vegar seldar á uppboði vörur, sem verðtollur hvílir á, telst sölu- 
verðið sannvirði, og greiðist verðtollurinn af uppboðsandvirðinu með forgangs- 
rétti næst á eftir uppboðsandvirðinu. 

XV. KAFLI 

Endursending vara. 

72. gr. 
Ef vara, sem aðflutningsgjöld hafa verið greidd af, er endursend ónotuð í því 

ástandi, er hún var í, þegar hún var flutt hingað til lands, getur sá, er endursendir 
vöruna, fengið skirteini þar að lútandi hjá tollstjóra, sem innheimt hefur aðflutn- 
ingsgjöld af vörunni. Ef hann síðar skilar því skírteini aftur, með áritun útlendrar 
tollstjórnar um það, að vara sú, sem um ræðir i skírteininu, sé þangað innflutt, 
endurgreiðir fjármálaráðuneytið honum aðflutningsgjöldin, að 2% frádregnum. 

Þó eru ekki endurgreidd aðflutningsgjöld, ef lengri tími en eitt ár líður frá 
því, að varan var flutt hingað til lands, þar til hún er endursend úr landinu.
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41 Nú er vara, sem ekki hefur verið vitjað, viðtakandi hefur ekki fundizt að 
13. marz eða neitað hefur verið viðtöku á, endursend innan árs frá því hún var flutt hingað 

til lands, og endursending vörunnar fer fram undir umsjón tolleftirlitsmanns, sem 
gefur út skírteini þar að lútandi, sem fylgir vörunni til útlanda, þá eru ekki heimt 
af henni aðflutningsgjöld, ef sá, sem endursendi vöruna, afhendir framangreint 

skírteini tolleftirlitsmanni þeim, er gaf það út, með áritun útlendrar tollstjórnar 
um það, að vara sú, sem í skírteininu greinir, sé þangað innflutt. Nú afhendir 

sá, sem endursendir vöruna, ekki tolleftirlitsmanni innan hæfilegs tíma, sem toll- 

eftirlitsmaður tiltók, skírteinið, svo útbúið sem að framan greinir, og ber endur- 

sendanda þá að greiða aðflutningsgjöld af vörunni, sem tolleftirlitsmaður ákvað, 

áður en hann gaf skírteinið út. 

XVI. KAFLI 

Útflutningsskýrslur og önnur skjöl, sem við koma útfluttri vöru. 

73. gr. 
Allir, sem ætla að flytja til útlanda vörur, skulu afhenda tollstjóra eða um- 

boðsmanni hans skýrslu um vörur þessar. 
Skýrsla þessi skal tilgreina hvenær og með hvaða skipi varan verður útflutt, 

landið, sem varan á að flytjast til, tegund og magn hennar, og ef varan er i um- 
búðum, tegund, tölu, merki og númer þeirra, þyngd vöru með umbúðum, sölu- 

verð, ef selt er, annars fob. gangverð, og önnur atriði, sem tollheimtan og toll- 

eftirlitið þarf að fá vitneskju um og eyðublöð þau greina, sem gerð verða til af- 

nota undir útflutningsskýrslur. 
Eigi þarf að gefa útflutningskýrslur um vörur, sem skip tekur héðan úr landi 

og ætlaðar eru til notkunar í sambandi við siglingu þess, skipverjum eða far- 
þegum til neyzlu í því, nema svo beri undir, sem gert er ráð fyrir í 1. mgr. 78. gr. 

Þá þarf ekki að gefa útflutningsskýrslur um venjulegan farangur farþega, 
nema svo beri undir, sem gert er ráð fyrir í 2. mgr. 78. gr. en með venjulegum 
farangri farþega er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem farþegarnir hafa 

með sér til eigin nota á ferðalaginu. 
Enn fremur þarf ekki að gefa útflutningsskýrslur um venjulegan farangur 

skipverja, nema svo beri undir, sem gert er ráð fyrir í 2. mgr. 78. gr, en með 

orðunum venjulegur farangur skipverja er átt við fatnað og aðrar nauðsynjar, sem 

heyra til skipverjum og farangur þessi sé til eigin nota skipverjanna á skipinu. 

. 74. gr. 
Útflytjendur eru skyldir til að leggja fram fyrir tolleftirlitsmenn farmskir- 

teini, fylgibréf reikninga, sem fylgja vörum til útlanda og önnur skjöl og skil- 
ríki, sem tolleftirlitsmenn þurfa að sjá vegna eftirlits og starfa sinna. 

75. gr. 
Afhenda ber útflutningsskýrslur og önnur skjöl um útflutningsvörur og 

greiða útflutningsgjöld tollstjóra eða umboðsmanni hans á þeirri tollhöfn, sem 
vörurnar fara um borð í skipið, er á að flytja þær til útlanda. 

Heimilt er þó, ef vörur eru fluttar milli tollhafna til umskipunar í útflutn- 
ingsskip, að afhenda útflutningsskýrslur og skjöl, greiða útflutningsgjöld og full- 
nægja öðrum skilyrðum fyrir útflutningi varanna fyrir tollstjóra eða umboðs- 
manni hans á þeirri tollhöfn, sem vörurnar fara um borð í skipið, sem flytur þær 
til þeirrar tollhafnar, sem þær eiga að koma á vöruskrár, en vörum þessum skal 
fylgja vottorð frá tollstjóra eða umboðsmanni hans á þeim stað, sem gerð voru
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skil á utflutningsskyrslum, útflutningsskjölum og útflutningsgjöldum, um það, 41 
að fullnægt sé þeim fyrirmælum, sem lög áskilja fyrir því, að flytja megi vörurnar 13. marz 
til útlanda. 

76. gr. 
Skýrslu um söluverð afla íslenzkra veiðiskipa, sem flytja sjálf út eigin veiði 

til sölu á erlendum markaði, skal skipstjóri gefa á fyrstu tollhöfn, sem skipið tekur 
hér á landi á leið sinni frá útlöndum, eða ef skipið tekur ekki höfn, áður en það 
flytur aftur afla til sölu á erlendum markaði, þegar það næst leitar tollhafnar 
hér á landi. Hafni skipið sig ekki fyrst á þeirri töllhöfn, sem það er skrásett og 
útgerð skips er, ber að senda skýrslu þessa tollstjóra þar. 

71. gr. 
Afhenda ber útflutningsskýrslur, útflutningsskjöl og fullnægja öðrum skilyrð- 

um fyrir útflutningi fyrir tollstjóra eða umboðsmanni hans svo tímanlega, áður 
en vörurnar eða farangurinn er fluttur um borð í skipið, sem á að flytja þær til út- 
landa, að fram geti farið skoðun á vörunum. 

Þegar vörur eða farangur er fluttur milli tollhafna til umskipunar, ber að af- 
henda útflutningsskýrslur, útflutningsskjöl og fullnægja öðrum skilyrðum fyrir út- 
flutningi svo tímanlega fyrir tollstjóra eða umboðsmanni hans á þeirri höfn, sem 
varan fer um borð í skipið, sem flytur vöruna til þeirrar hafnar, sem umskipun á að 
eiga sér stað, að fram geti farið skoðun á vörunum, áður en vörurnar eru fluttar 
um borð. 

Tollstjórum, hverjum fyrir sitt umdæmi, er heimilt að veita undanþágu frá 
fyrirmælum 1. og 2. mgr., ef sérstaklega stendur á, svo sem ef um vörur er að ræða, 
sem hafa verið metnar af lögskipuðum matsmönnum. 

Slíkar undanþáguveitingar eru þó bundnar því skilyrði, að skipstjórar eða af- 
greiðslumenn eru skyldir til að afferma vörur aftur, ef tollgæzlumaður álítur það 
nauðsynlegt, vegna skoðunar varanna, ákvörðunar útflutningsgjalda eða ákvörð- 
unar á verðmæti varanna. 

18. gr. 
Ráðuneytinu er heimilt að mæla svo fyrir, að öllum vörum, sem flytja á um 

borð í skip, sem ætlar til útlanda eða er í utanlandssiglingum, og eru ætlaðar skip- 
inu sjálfu, skipverjum eða farþegum til neyzlu eða notkunar í því, skuli framvísað, 
þær skoðaðar og um þær gefnar skýrslur í tollbúð eða á öðrum stað, sem toll- 
eftirlit er framkvæmt á, áður en vörurnar eru fluttar um borð í skipið. 

Þá getur ráðuneytið mælt svo fyrir, að öllum farþega- og skipverjafarangri 
skuli framvísað, hann skoðaður og um hann gefnar skýrslur, ef ástæða þykir til, 
í tollbúð eða á öðrum stað, þar sem tolleftirlit er framkvæmt, áður en vörur þessar 
eru fluttar um borð í skipið. 

Annars er skylt að framvísa fyrir tolleftirlitsmönnum vörum þeim og far- 
angri, sem um ræðir í 73. gr. og í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, hvenær sem þeir 
óska og hvort sem vörurnar eða farangurinn hefur verið fluttur um borð í skipið 
eða ekki. 

Fyrirmæli þau, sem ráðuneytið kann að gefa samkvæmt 1. og 2. mgr., skulu birt 
í blöðum eða með öðrum álíka almennum hætti, svo og í B-deild stjórnartíðindanna. 

79. gr. 
Sá — farmflytjandi, sendandi, skipverji, farþegi eða annar —, sem flytur um 

borð vörur eða farangur, sem gefa ber útflutningsskýrslur um, áður en vörurnar 
eru fluttar um borð, hefur gerzt brotlegur við 40. gr. laga um tollheimtu og toll- 
eftirlit.



1957 122 

41 Vanræksla á að leggja fram skjöl þau, sem um ræðir í 74. gr. eða það, að lögð 
13. marz eru fram skjöl, þar sem rangt er skýrt frá um vörur eða verð vara, telst til brota 

á reglugerð þessari. 

KVI. KAFLI 

Ferming. 

80. gr. 
Aðeins á tollhöfnum er heimilt að flytja í skip vörur — þar með taldar vörur 

til skipsþarfa, farangur, fiskafli og önnur veiði —, sem það skip á að flytja til út- 
landa, en ekki á öðrum höfnum, nema með leyfi tollstjóra, sem í hlut á. 

Einnig er óheimilt utan tollhafna að ferma í skip vörur, sem flytja á til innan- 
landshafna, ef í skipið hafa verið fermdar vörur, sem það á að flytja til útlanda, 
eða ef í skipinu eru óaffermdar vörur, sem það hefur flutt hingað til lands, nema 
með leyfi tolleftirlitsmanns. 

81. gr. 
Skipstjórar eða afgreiðslumenn skipa mega ekki byrja að ferma í skip vörur, 

sem það á að flytja til útlanda, fyrr en þeir hafa tilkynnt tollgæzlumanni um ferm- 
inguna, hvar og hvenær hún eigi að fara fram og i aðalatriðum, hvað eigi að ferma. 

= 

82. gr. 
Nú eru vörur afhentar skipstjóra eða afgreiðslumanni til fermingar og út- 

flutnings, og mega þessir menn eða starfsmenn þeirra ekki flytja vörurnar um 
borð, fyrr en þeir hafa sannfært sig um, að tollstjóra eða umboðsmanni hans hafi 
verið afhentar útflutningsskýrslur, og að fyrir þeim hafi verið fullnægt öðrum 
skilyrðum, sem lög áskilja fyrir því, að flytja megi vörur til útlanda. 

Tollstjórum, hverjum fyrir sitt umdæmi, er heimilt að veita undanþágu frá 
fyrirmælum 1. mgr., ef sérstaklega stendur á, svo sem ef um er að ræða vörur, sem 
fyrir hafa verið metnar af lögskipuðum matsmönnum. 

Slíkar undanþáguveitingar eru bundnar sams konar skilyrði og um ræðir í 
4. mgr. 77. gr. 

83. gr. 
Ef fermdar hafa verið í skip vörur, sem það á að flytja til útlanda, má ekki 

flytja vörur þessar úr skipi hér á landi, nema með leyfi tolleftirlitsmanns. 

84. gr. 
Tollgæzlumenn geta fyrirskipað, að ferming fari fram á tilteknum stöðum, 

sem þeir vísa á. 

85. gr. 
Ef tolleftirlitsmaður tilkynnir skipstjóra eða þeim, sem er fyrir hans hönd, 

eða öðrum, sem standa fyrir fermingu, að hann eða starfsmenn hans ætli að telja 
vörur í skip, má ekki ferma vörur í skip eða afferma vörur úr skipi, nema toll- 

gæzlumenn séu viðstaddir til að fylgjast með fermingunni eða affermingunni. 
Annars skulu hlutaðeigendur skyldir til að hlýða fyrirskipunum tolleftirlits- 

manna um það, að við fermingu sé gætt reglu og öryggis.
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XVIII. KAFLI 

Farmskrår og aðrar skrár útflutningsskipa. 

86. gr. 
Skipstjórar skulu gera farmskrá í minnst 4 samritum yfir allar þær vörur, sem 

skip tekur til útflutnings frá hverri höfn. 

Ónauðsynlegt er, að settar séu á útflutningsfarmskrár vörur, sem skip tekur 
hér og ætlaðar eru útflutningsskipinu sjálfu til notkunar, skipverjum eða farþeg- 
um til neyzlu eða notkunar í því, enda séu vörur þessar ekki umfram það, sem 
almennt tíðkast, og þær skráðar á skrá þá, sem um ræðir í 87. gr. Þá þarf ekki að 
skrá á farmskrá hluti, sem farþegar, sem verða með skipinu, hafa meðferðis í 

ferðatöskum eða umbúðum, þar sem föt þeirra eru geymd og venjulega er ekki 
heimt sérstakt flutningsgjald fyrir, en séu töskur þessar, umbúðir eða því líkt ekki 
skráð á farmskrána, en hins vegar í geymslu í lestarrúmum skipsins, öðrum sér- 
stökum geymslum þess eða til geymslu á þilfari, ber að skrá það á farangursskrá 
þá, sem um ræðir í 88. gr. Enn fremur er ónauðsynlegt, að skráðir séu á farmskrána 
hlutir, sem skipverjar — skipstjóri talinn með — hafa í fatapokum sínum, töskum 
eða umbúðum, þar sem þeir geyma föt sín og ekki er venjulega heimt flutnings- 
gjald fyrir, en ef skipverjar koma töskum þessum, pokum eða þvílíku til geymslu 
í lestarrúmum skipsins, öðrum sérstökum geymslum þess eða til geymslu á þil- 
fari, ber að skrá þá á farangursskrá þá, sem um ræðir í 88. gr. 

Farmskrár frá hverri höfn skulu vélritaðar eða greinilega skrifaðar, svosað 
auðvelt sé að lesa þær. Á þeim sé greinilega tilgreindur fermingarstaður vörusend- 
ingar, stykkjatala, merki og númer hverrar vörusendingar, sendandi og viðtakandi, 
heiti og þungi hverrar vörusendingar, svo og flutningsgjald og affermingarstaður 
vörusendingar. 

Vörusendingar frá hverri höfn skulu tilfærðar á skrám og útdráttum í óslitinni 
töluröð, en í sama númeri skal skrá vörur, sem eru á sama farmskírteini eða fylgi- 
bréfi. Um leið og skipstjóri eða afgreiðslumaður tekur við skilríkjum, sem sýna, 
að útflytja megi vörur vegna tollstjóra eða umboðsmanns hans, skal skrá farm- 
skrárnúmerið á skilríki þessi. 

Vörur skulu settar á farmskrá frá þeirri höfn, sem þær fara um borð í skipið, 
sem flytur þær til útlanda. 

Farmskrár þær, sem afhenda ber á hverri höfn, skulu vera undirritaðar af 

skipstjóra og afgreiðslumanni skips, ef hann er þar á staðnum, og heftar saman, 
ef þær eru fleiri en eitt blað. 

Eintak af farmskrám yfir vörur, sem skip tekur á hverri höfn, skal vera í því, 
þar til það leggur úr síðustu höfn hér á landi, en tolleftirlitsmenn hafa ávallt að- 
gang að farmskrám. 

Allar útstrikanir og leiðréttingar á farmskrám skulu vera staðfestar af skip- 
stjóra með áritun á farmskrárnar. Ef því verður ekki við komið, skal fylgja farm- 
skrám sérstakt vottorð skipstjóra um leiðréttingarnar og útstrikanirnar. 

Það er bannað að gera leiðréttingar á farmskrám, sem fylgja skipi, nema í sam- 
ráði við tollstjóra eða umboðsmann hans á þeirri höfn, þar sem vörurnar komu 
á farmskrá og skráin var afhent. 

Ef vörusending er skráð á farmskrá að vera „in disput“ eða með öðrum sams 
konar fyrirvara, losnar skipstjóri ekki undan ábyrgð, ef vörusendingin er ekki 
með skipinu. 

87. gr. 
Skipstjórar erlendra skipa og íslenzkra skipa, sem eru í utanlandssiglingum, 

skulu gera tvíritaða skrá yfir þær vörur, sem teknar eru á hverri höfn skipinu 
sjálfu til notkunar, skipverjum eða farþegum til neyzlu eða notkunar í skipinu. 

1957 

41 

13. mara
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41 Skrá þessi skal tilgreina tölu, magn og tegund varanna, eða ef þær eru í um- 
13. marz búðum, tegund, tölu, merki og númer þeirra. 

Skipstjóra ber að undirrita skrá þessa, og telst það til brota af hálfu skipstjóra, 
ef þær reynast rangar. 

Annað eintakið af skránni yfir vörur, sem teknar eru í hverri höfn, skal vera 

í skipi, þar til er það leggur úr síðustu höfn, en tolleftirlitsmenn hafa jafnan að- 
gang að þessum skrám. 

88. gr. 
Skipstjóra ber að gera tvíritaða skrá yfir allan þann farangur, sem farþegum 

skipsins og skipverjum tilheyrir og tekinn hefur verið til geymslu á hverri höfn 
í lestar, aðrar sérstakar geymslur skipsins eða á þilfari og þar á að vera í skipinu 
til útlanda, enda sé farangur þessi ekki skráður á farmskrá skipsins. 

A skrá þessari skal tilgreina tölu, merki og tegund umbúða, innihald þeirra, 
ef við verður komið, nafn þess, sem umbúðirnar eða þvílíkt tilheyrir, í hvaða lest, 

geymslu eða hvar á þilfari þessi flutningur er. 
Skipstjóra ber að undirrita og hefta saman, ef fleiri en eitt blað eru, skrá þessa, 

og er það brot af hans hálfu, ef hún reynist röng. 
Annað eintakið af skránni yfir farangur, sem tekinn er á hverri höfn, skal 

vera í skipi, þar til það leggur úr síðustu höfn hér á landi, en tolleftirlitsmenn hafa 
jafnan aðgang að skránum. 

89. gr. 
Skipstjórar skipa, sem taka hér á landi vörur til innanlandshafna og í eru vörur, 

sem það skip hefur flutt hingað til lands, eða vörur, sem það skip á að flytja til 
útlanda, eða í verða fermdar vörur til útflutnings, áður en allur innanlandsflutn- 
ingurinn er fluttur úr skipinu, skulu gera tvíritaðar skrár yfir vörurnar, sem skipið 
á að flytja til innanlandshafnanna. Skulu skrár þessar greina sömu atriði og farm- 
skrár um útflutningsvörur og vera undirritaðar af skipstjóra og heftar saman, ef 
fleiri en eitt blað eru, og er það brot af hans hálfu, ef þær reynast rangar, en toll- 
eftirlitsmenn skulu jafnan eiga aðgang að þessum skrám. 

Annað eintakið af skránni yfir vörur, sem skip tekur til innanlandshafna, skal 
vera í skipinu, þar til allar þær vörur, sem á skránni eru, hafa verið fluttar úr því. 

90. gr. 
Skipstjórar skipa þeirra, sem um ræðir í 89. gr., skulu gera tvíritaða skrá yfir 

farangur, sem tilheyrir farþegum skipsins og skipverjum og tekinn er til flutnings 

í lestum skipsins, öðrum sérstökum geymslum þess eða á þilfari. 
Skrá þessi skal tilgreina sömu atriði sem skrár yfir farangur, sem verður i 

lestum, öðrum geymslum eða á þilfari til útlanda, sbr. 88. gr., og skal hún undir- 
rituð af skipstjóra og samheft, ef hún er fleiri en eitt blað, en ef hún reynist röng, 
er það brot af hálfu skipstjóra. Tolleftirlitsmenn skulu jafnan eiga aðgang að 
þessum skrám. 

Annað eintakið af skránni yfir farangur til innanlandshafna, sem er í lestum, 
öðrum sérstökum geymslum eða á þilfari skipsins, skal vera í því, þar til er allur 
slíkur farangur hefur verið fluttur úr þvi. 

91. gr. 
Hvenær sem tolleftirlitsmenn þurfa, skulu skipstjórar skipa, sem eru í innan- 

landssiglingum, skyldir til að láta tolleftirlitsmönnum í té skrá yfir skipverja og 
farþega í skipi.
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Öll skip, sem ætla að flytja héðan farþega til útlanda, skulu hafa skrá yfir 41 
þessa farþega, en skrá þessi skal tilgreina sömu atriði og farþegaskrár aðkomu- 13. marz 

skipa, sbr. 38. gr. 
Ef tolleftirlitsmenn óska, skulu skipstjórar skipa, sem ætla til útlanda, láta 

þeim í té eftirrit af skipshafnarskrá. 

XIX. KAFLI 

Brottför skipa. 

92. gr. 
Áður en skip lætur úr höfn ber skipstjóra að greiða skipakomugjöld og önnur 

áfallin opinber gjöld af skipinu, sem greiða ber til tollstjórnarinnar 
Þá ber skipstjóra áður en látið er úr höfn að vitja allra skilríkja, skráa og 

annarra skjala, sem í skipinu eiga að vera eða því tilheyra, en tolleftirlitsmenn 
hafa tekið í sínar vörælur. 

Ef skip hefur lestað vörur til útflutnings, eða farþegaflutning, sem skylt er 
að hafa á skrá samkv. 88. gr., ber skipstjóra að afhenda tolleftirlitsmanni, áður 
en skip lætur úr höfn, skrár um þennan varning, svo og, ef um erlent skip er að 
ræða eða íslenzkt skip, sem er í utanlandssiglingum, skrá um allar vistir og aðrar 
skipsnauðsynjar, sem keyptar hafa verið á viðkomandi höfn. Útflutningsfarmskránni 
skulu fylgja skilríki fyrir því að fullnægt hafi verið öllum skilyrðum fyrir því 
að flytja megi vörur þær, sem hún greinir, til útlanda. 

93. gr. 
Áður en skip lætur úr höfn, þar sem það hefur fengið fyrstu afgreiðslu við 

komu frá útlöndum, ber skipstjóra að taka tollafgreiðsluskírteini það, sem um ræðir 
í 33. gr. Á síðari höfnum ber skipstjóra að fá áritun tolleftirlitsmanns á skírteini 

þetta, áður en hann lætur úr höfn. 

94. gr. 
Með þeim undantekningum, sem gerðar eru í 2. málsgr. þessarar greinar, skulu 

öll skip, sem leggja af stað héðan til útlanda, skyld að koma við á einhverri af 
tollafgreiðsluhöfnum þeim, sem taldar eru í 26. gr., til að fá brottfararafgreiðslu. 

Undanþegin ákvæðum 1. málsgr. eru: 
a. Erlend skip, sem leitað hafa hér hafnar í veiðiferð. 
b. Skip þau, sem um ræðir í 98. gr. 
c. Innlend fiskiskip, sem sigla eingöngu með eigin afla til sölu á erlendum mark- 

aði, enda haldi þau til útlanda beint af veiðum, án viðkomu í innlendri höfn. 
Hafi skip þau, sem greinir í stafliðum a og c meðferðis verulegar vistabirgðir, 

veiðarfæri eða annan skipsbúnað umfram það, sem telja verður nauðsynlegt til 
þeirrar ferðar, gildir undanþága samkvæmt 2. málsgrein þessarar greinar ekki um 
þau, en ávallt ber þá að taka fram í aðkomuafgreiðsluskírteini skipsins að því sé 
óheimilt að sigla til útlanda án viðkomu i tollafgreiðsluhöfn. 

95. gr. 
Áður en skip lætur úr seinustu höfn á leið til útlanda ber skipstjóra að festa 

saman farmskrárnar um allar þær útflutningsvörur, sem skipið hefur tekið hér við 
land, og festa við þær vottorð, sem hann undirritar, þess efnis, að skipið hafi ekki 
tekið og taki ekki hérlendis aðrar útflutningsvörur en þær, sem á farmskránum 
greinir. Á sama hátt ber skipstjóra að ganga frá öllum skrám um farþegaflutning 
og annan varning, sem Í skipinu er, og skylt er að færa á skrár. Ef um erlent skip 
er að ræða, eða Íslenzkt skip, sem er í utanlandsferðum, ber skipstjóra á sama hátt 

B 16
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41 ad festa saman skrårnar um allar vistir og adrar skipsnaudsynjar, sem skip hefur 
13. marz tekið hér vid land og votta, að á þeim skrám sé allur sá varningur talinn. 

Skrár þær, sem í 1. málsgr. getur, afhendir skipstjóri tolleftirlitsmanni þeim, 
sem afgreiðir skipið til brottfarar. Jafnframt fær skipstjóri tolleftirlitsmanni í 
hendur aðkomuafgreiðsluskírteini skipsins og innsiglisskrá, ef gerð hefur verið. 

96. gr. 
Þegar tolleftirlitsmaður hefur fengið í hendur gögn þau, sem getur í næstu grein 

hér á undan, og skipstjóri hefur jafnframt fullnægt fyrirmælum 92. greinar, gerir 
tolleftirlitsmaður þær athuganir á farmi skips, vistum og öðrum birgðum, og öðru 
því, sem ástæða þykir til að rannsaka, en að því loknu gefur hann skipi brottfarar- 
leyfi, nema ástæða sé til að ætla að misferli hafi átt sér stað, sem vísa beri til toll- 
yfirvalds eða dómstóla til nánari rannsóknar. 

Brottfararleyfi til útlanda (tollvegabréf) skal vera skriflegt. Í því ber að greina 
nafn skips, þjóðerni, skrásetningarhöfn, nettó-smálestátölu, nafn skipstjóra, brott- 
fararhöfn og fyrstu ákvörðunarhöfn erlendis. Enn fremur skal farmi skips lýst í 
stórum dráttum í tollvegabréfi. 

Það er brot af hálfu skipstjóra á reglugerð þessari, ef hann vanrækir að afla 
sér tollvegabréfs áður en hann siglir til útlanda, nema um sé að ræða skip, sem 
undanþegið er skyldu til að koma við í tollafgreiðsluhöfn við brottför samkvæmt 
2. mgr. 94. gr. 

XX. KAFLI 

Sérákvæði um skemmtiskip og herskip. 

97. gr. 
Skemmtiskip, sem koma hingað til lands með félög manna og farþega, sem 

halda áfram með skipinu, eru undanþegin því að hafa meðferðis frá útlöndum vöru- 
skrár og skipverjaskrár og undanþegin innsiglun á nauðsynjavistum og öðrum 
skipsforða. Undanþága þessi er þó því skilyrði bundin, að skipið hafi ekki með- 
ferðis vörur, sem eiga að flytjast hér úr skipinu, í skipi séu ekki farþegar, sem 
verða hér eftir, skipið taki hér ekki farþega eða vörur, að skipsforða undanskildum, 
að tollvörður sé hér í skipinu, að mönnum úr landi sé bannað að fara um borð nema 
með sérstöku leyfi tolleftirlitsmanns og að skipið greiði kostnað af tollvörzlu um 
borð í því. 

98. gr. 
Fyrirmæli reglugerðar þessarar um tolleftirlit með skipum taka ekki til erlendra 

herskipa. Þau eru undanþegin skyldu til að afhenda vöruskrár og skipverjaskrár 
og þurfa ekki að sæta innsiglun á vistaforða, skipsbirgðum né eigum skipverja. 

Leiti erlent herskip hér hafnar er þó fyrirliða þess jafnan skylt að gefa toll- 
eftirlitsmönnum skýrslu er greini nafn skips, þjóðerni, komudag og staðfestingu 
þess, að um herskip sé að ræða. Enn fremur ber honum, ef skip fermir hér vörur 
eða affermir, að afhenda tolleftirlitsmönnum skrá um þær vörur. 

XXI. KAFLI 

Um afgreiðslutíma, endurgreiðslu kostnaðar af tollgæzlu o. fl. 

99. gr. 
Á tímabilinu frá kl. 24 til kl. 06 er óskylt að veita vöru- og farþegaflutnings- 

skipum fyrstu tollafgreiðslu. Sé afgreiðsla veitt á þessum tíma sólarhrings eftir 
beiðni, ber skipi að greiða allan kostnað, sem af henni leiðir.
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Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við, ef skip leitar hafnar í neyð, vegna råd- 41 
stafana stjórnvalda, eða vegna sjúkleika manna um borð, slysfara eða annars 13. marz 
ófarnaðar. 

Grein þessi tekur ekki til flugfara. 

100. gr. 
Sé unnið við fermingu skips eða affermingu utan venjulegs dagvinnutíma við 

þau störf, ber útgerð skips, eða eftir atvikum farmeiganda, að greiða sérstakan 

kostnað, sem af þessu leiðir fyrir tollgæzluna, vegna eftirlits með fermingu eða 
affermingu, eða vegna móttöku varnings í vörugeymslur. 

101. gr. 
Fyrir vörur, sem geymdar eru i vörugeymslum tollgæzlunnar ber vörueigendum 

að greiða geymslugjald. 
Ef um er að ræða venjulegan skipsfarm skal gjald þetta vera hið sama sem 

skipaafgreiðslur taka almennt á þeim stað fyrir sambærilega þjónustu. 
Fyrir flugfarm og lausar sendingar, sem fluttar eru til landsins utan farmskrár, 

skal ekkert gjald greiða fyrir fyrstu 15 daga frá því að varan kom til landsins. 
Að liðnum 15 daga frestinum greiði vörueigandi kr. 0.25 fyrir hvert kg af brúttó 
þyngd vörunnar fyrir hverja byrjaða viku, sem varan liggur í geymslu. Sé um mjög 
rúmfreka vöru að ræða er heimilt að miða gjald þetta við rúmmál og greiðast þá 
kr. 0.25 fyrir hverja 7000 rúmsentímetra varningsins, reiknað á sama hátt sem segir 
hér næst á undan. 

Lágmark geymslugjalds fyrir þær vörur, sem um ræðir í þessari grein, er 
kr. 10.00 fyrir hvert stykki. 

XXII. KAFLI 

Refsiákvæði. 

102. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, svo og fangelsi ef um miklar sakir 

er að ræða eða brot ítrekað, nema Þrot sé svo vaxið að þyngri refsing liggi við 
því samkvæmt almennum hegningarlögum eða öðrum lögum. 

Við brotum gegn 26. gr., 3. mgr. 96. gr. og brotum gegn fyrirmælum 10. kafla 
um flutning á ótollafgreiddum vörur innanlands má beita sektum allt að 200-000 
krónum. 

103. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

XXIII. KAFLI 

Ákvæði reglugerðar þessarar öðlast þegar gildi. Þó koma ákvæði 101. greinar, 
um geymslugjald af vörum, ekki til framkvæmda að því er varðar þær vörur, sem 
eru í vörzlum tollgæzlunnar þegar reglugerðin tekur gildi, fyrr en 1 mánuði eftir 
gildistöku hennar. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 50. grein laga nr. 68 frá 1956 um tollheimtu og 
tolleftirlit. 

Fjármálaráðuneytið, 13. marz 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson.
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42 AUGLYSING 
12. marz 

um staðfestingu á reglum nefnda til úthlutunar bóta 

samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest reglugerð fyrir eftirtaldar úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 16, B-deild Stjórnartíðinda, 7. febrúar 1957: 

  

Staðfest: 

1. Nefnd Verkamannafélagsins Dagsbrún, Reykjavík ........... 14. febr. 1957. 
2. Nefnd Idju, félags verksmiðjufólks .........00000000 0000. 14. — 1957. 
3. Nefnd Landssambands vörubifreiðastjóra .......0.0..0.00000... 14. — 1957. 
4. Nefnd Verkalýðsfélagsins Varnar, Bíldudal ................. 21. — 1957. 
5. Nefnd verkalýðsfélaga á Ólafsfirði .............0..000000000.. 21. — 1957. 
6. Nefnd verkalýðsfélaga á Siglufirði ...........0.0.0..0000.0... 1. marz 1957. 
7. Nefnd Verkalýðsfélagsins Víkingur, Víkurkauptúni .......... 5. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 12. marz 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Gunnlaugur Þórðarson. 

43 AUGLÝSING 
21. marz 

um breyting á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, um happdrætti dvalarheimilis 

aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
1. málsgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Vinningar eru samanlagt minnst 24 að tölu í öllum 12 flokkum og eru saman- 

lagt að verðmæti kr. 6240000.00 miðað við smásöluverð. 

2. gr. 
1. málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Verð ársmiða er kr. 240.00, en endurnýjunarmiða í hverjum flokki kr. 20.00. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlist gildi 10. apríl 1957. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 71 24. april 1954, um 

happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, sbr. lög nr. 17 21. febr. 1956, um 

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

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing um sama efni nr. 18 15. febr. 1957. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 21. marz 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLYSING 44 

um staðfestingu á samþykktum héradssamlaga. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 

staðfest samþykktir fyrir eftirgreind héraðssamlög, samanber auglýsingu félagsmála- 

ráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

  

Staðfest: 

1. Héraðssamlag Austur-Barðastrandarsýslu .................... 18. febr. 1957. 

2 Vestur-Barðastrandarsýslu .........0.0........ 18. — 1957. 

3. —- Gullbringusýslu .......00..00000 00. 28. — 1957. 

4. s—— Kjósarsýslu .........00000 00 nn enn 28. — 1957. 

5 —— Skagafjarðarsýslu .........00000.0. 00... 2. marz 1957. 

6 —— Eyjafjarðarsýslu .........00.0000 0... 28. febr. 1957. 

7 nn Vestur-Skaftafellssýslu ......00000.0. 00... 28. —- 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. marz 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 45 
20. marz 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í kaupstöðum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

  

Staðfest: 

1. Sjúkrasamlag Akureyrar .......0..0000 0000. ns 15. febr. 1957. 
2. - Húsavíkur ...........0000.0 0000 18. — 1957. 
3. — Ísafjarðar ...........0...00 0... 18. — 1957. 
4. -—- Neskaupstaðar .........000...000 0... 18. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. marz 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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um leiðréttingu á lyfsöluskrá IM frå 1. júní 1956. 

0 Gevral, Lederle, Caps. x 30 .....0..0..00.0. nn L 61.90 
0 — — —- X 100 2......00000 0000 149.95 
0 Gevrine, Lederle, Caps. x 30 ............20 0... R 73.90 
0 — — — X 100 2......00.0000 00 nn 177.35 

Þessi sérlyf má ekki hækka, þótt önnur sérlyf, sem greind eru í nefndri lyf- 
söluskrá II verði hækkuð. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 22.marz 1957. 

F. h.r. 

Gústav A. Jónasson. 
Baldur Möller. 

REGLUGERÐ 

um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Sjóðstjórnin má gera það að skilyrði fyrir upptöku starfsmanna í flokki þeirra, 

sem greindir eru í 1.—2. tölulið 4. gr. laga nr. 64 1955, í tölu sjóðfélaga, að allir 
starfsmenn stofnunar þeirrar, sem starfsmaðurinn vinnur í, bæjar-, sýslu eða sveitar- 
félags sem eru 18 ára eða eldri og uppfylla skilyrði fyrir því að geta verið sjóð- 
félagar, gangi í sjóðfélagið. 

2. gr. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skal kjósa einn mann í stjórn lifeyrissjóðs- 

ins í stað sjóðfélaga eða félagsskapar þeirra, sbr. 6. gr. laga nr. 64 1955. 

3. gr. 
Starfstími sjóðfélaga telst sá timi, sem hann hefur greitt iðgjöld til sjóðsins. 

Starfstíminn þarf ekki að vera samfelldur. 
Starfstími þeirra sjóðfélaga, sem keypt eru réltindi vegna starfa, er þeir hafa 

haft með höndum áður en þeir gerðust sjóðfélagar, ákvarðast með tilliti til þess. 

4. gr. 
Á meðan ákveðið er, að ríkissjóður greiði uppbætur á lífeyri, skal lífeyrir sjóð- 

félaga ákveðinn þannig, að fundin eru í gildandi launalögum grunnlaun þeirra 
launaflokka, sem sjóðfélaginn hefur verið í síðustu 10 starfsár hans. Af meðaltali 
þeirra grunnlauna skal taka jafn marga hundraðshluta og starfstími sjóðfélagans 
gefur tilefni til samkvæmt lögum nr. 64/1955, og telst það grunnlífeyrir sjóðfélag- 
ans. Á grunnlífeyrinn skal síðan greiða verðlagsuppbót eftir sömu reglum og greitt 
er á laun opinberra starfsmanna, sem laun taka eftir launalögum. 

Þegar í hlut á sjóðfélagi, sem ekki hefur tekið laun samkvæmt hinum almennu 
launalögum, skal fyrst finna til hvaða launaflokka laun þau hafa svarað, sem hann 
hefur tekið síðustu 10 starfsárin. Út frá þeim er svo lífeyrir hans fundinn sam- 
kvæmt ákvæðum-1. málsgreinar þessarar greinar.
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Ríkissjóður eða hlutaðeigandi launagreiðandi endurgreiða lifeyrissjóðnum það, 
sem lifeyrir greiddur samkvæmt ákvæðum þessarar greinar verður hærri en lög sjóðs- 
ins ákveða. 

5. gr. 
Þeir aðilar, sem innheimta iðgjöld í umboði Tryggingastofnunarinnar skulu 

senda henni reikningsyfirlit yfir innheimt iðgjöld ár hvert fyrir 31. jan. næsta ár. 
Iögjöld launþega og launagreiðanda skulu greidd til sjóðsins innan tveggja vikna 
frá útborgun þeirra launa, sem þau eru reiknuð af. 

6. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins annast greiðslu lífeyris. Heimilt er henni þó að semja 

við einstaka launaafgreiðsluaðila um greiðslu lífeyris í umboði hennar. Árslifeyri 
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. 64 2. sept. 1955 og lögum nr. 

111 27. des. 1954, sbr. lög nr. 78 17. des. 1955, um breyting á þeim lögum, öðlast þegar 
gildi. Jafnframt er úr gildi fallin reglugerð um lifeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 
dagsett 24. nóv. 1944. 

Fjármálaráðuneytið, 20. marz 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 101 19. maí 1943, um orlof. 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 

Orlofsfé skal standa á heilum krónum þannig, að 50 aurar telst heil króna, en 
minni upphæð sleppt. 

Gerð orlofsmerkja skal vera þessi: Stærð 20.5 X 24.5 millimetrar, ofan til inn á 
milli tveggja hringa standi orðið: ORLOF og neðan til orðið: KRÓNUR, en á miðju 
merkinu innan hringanna standi gildi hvers merkis í tölustöfum. Merkin skulu 
gefin út í 5 mismunandi verðgildum: i króna, 2 krónur, 5 krónur, 10 krónur og 
50 krónur. Litur merkjanna er ákveðinn af póst- og símamálastjórninni. 

2. gr. 
5. gr. orðist svo: 
Orlof skal veitt í einu lagi á tímabilinu Í. júní til 15. september. 
Frá ákvæðum 1. mgr. eru gerðar eftirfarandi undantekningar: 

a. Orlofi starfsmanna við sveitastörf skal skipta þannig, að % hluti orlofsins sé 
veittur á tímabilinu 1. til. 15. júní, en % hlutar orlofsins séu veittir á tíma- 

bilinu frá 15. október til 30. nóvember. 
b. Orlof starfsmanna við síldveiðar og sildarverksmiðjur skal veitt á tímabilinu 

frá 1. október til 1. juni. 
c. Starfsmönnum, sem stunda vinnu fjarri heimilum sínum, skal ekki veitt orlof 

meðan þeir stunda slíka vinnu. 

1957 
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26. marz
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48 d. Farmenn eru ekki skyldir til að taka orlof þegar skip eru í erlendri höfn. 
26. marz Aðilar geta með samkomulagi ákveðið, að orlofi skuli skipta og að það skuli 

veitt á öðrum tímum árs en í þessari grein segir. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 16 1943, til að öðlast 

gildi 1. apríl 1957. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 44 31. marz 1955 um 

breyting á reglugerð nr. 101 19. maí 1943. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. marz 1957. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

49 AUGLYSING 
28. marz 

Fa 
um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í kaupstöðum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

5. Sjúkrasamlag Hafnarfjarðar ............0.0000 00 .0.n enn 20. marz 1957. 
6. — Sauðárkróks ........02002.0 0. 20. — 1957. 
7. ——— Vestmannaeyja .........00000000 0000 20. — 1957. 
8. -— Siglufjarðar ..............0.022 0000... 26. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. marz 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

50 AUGLYSING 
28. marz 

4 
um staðfestingu á samþykktum héraðssamlaga. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind héraðssamlög, samanber auglýsingu félagsmála- 

ráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1967.: 

  

Staðfest: 

8. Héraðssamlag Strandasýslu .............00..0 0... en ner... 2. marz 1957. 
9. Norður-Ísafjarðarsýslu .......00000000 0000... 2. — 1957. 

10. —- Vestur-Húnavatnssýslu ........00000000 0... 20. — 1957. 
11. — Austur-Húnavatnssýslu .......0.0.0000 00... 20. — 1957. 
12. —— Norður-Múlasýslu „......0.00.0000 0... 26. — 1957. 
13. — Suður-Múlasýslu .......0..00000 000... nn 26. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. marz 1957. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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AUGLYSING 

um umferd i Reykjavik. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafa bifreiðastöður verið bann- 
aðar á eftirgreindum stöðum: 
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go
 

DO
 

  

  

  

  

Njálsgötu, norðan megin götunnar. S 

Barónsstíg, vestan megin götunnar frá Bergporugåtu að Hverfisgötu. 
Ægisgötu, beggja vegna götunnar frá Vesturgötu að Tryggvagötu. 
Fischersundi milli Aðalstrætis og Mjóstrætis. 

Þetta tilkynnist öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 25. marz 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Hins almenna kirkjusjóðs Íslands árið 1956. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun ..............020000 enn ð ns kr. 2933192.17 
Innlög á árinu ...........00..0. 00. ens ns nn —  255277.91 
Vextir á árinu: 
a. Af lánum ..........00.. 000... kr. 90681.53 
b. — skuldabréfum ..........020000000. 00... — 38127.85 
c. — innstæðu á Landsbanka Íslands ...... — 11044.08 

—  134853.46 
Endurgreitt af lánum ........0..0000 0000. nenn en — 432531.98 
Til jafnaðar við gjaldalið 2 ..............00.0. 2000. 0000... — 868000.00 
Til jafnaðar við gjaldalið 4 ...................0. 0000. 00. — 51620.83 

Kr. 4675476.35 
i Gjöld 
Uttekid af innstæðum .........00000.0 000 n ene kr.  32059.57 
Lán veitt ...........2.2.0... ss sn — 868000.00 
Kostnaður ...........0.0.50 000 nr — 8612.60 
Vaxtaafgangur ............0.00. 0000. enn — 51620.83 
Til jafnaðar við tekjulið 4 ...........00000. 0. 0e0 000. —  432531.98 
Eign í árslok: 
a. Í lánum kirkna ............000000 0... kr. 2404157.01 
b. Í skuldabréfum .........0.0..0 00... —  623666.70 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ......... —  254827.66 

— 3282651.37 

Kr. 4675476.35 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 
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um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði árið 1956. 

Kirkjur 

N.-Múlaprófastsdæmi: 

Skeggjastaðakirkja .... 
Hofteigskirkja ........ 
Kirkjubæjarkirkja .... 
Hjaltastaðarkirkja 
Eiðakirkja ........... 
Vopnafjarðarkirkja ... 
Ásskirkja „........... 
Möðrudalskirkja ...... 
Valþjófsstaðarkirkja .. 
Hofskirkja í Vopnaf. . 

. Húsavíkurkirkja ...... 
Sleðbrjótskirkja ...... 

. Bakkagerðiskirkja 
Njarðvíkurkirkja ..... 

. Klyppstaðarkirkja 
Seyðisfjarðarkirkja 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

Djúpavogskirkja ...... 
Vallanesskirkja ....... 
Þingmúlakirkja ....... 

. Mjóafjarðarkirkja 
. Norðfjarðarkirkja 
. Stöðvarfjarðarkirkja .. 
. Heydalakirkja ........ 

Hofskirkja í Álftafirði 
… Berufjarðarkirkja ..... 

Berunesskirkja ....... 
- Hallormsstaðarkapella 

A.-Skaftafellsprófastsd.: 

Stafafellskirkja ....... 
. Einholtskirkja ........ 
. Kálfafellsstaðarkirkja . 
. Hofskirkja í Öræfum. 
. Bjarnanesskirkja ..... 
. Kirkjubygg.sj., Höfn .. 

V.-Skaftafellsprófastsd.: 

. Prestsbakkakirkja 

. Reyniskirkja ......... 

. Grafarkirkja ......... 
. Kálfafellskirkja ...... 
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SKÝRSLA 

Eign í árs- 
lok 1955 

Kr. 

10164.76 
5029.16 

11684.64 
4893.11 
1142.23 

15.67 
295.38 

2201.04 
5319.42 
4032.92 
1605.19 
1981.72 

32.60 
966.45 

1256.03 
118.57 

166.35 
12.36 

1313.06 
3.00 

462.74 
27.90 

17467.15 
1087.50 
166.07 
116.07 
125.29 

9243.23 
1.52 

113.17 
9976.13 
1641.09 

60508.55 

2525.81 
3476.89 
6006.53 
8026.64 

Lagt inn 
Kr. 

500.00 

2200.00 

Tekid ut 
Kr. 

Vextir 
Kr. 

457.42 

226.31 

525.81 
220.18 
51.40 
7.50 

13.29 
149.54 

239.37 
181.48 
72.22 
89.17 

1.46 
43.49 
56.52 
5.33 

7.48 
0.56 

59.08 
0.13 

20.82 
1.25 

786.01 
48.93 ” 
7.47 
7.47 
5.63 

415.94 
0.07 
5.26 

448.92 
73.34 

2722.88 

113.65 
156.43 
270.29 
361.20 

- Eign í árs- 
lok 1956 

Kr. 

10622.18 
5255 47 

12210.45 
5113.29 
1193.63 
507.50 
308.67 

4550.58 
5558.79 
4214.40 
1677 41 
2070.89 

34.06 
1009.94 
1312.55 
123.90 

173.83 
12.92 

1372.14 
3.13 

483.56 
29.15 

18255.16 
1136.43 
173.54 
173.54 
130.92 

9659.17 
1.59 

118.43 
10425.05 
1714.93 

63231.43 

2639.46 
3633.32 
6276.82 
8387.84



Kirkjur 

. Skeidflatarkirkja -.:... 
. Langholtskirkja ...... 
. Þykkvabæjarkl.kirkja . 
. Víkurkirkja .......... 

Rangárvallaprófastad.: 

. Hábæjarkirkja ........ 
. Árbæjarkirkja ........ 

Stórólfshvolskirkja 
. Oddakirkja ........... 
. Kálfholtskirkja ....... 
. Krosskirkja .......... 
. Akureyjarkirkja ...... 

. Ásólfsskálakirkja ..... 
. Eyvindarhólakirkja ... 
- Breiðabólsstaðarkirkja 
. Hlíðarendakirkja ..... 
. Skarðskirkja ......... 
Marteinstungukirkja 

. Hagakirkja ........... 
. Stóradalskirkja ....... 
. Byggingarsj. Keldnak.. 
Voðmúlastaðakapella .. 

Árnessprófastsdæmi: 

. Mosfellskirkja í Grn... 
. Búrfellskirkja ........ 
. Þingvallakirkja ....... 
. Úlfljótsvatnskirkja .... 
. Strandarkirkja ....... 

Haukadalskirkja ...... 
. Torfastaðakirkja ...... 
. Gaulverjabæjarkirkja 
- Bræðratungukirkja 
. Hraungerðiskirkja .... 
. Laugardælakirkja . 
. Stokkseyrarkirkja ..... 
. Villingaholtskirkja .... 

Ólafsvallakirkja ...... 
. Stóra-Núpskirkja ..... 

Miðdalskirkja ........ 
. Hrepphólakirkja ...... 
„ Eyrarbakkakirkja ..... 
. Hrunakirkja -........ 
. Kotstrandarkirkja . 
. Tungufellskirkja ..... 
. Úthlíðarkirkja ........ 
. Skálholtskirkja ....... 
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Eign i árs- 
lok 1955 

Kr. 

3643.87 
17451.88 
3842.35 
218.29 

105.25 
139.32 
917.21 
224.35 
92.81 

6297.05 
1770.14 

57.98 
15485.79 
1137.01 
2456.91 

17744.69 
2632.01 

4.55 
843.34 

2890.60 
4080.36 

214.29 
249.11 

2563.34 
797.17 

2024461.27 

4029.14 
332.16 

7641.26 
1793.63 

67.87 
1793.63 
9668.36 

14071.84 

Lagt inn 
Kr. 

700.00 

3162.20 

230511.33 

7749.00 

Tekid ut 

Kr. 

] 
] 

! 

Vextir 
Kr. 

163.96 
785.32 
172.90 

9.82 

4.738 
6.26 

41.27 
10.10 
4.18 

283.36 
79.65 
2.61 

696.85 
51.16 

110.56 
810.36 
76.22 
0.20 

37.94 
130.80 
184,44 

9.64 
11.20 

115.34 
35.86 

95686.84 
42.65 
31.38 
26.62 
43.38 

117.55 
37.80 
57.15 
42.57 

184.60 
14.94 

181.30 
14.94 

343.85 
80.71 
3.05 

80.71 
435.07 
736.29 

1957 

Eign i års- 53 
lok 1956 

Kr. 

3807.83 

18237.20 

4015.25 

228.11 

109.98 
145.58 
958.48 
234.45 
96.99 

6580.41 
1849.79 

60.59 
16882.64 
1188.17 
2567 47 

21717.25 
76.98 
4.75 

881.28 
3221.40 
4634.80 

223.93 
260.31 

2678.68 
833.03 

2350659.44 
990.56 
728.88 
618.35 

1007.50 

2729.92 
877.75 

1327.25 
988.58 

4286.89 
347.10 

7210.44 
347.10 

7985.11 
1874.34 

70.92 
1874.34 

10103.43 
22557.13



1957 

53 

99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
194. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 

Kirkjur 

. Hjallakirkja .......... 

. Stóruborgarkirkja .... 
. Selfosskirkja ......... 

Kjalarnesspråfastsd.: 

. Landakirkja, Vestm... 

. Grindavíkurkirkja .... 

. Kirkjuvogskirkja ..... 
. Brautarholtskirkja .... 
. Reynivallakirkja ...... 
. Lágafellskirkja ......, 
. Viðeyjarkirkja #...... 
. Útskálakirkja ......... 

. Hvalsnesskirkja ...... 

. Keflavíkurkirkja ...... 

. Kálfatjarnarkirkja .... 

. Bessastaðakirkja ...... 

. Hafnarfjarðarkirkja ... 
. Saurbæjarkirkja, Kjal.. 

Reykjavíkurprófastsd.: 

Dómkirkjan .......... 

Borgarfjarðarprófastsd.: 

Saurbæjarkirkja ...... 
Leirárkirkja .......... 
Hallgrímsk. í Saurbæ. 
Reykholtskirkja ...... 
Stóra-Ásskirkja ....... 
Lundarkirkja ......... 
Hvanneyrarkirkja 
Bæjarkirkja ...... HR 
Fitjakirkja ........... 
Gilsbakkakirkja ...... 
Síðumúlakirkja ....... 

Mýraprófastsdæmi: 

Stafholtskirkja ........ 
Hjarðarholtskirkja 
Hvammskirkja ....... 
Norðtungukirkja ...... 
Borgarkirkja ......... 
Álftanesskirkja ....... 
Álftártungukirkja 
Akrakirkja ........... 
Kirkjusj. Borgarness .. 
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Eign í árs- 
lok 1955 Lagt inn Tekið út 

Kr. Kr. Kr. 

36.02 - - 
345.30 - 

- 500.00 - 

304.76 - - 

1878.22 - - 
1061.68 - - 
874.81 - - 

5123.29 - 
652.43 25.00 - 
52.65 - 52.65 

376.08 - 
2009.88 100.00 - 
322.58 - 
334.70 - - 
124.10 = - 

2559.87 - - 
148.70 - - 

35873.02 - = 

4687.16 - - 
664.30 - - 
90.05 1245.00  1300.00 

392.13 - - 
797.18 — - 

2405.24 - - 
423.81 - - 
104.90 - - 

2386.45 - - 
3068.64 - - 
2414.30 = - 

125.10 - - 
8.02 - 

6752.12 2008.08 - 
175.05 125.00 - 
229.50 - - 

1967.03 20.00 - 
222.30 50.00 - 

2707.05 - 
737.10 100.00 - 

Vextir 
Kr. 

1.62 
15.53 

7.50 

13.71 
84.52 
47.77 
39.36 

230.54 
29.97 

16.92 
91.45 
14.51 
15.06 
5.58 

115.19 
6.69 

1614.28 

210.91 
29.89 
23.75 
17.64 
35.86 

108.23 
19.06 
4.72 

107.40 
138.08 
108.64 

5.62 
0.36 

303.84 
8.81 

10.32 
88.81 
10.56 

121.81 
35.03 

Eign i års- 
lok 1956 

Kr. 

37.64 
360.83 
507.50 

318.47 
1962.74 
1109.45 
914.17 

5353.83 
707.40 

0.00 
393.00 

2201.33 
337.09 
349.76 
129.68 

2675.06 
155.39 

37487.30 

4898.07 
694,19 
58.80 

409.77 
833.04 

2513.47 
442.87 
109.62 

2493.85 
3206.72 
2522.94 

130.72 
8.38 

9064.04 
308.86 
239.82 

2075.84 
282.86 

2828.86 
872.13



120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 

137. 
138. 
139. 
140. 

. Hvammskirkja ....... 
. Dagverðarnesskirkja .. 
. Staðarhólskirkja ...... 
. Staðarfellskirkja ..... 
. Skarðskirkja .......... 
. Garpsdalskirkja ...... 

Kirkjur 

Snæfellsnessprófastsd.: 

Miklaholtskirkja ...... 
— viðhaldssjóður 
Breiðabólsstaðarkirkja 
Narfeyrarkirkja ...... 
Fáskrúðarbakkakirkja 
Ytri-Rauðamelskirkja . 
Kolbeinsstaðakirkja ... 
Ólafsvíkurkirkja ...... 
Ingjaldshólskirkja 
Brimilsvallakirkja 
Helgafellskirkja ...... 
Bjarnarhafnarkirkja 
Setbergskirkja ........ 
Kirkjub.sj. Grafarness 
Staðastaðarkirkja ..... 
Búðakirkja ........... 
Stykkishólmskirkja 

Dalaprófastsdæmi: 

Stóra- Vatnshornskirkja 
Kvennabrekkukirkja .. 
Snóksdalskirkja ...... 
Hjarðarholtskirkja .... 

Barðastrandarprófastsd.: 

. Bíldudalskirkja ....... 

. Selárdalskirkja ....... 

. Saurbæjarkirkja ...... 
- Sauðlauksdalskirkja 
. Breiðavíkurkirkja ..... 
. Staðarkirkja á Reykjan. 

. Flateyjarkirkja ....... 

. Gufudalskirkja ....... 

. Skálmarnessmúlak. 

. Brjánslækjarkirkja 
. Hagakirkja ........... 
. Reykhólakirkja ....... 
. Stóra-Laugardalskirkja 
. Patreksfjarðarkirkja .. 

V.-Ísafjarðarprófastsd.: 

. Flateyrarkirkja ....... 

. Holtskirkja „.......... 

Eign í árs- 

lok 1955 
Kr. 

4076.90 
1328.59 
8504.53 
2229.42 
1589.47 
7150.65 
205.65 

1195.76 
54.29 

1195.76 
1564.41 
221.42 
364.22 

93219.69 
1195.76 

143.08 
316.71 

9785.90 
2574.17 
1928.86 
1860.05 
249,72 

1860.05 
4384.42 
4384.42 

311.11 
8131.32 
2329.50 
2755.48 
2329.50 
5434.28 
413.92 

1212.18 
997.69 

1026.21 
996.46 

3554.75 
6227.28 
745.23 
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Lagt inn 

Kr. 

830.00 

Tekið út 

Kr. 

Vextir 

Kr. 

183.46 

59.79 

382.70 
100.32 

71.52 

321.78 

9.25 
53.80 

2.44 

53.80 
70.40 
9.96 

16.39 
4207.61 

53.80 
9.40 
9.96 

6.43 
14.25 

440.36 
115.83 
86.80 
83.70 
11.23 
83.70 

197.30 
197.30 

13.99 
365.90 
104.82 
148.59 
104.82 
244.54 
18.62 
54,54 
44.89 
46.17 
44.84 

159.96 
280.22 
33.53 

16.74 
0.45 

1957 

Eign i års- 53 
lok 1956 

Kr. 

4260.36 
1388.38 
8887.23 
2329.74 
1660.99 
7472.43 
214.90 

1249.56 
56.73 

1249.56 
1634.81 
231.38 
380.61 

98257.30 
1249.56 
218.26 
231.39 

149.51 
330.96 

10226.26 
2690.00 
2015.66 
1943.75 
260.95 

1943.75 
4581.72 
4581.72 

325.10 
8497.22 
2434.32 
3724.07 
2434.32 
5678.82 
432.54 

1266.72 
1042.58 
1072.38 
1041.30 
3714.71 
6507.50 
778.76 

388.75 
10.57



163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 

171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 

180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 

186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201 
202. 

Kirkjur 

Kirkjubólskirkja „..... 
Myrakirkja ........... 
Sæbólskirkja ......... 
Staðark. í Súgandaf. .. 
Hraunskirkja ......... 
Núpskirkja ........... 
Þingeyrarkirkja ...... 
Álftamýrarkirkja -..... 

N.-Ísafjarðarprófastsd.: 

Ísafjarðarkirkja ...... 
Nauteyrarkirkja ...... 
Vatnsfjarðarkirkja .... 
Unaðsdalskirkja ...... 
Hólskirkja í Bolungarv. 
Ögurkirkja .......... 
Eyrarkirkja .......... 
Staðarkirkja í Aðalvík 
Melgraseyrarbænhús 

Strandaprófastsdæmi: 

Staðarkirkja í Steingr.f. 
Prestsbakkakirkja .... 
Staðarkirkja í Hrútaf.. 
Árnesskirkja ......... 
Ospakseyrarkirkja .... 
Kollafjarðarnesskirkja 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

Staðarbakkakirkja .... 
Kirkjuhvammskirkja .. 
Hofskirkja á Skagastr. 
Bergsstaðakirkja ...... 
Höskuldsstaðakirkja .. 
Efra-Núpskirkja ...... 
Bólstaðarhlíðarkirkja 
Blönduósskirkja ...... 
Holtastaðakirkja „..... 
Skagastrandarkirkja 
Þingeyrakirkja ....... 
Tjarnarkirkja ........ 
Undirfellskirkja ...... 
Auðkúlukirkja ........ 
Svínavatnskirkja ..... 
Breiðabólsstaðarkirkja 
Víðidalstungukirkja 
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Eign í árs- 
lok 1955 

Kr. 

372.01 
32.75 

258.83 
166.93 

8838.26 
2021.87 
496.93 
50.37 

59191.72 
3111.17 
295.04 

3111.17 
1527.94 
4105.40 
4105.40 
123.28 

10700.27 
1223.35 
394,64 

8435.17 
786.30 
29,82 

277.99 
166.07 

2762.19 
187.25 

11410.79 
211.02 

1625.33 
2108.80 
1625.33 

30.98 
354,30 

5.22 
354.30 

4705.65 
1328.60 
630.90 
630.90 

Lagt inn 
Kr. 

Tekid ut 

Kr. 

1200.00 

700.00 

2200.00 

Vextir 
Kr. 

16.74 
1.47 

11.65 
7.51 

397.72 
90.98 
22.36 
2.26 

2663.62 
140.00 
13.27 

140.00 
68.75 

184.74 
184.74 

5.54 
1.24 

481.51 
25.03 
17.75 

381.22 
32.43 
1.34 

12.51 
7.47 

69.29 
8.42 

513.48 
9.49 

73.13 
94.90 
73.13 
1.39 

15.94 
0.23 

15.94 
211.75 
59.79 
28.39 
28.39 

Eign i års- 
lok 1956 

2112.85 
519.29 
52.63 

61855.34 
3251.17 
308.31 

3251.17 
1596.69 
4290.14 
4290.14 
128.82 
31.24 

11181.78 
48.38 

412.39 
8856.39 
118.73 
31.16 

290.50 
173.54 
631.48 
195.67 

11924.27 
220.51 

1698.46 
2203.70 
1698.46 

32.37 
370.24 

5.45 
370.24 

4917.40 
1388.39 
659.29 
659.29



203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
221. 
223. 

224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 

242. 
243. 
244. 
245. 
246. 

Kirkjur 

Skagafjarðarprófastsd.: 

Sauðárkrókskirkja 
Reynistaðarkirkja 
Rípurkirkja .......... 
Glaumbæjarkirkja 
Reykjakirkja ......... 
Mælifellskirkja ....... 
Barðskirkja .......... 
Hólakirkja ........... 
Ábæjarkirkja ......... 
Goðdalakirkja ........ 
Silfrastaðakirkja ..... 
Miklabæjarkirkja ..... 
Flugumýrarkirkja 
Ketukirkja ........... 
Viðvíkurkirkja ....... 
Hvammskirkja í Laxárd. 
Knappsstaðakirkja .... 
Hofskirkja ........... 
Fellskirkja ........... 
Víiðimýrarkirkja ...... 
Hofsstaðakirkja ...... 

Eyjafjarðarprófastsd.: 

Grímseyjarkirkja ..... 
Glæsibæjarkirkja ..... 
Hólakirkja ........... 
Kaupangskirkja ....... 
Grundarkirkja ........ 
Saurbæjarkirkja ...... 
Möðruvallakirkja ..... 
Munkaþverárkirkja 
Akureyrarkirkja ...... 
Lögmannshlíðarkirkja. 
Bakkakirkja .......... 
Bægisárkirkja ........ 
Urðakirkja ........... 
Vallakirkja .......... 
Upsakirkja ........... 
Stærri-Árskógskirkja 
Hriseyjarkirkja ...... 
Möðruvallakl.kirkja .. 

S.-Þingeyjarprófastsd.: 

Laufásskirkja ......... 
Svalbarðskirkja ...... 
Hálskirkja ............ 
Ljósavatnskirkja ...... 
Þóroddsstaðarkirkja 
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Eign i árs- 
lok 1955 

Kr. 

10640.13 
832.72 
351.33 
587.99 
743.36 
938.89 

5127.19 
633.64 
743.36 

3884.00 
841.45 

3733.16 
887.50 

1761.48 
1957.93 
909.92 

1893.44 
498.22 
29.42 

770.38 
332.15 

204.98 * 
1601.69 
249.11 
265.67 
249.11 

12260.43 
249.11 
201.78 
149.88 

1989.47 
946.64 
452.29 

1793.63 
213.94 

1793.63 
20.79 

1793.63 
7472.46 

3428.05 
122.61 

2734.22 
1780.32 
2246.95 

Lagt inn 
Kr. 

292.30 

600.00 

Tekid ut 
Kr. 

i 

3460.00 

[ 
t 

t 

2500.00 

Vextir 
Kr. 

478.80 
37 47 
15.80 

26.46 
33.44 
45.58 

230.71 
37.50 
33.44 

174.78 
37.85 

158.65 
39.93 
79.26 
88.11 
40.95 
85.20 
22.42 
1.32 

34.67 
14.94 

9.22 
72.07 
11.20 
11.95 
11.20 

551.71 
11.20 
9.07 
6.75 

89.52 
42.60 
20.35 
80.70 
9.63 

80.70 
0.93 

80.70 
336.26 

148.01 
5.51 

123.04 
80.11 

101.11 

1957 

Eign i års- 53 
lok 1956 

Kr. 

11118.93 

870.19 

367.13 

614.45 

776.80 

1276.72 

5357.90 

1271.14 

776.80 

4058.78 

879.30 

431.81 

927.43 

1840.74 

2046.04 

950.87 

1978.64 

520.64 

30.74 

805.05 

347.09 

214.20 
1673.76 
260.31 
277.62 
260.31 

12812.14 
260.31 
210.85 
156.63 

2078.99 
989.24 
472.64 

1874.33 
223.57 

1874.33 
21.72 

1874.33 
7808.72 

1076.06 
128.12 

2857.26 
1860.43 
2348.06



247. 
248. 
249. 
250. 
251. 

. 252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 

259. 
260. 
261 
962. 
263. 
264. 
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Eign í års- Eign í árs- 

Kirkjur lok 1955 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1956 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Lundarbrekkukirkja .. 1780.32 - - 80.11 1860.43 
Skútustaðakirkja ...... 4591.41 - - 206.61 4798.02 
Reykjahlíðarkirkja . 4833.40 50.00 - 218.25 5101.65 
Brettingsstaðakirkja .. 4035.22 —- 4000.00 76.55 111.77 
Illugastaðakirkja ..... 22.71 - - 1.02 23.73 
Einarsstadakirkja ..... 854.75 - - 38.46 893.21 
Grenjaðarstaðarkirkja . 6592.73 - - 296.67 6889.40 
Grenivíkurkirkja ..... 1935.67 - - 87.35 2023.02 
Þönglabakkakirkja .... 7396.11 - - 332.82 7728.93 

Þverárkirkja .......... 854.75 - - 38.46 893.21 

Nesskirkja ........... 61.98 - - 2.79 64.77 
Flateyjarkirkjusjóður . 14063.56 14000.00 190.35 253.91 

N.-Þingeyjarprófastsd.: 

Skinnastaðarkirkja . 115.26 - - 5.19 120.45 

Snartarstaðakirkja .... 713.88 - - 34.82 808.70 

Raufarhafnarkirkja ... 148.77 50.00 - 6.69 205.46 

Svalbarðskirkja ...... 158.08 - - 7.11 165.19 

Víðihólskirkja ........ 48.25 - - 2.17 50.42 

Sauðanesskirkja ...... 363.95 - - 16.38 " 380.33 

Samtals 2874318.75 255277.91 32059.57 133493.45  3231030.54 
  

Sé vaxtaafgangsupphædinni, kr. 51620.83 bætt vid ofangreinda upphæd — eign 

kirknanna í árslok —, kr. 3231030.54, verður eign sjóðsins í árslok eins og segir Í 

aðalreikningnum, kr. 3282651.37. 

Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson.
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Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1957. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka eignarnámi jarðirnar Borg, 
Dynjanda og Rauðsstaði í Auðkúluhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu, undirskrifuð af 
forsetanum 29. marz 1957, nr. 17. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 6. april 1957, nr. 18. 

Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis nr. 80 7. sept. 1942, undir- 
skrifuð af forsetanum 5. apríl 1957, nr. 19. 

Lög um sölu og útflutning sjávarafurða o. fl., undirskrifuð af handhöfum for- 
setavaldsins 13. apríl 1957, nr. 20. 

Lög um dýravernd, undirskrifuð af handhöfum forsetavaldsins sama dag, 
nr. 21. 

Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Danmerkur, undirskrifuð 
af utanríkisráðherra 23. april 1957, nr. 22. 

Lög um breyting á lögum nr. 53 11. júní 1938, um mat á matjessild og skozk- 
verkaðri síld, undirskrifuð af handhöfum forsetavaldsins sama dag, nr. 23. 

Lög um breyting á lögum nr. 25 1955, um breyting á lögum nr. 23 1953, um 
leiqgubifreiðar í kaupstöðum, undirskrifuð af handhöfum forsetavaldsins sama dag, 
nr. 24. 

Lög um vísitölu byggingarkostnaðar, undirskrifuð af handhöfum forsetavalds- 
ins 24. apríl 1957, nr. 25. 

Lög um breyting á lögum nr. 14 4. april 1955, um breyting á lögum nr. 44 
19. júní 1933, um stofnun happdrættis fyrir Ísland, undirskrifuð af handhöfum 
forsetavaldsins sama dag, nr. 26. 

Lög um breyting á lögum nr. 90 25. nóv. 1954, um tollskrá o. fl, undirskrifuð 
af forsetanum 29. maí 1957, nr. 27. 

Lög um breytingu á heilsuverndarlögum, nr. 44/1955, undirskrifuð af hand- 
höfum forsetavaldsins 8. maí 1957, nr. 28. 

Lög um breyting á lögum nr. 46 25. maí 1949, um iðnfræðslu, undirskrifuð af 
handhöfum forsetavaldsins 17. mai 1957, nr. 29. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á Ís- 
lenzkum skipum, undirskrifuð af handhöfum forsetavaldsins sama dag, nr. 30. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1954, undirskrifuð af forset- 
anum 22. maí 1957, nr. 31. 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Kópavogskaupstað land jarð- 
anna Kópavogs og Digraness, og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum, 
undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 32. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 frá 15. april 1928, um Landsbanka Íslands, 
undirskrifuð af forsetanum 29. maí 1957, nr. 33. 

Lög um Útvegsbanka Íslands, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 34. 
Lög um breyting á lögum nr. 17 frá 10. febr. 1953, um Framkvæmdabanka Ís- 

lands, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 35. 
Lög um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis, undir- 

skrifuð af handhöfum forsetavaldsins 13. maí 1957, nr. 36. 

Lög um aukinn skattfrádrátt til handa skipverjum á fiskiskipum, undirskrifuð 
af handhöfum forsetavaldsins 10. maí 1957, nr. 37. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 5. juni 1947, um eftirlit með skipum, undir- 
skrifuð af handhöfum forsetavaldsins 8. maí 1957, nr. 38. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 27. júní 1921, um fasteignaskatt, undirskrifuð 
af handhöfum forsetavaldsins 16. maí 1957, nr. 39. 
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54 

17. febr. 

55 

18. marz 

142: 

VIDAUKI 

við úthlutunarreglur STEFs -— Sambands tónskálda og eigenda flutningsréttar — 

um úthlutun á tekjum af flutningi tónverka. 

Hafi tónverk verið flutt í fyrsta skipti og án þess að verkið hafi nokkurs staðar 

verið flutt opinberlega áður, þá skal fyrir þann flutning úthluta til höfundar verksins 

og rétthafa þess því gjaldi þreföldu, sem ella skal úthluta samkvæmt úthlutunar- 

reglum STEFs. 
Með tilvísun til löggildingarbréfs STEFs, dags. 2. febr. 1949, staðfestast ofan- 

greindar úthlutunarreglur hér með. 

Monntamálaráðuneytið, 17. febrúar 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

REGLUR 

um gjald fyrir heimavinnu við leiðrétting stíla. 

1. gr. 

Heimilt er að greiða hverjum stundakennara fyrir heimavinnu við leiðrétting 

stíla, er verða umfram 80 á mánuði að jafnaði, eins og hér segir: 

a) 1,20 kr. fyrir hvern stíl í íslenzku. 

bh) 0,80 kr. fyrir hvern stíl í erlendum málum; svo og hverja stærðfræði- og eðlis- 

fræðiúrlausn í menntaskólum (lærdómsdeild). 

c) 0,60 kr. fyrir úrlausn hvers nemanda í reikningi og stærðfræði í gagnfræða- 

skólum. 
Auk þess greiðist full verðlagsuppbót. 
Tala stiltíma í hverri námsgrein skal ákveðin með samþykki skólastjóra. 

- Stíll táknar hér skriflegt verkefni, sem unnið er heima og svarar til a. m. k. 

kennslustundarvinnu nemanda, eða skriflegt verkefni, sem leyst er af hendi í heilli 

kennslustund. 

2. gr. 
Greiðsla samkvæmt 1. gr. nær einnig til fastra kennara, að svo miklu leyti sem 

þeir njóta eigi stundafrádráttar. 

3. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 16. gr. laga nr. 58 1946, um 

menntaskóla, 38. gr. laga nr. 48 1946, um gagnfræðanám, og 11. gr. laga nr. 16 1947, 
um menntun kennara, skulu gilda frá 1. janúar 1956. Jafnframt falla úr gildi reglur 
um sama efni frá 20. febrúar 1948. 

Menntamálaráðuneytið, 18. marz 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason,   
Birgir Thorlacius,
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AUGLYSING 56. 
28. marz 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24. 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

65. Neshrepps utan Ennis, Snæfellsnessýslu ..............0..... 20. marz 1957. 
66. Skógarstrandarhrepps, Snæfellsnessýslu ..................... 15. — 1957. 
67. Eyrarsveitar, Snæfellsnessýslu ..........00000 0000... 19. — 1967. 
68.. Múlahrepps, A.-Barðastrandarsýslu .......... RAÐAÐ 15. — 1957. 
69. Suðureyrarhrepps, V.-Ísafjarðarsýslu ..............0..0..0... 19. — 1957. 
70. Laugardalshrepps, Árnessýslu 2... 000. 20. —- 1957. 
71. Grímsneshrepps, Árnessýslu ........0..00.0.0 000. 20. — 1957. 
12. Vestur-Landeyjahrepps, Rangárvallasýslu ..............0..... 19. — 1967. 
73. Vindhælishrepps, A.-Húnavatnssýslu ...........0000...0.0.0.. 20. — 1957. 
74. Torfalækjarhrepps, A.-Hunavatnssyslu ...0......%.......0... 20. — 1957. 
75. Höfðahrepps, A.-Húnavatnssýslu ..............000. 00... 19. — 1957. 
76. Holtshrepps, Skagafjarðarsýslu ...............00.... nv... 19. — 1957. 

71. Akrahrepps, Skagafjardarsyslu .............20000.0 0000... 20. — 1957. 
78. Fellshrepps, Skagafjarðarsýslu .!......0..00..2200000 0000... 20. — 1957. 
79. Arnarneshrepps, Eyjafjarðarsýslu ................ AÐ 20.. — 1957. 
80. Kelduneshrepps, N. "Þingeyjarsýslu AR AR FEER 19. -— 1957. 
81. Oxarfjardarhrepps, N.-Þingeyjarsýslu .......... FARARARRÐÐÐ 20. — 1957. 
82.- Hjaltastaðahrepps, N.-Múlasýslu .....:. ER 19. — 1957. 
83. Vallahrepps, S.-Múlasýslu ......2..00..000 000. NR 20. — 1957. 
84: Rangårvallahrepps, Rangárvallasýslu ....... RANA 26. — 1957. 
85. Bessastaðahrepps, Gullbringusýslu ............. ARA 26. — 1957. 
86. Kjósarhrepps, Kiðsarsýsiu AR SEES IR FEE ERR ERE 26. — 1957. 
87. Bíldudalshéraðs, V.-Barðastrandarsýslu . 2.2... ER 26. — 1957. 
88. SE dalshrepps, N.-Mulasyslu .........0.020020 0000... 26. — 1957. 
89. Fellahrepps, N.-Múlasýslu ........0..0.. RA 26. — 1957. 
90. Borgarfjardarhrepps, N.-Mulasyslu ........... a PEER 26.  — 1957. 
91. Skeggjastaðahrepps, N.-Múlasýslu ....... I 26. — 1957. 
92. -Nordfjardarhrepps,: S.-Mulasyslu ....... lei 26. — 1957. 
93. Ytri-Tórfustaðahrepps, V.-Húnavatnssýslu .......... RA „26.  — 1957. 
94.. Haganeshrepps, Skagafjarðarsýslu ........ SNAR 26.  — 1957. 
95. Ljósavatnshrepps, S.-Þingeyjarsýslu .............0.000.0...... 26. — 1957. 
96. Fjallahrepps, N.Þingeyjarsýslu !....... AIR 26. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. marz 1957, 

F. hr. … 
Hjålmar Vilhjålmsson. 

  

Gunnlaugur Þórðarson.
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GJALDSKRÁ 

fyrir heimilishjálp í Gnúpverjahreppi. 

. 1. gr. i 
Fyrir heimilishjålp, samkvæmt reglugerð nr. 138/1955, svo og reglum, sem 

hreppsnefnd Gnúpverjahrepps setur þar um, skal greiða á dag kr. 40.00 — fjörutíu 

krónur —. 
2. gr. 

Hjálparstúlka, sem vinnur við heimilishjálp, skal fá endurgjaldslaust fæði á 
vinnustað. 

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Gnúpverjahrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952, um heimilishjálp í við- 
lögum, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. marz 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

FYRIRMÆLI 
um tollmeðferð prentaðs máls og skjala frá opinberum aðilum á Norðurlöndum. 

Ráðuneytið mælir svo fyrir, að sendingar, sem opinberir aðilar í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð senda hingað til lands og í er eingöngu prentað mál 
eða önnur skjöl, skuli vera undanþegnar aðflutningsgjöldum og öðrum gjöld- 
um við tollafgreiðslu, svo og undanþegnar tolleftirliti, ef 

(1) að á sendinguna er lakk- eða pappirsinnsigli hlutaðeigandi opinberra aðila, 
þær eru í sérstaklega auðkenndum umslögum þeirra eða með sérstökum embættis- 

stimplum, og 
(2) sendingarnar bera það greinilega með sér, að í þeim séu aðeins skjöl eða 

prentað mál frá opinberum aðilum á Norðurlöndum. 
Ekki þarf innflutningsleyfi fyrir þessum sendingum. 
Opinberir aðilar í þessu sambandi teljast löggjafarþing landanna, ríkisskrif- 

stofur, bæjar- og sveitarstjórnir og skrifstofur þeirra og nefndir, ráð og þess háttar 
aðilar, sem settir eru, skipaðir eða kosnir að tilhlutun opinberra aðila í umræddum 

löndum. 
Komi sendingarnar til landsins í pósti mega póststofnanir afhenda þær beint til 

viðtakanda án tollmeðferðar, en séu þær innfluttar á annan hátt skulu tollstofnanir 

afhenda þær án þess að opna þær. 
Sams konar sendingar og hér um ræðir og opinberir aðilar hér á landi senda 

til aðila í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, skulu undanþegnar útflutn- 
ingsgjöldum, tolleftirliti við útflutning og útflutningsleyfum. 

Fyrirmæli þessi taka gildi 1. apríl 1957. 

Fjármálaráðuneytið, 30. marz 1957. 

Eysteinn Jónsson, 
  

Sigtr. Klemenzson.
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REGLUGERD 

um breyting á reglugerð um vinnumidlun nr. 130 17. sept. 1956. 

1. gr. 
6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Sérhver maður getur snúið sér til vinnumiðlunar og óskað aðstoðar hennar 

við útvegun atvinnu sér til handa. 
Sá, sem óskar slíkrar aðstoðar, skal afhenda vinnumiðlun umsókn sína um 

atvinnu á þar til gerðu eyðublaði. 
Í umsókninni skulu vera upplýsingar um eftirtalin atriði: 

a. Nafn umsækjanda, fæðingardag og ár, lögheimili hans, síma, hjúskaparstétt, 
börn á framfæri hans, yngri en 16 ára, og aðra ómaga á hans framfæri. 

b. Stéttarfélag, sem hann er meðlimur i, aðalatvinnu hans, aukaatvinnu, atvinnu- 
réttindi, hverrar atvinnu hann óski og hvort hann hyggist biðja um vottorð vegna 
atvinnuleysisbóta. 

c. Tekjur umsækjanda af eigin eign og eigin atvinnu, bætur frá almannatrygging- 
unum, atvinnutekjur hans síðustu 6 mánuði, vinnuveitanda og vinnutímabil 
síðustu 12 mánuði. Samsvarandi upplýsingar varðandi maka hans og börn, sem 
eru á framfæri hans yngri en 16 ára. 

d. Annað, er máli kann að skipta. Umsóknin skal staðsett og dagsett og undir- 
rituð af umsækjanda. 

2. gr 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 6. gr. laga nr. 52 9. apríl 1956, 
um vinnumiðlun, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, 

Félagsmálaráðuneytið, 4. apríl 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða og takmörkun á vinnutíma 
sendisveina í Ólafsvík. 

(3 

1. gr. 
Sölubúðum í Ólafsvík skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er hafður 
á boðstólum og hans ekki neytt á staðnum. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en 

klukkan 6 síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyr en klukkan 8.30 árdegis næsta 
virkan dag. Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðurm og sölustöðum lokað eigi síðar 
en klukkan 1 síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að halda 

1957 
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60 sölubúðum og sölustöðum opnum til miðnættis, svo er og heimilt að hafa opið til kl. 

10. apríl 10 síðdegis einn virkan dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. sept. skal á laugardögum loka sölubúðum og 

sölustöðum eigi síðar en klukkan 12 á hádegi. Á tímabilinu 1. október til 30. april 

skal á laugardögum lokað eigi síðar en klukkan 1 síðdegis. 

Alla föstudaga má hafa opið til klukkan 7 síðdegis. 

ð. gr. 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag i ágúst- 

mánuði mega engar sölubúðir eða sölustaðir vera opnir. 

Hinn 1. maí og 1. desember skal öllum sölubúðum og sölustöðum lokað klukkan 

12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal 

sú undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum ein- 

göngu til sölu á brauði, kökum og mjólk, rjóma og skyri, sem hér segir: 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag Í ágúst- 

mánuði frá kl. 9 árdegis til kl. 12 á hádegi. Þó skal loka páskadag, jóladag og 

nýjársdag svo sem öðrum. búðum. 
Aðfangadag jóla og gamlársdag til kl. 4 síðdegis. 

Fyrsta sunnudag í sjöviknaföstu frá kl. 9 árdegis til kl. 4 síðdegis. 

Laugardaga til kl. 4 síðdegis. 

Almenna helgidaga, aðra en stórhátíðir, svo og almenna frídaga, má þó jafnan 

hafa aðalbúð hvers brauðgerðarhúss opna frá kl. 9 árdegis til kl. 12 á hádegi. 

5. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á strætum úti 

og torgum eða annars staðar utan sölustaða og sölubúða nokkurn þann varning, 

sem ekki má selja nema samkv. verzlunarleyfi. 

. En 6. gr. ” 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunartima, er heimilt. 

að afgreiða eftir að lokað er. 
Matvæli til skipa, sem eru að leggja úr höfn, er heimilt að afgreiða eftir 

lokunartíma. 

7. gr. i 

Vinnutimi sendisveina, er starfa hjå hvers konar verzlunar- eda idnfyrirtækjum 

eða skrifstofum í Ólafsvík, skal eigi vera lengri á hverjum degi en hér segir: 

Fyrir sendisveina á aldrinum 12—14 ára 8 klst. á dag. 

Fyrir sendisveina á aldrinum 14 ára og eldri 9% klst. á dag. 

8. gr. 

Útsending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að, skal 

lokið eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða, verk- 

stæða eða skrifstofu, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim klukku- 

stundum eftir lokunartíma. 

9. gr. 

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

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðaskyni
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til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi hreppsstjóra horfa til almenn- 60 
ingsheilla. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum 20—500 krónur og renna sektirnar 
i sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lög- 
reglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. apríl 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 

um innheimtu iðgjalda o. fl. samkvæmt lögum um almannatryggingar. 

1. gr. 
Þær tekjur almannatrygginga, sem reglugerð þessi tekur til, eru: 

Iögjöld hinna tryggðu, sbr. 27. gr. laga um almannatryggingar. 
Iögjöld atvinnurekenda, sbr. 29. gr. sömu laga. 

Sérstök áhættuiðgjöld atvinnurekenda vegna slysabóta, sbr. 43. gr. sömu laga. 
Endurgreiðslukröfur, sem Tryggingastofnun ríkisins kann að eignast á hendur 
öðrum. 

„
G
O
Ð
 

2. gr. 
Tryggingaskyldir samkvæmt 1. tölulið 1. gr. eru allir, sem búsettir er í landinu 

16—67 ára. Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir, sem hvorki greiða tekju- né eignarskatt 
og hafa notið bóta samkvæmt II. kafla laga um almannatryggingar, annarra en 
fjölskyldubóta, mæðralauna eða fæðingarstyrks tvo mánuði eða lengur eða dvalizt 
hafa í sjúkrahúsi eða hæli á kostnað trygginganna eða ríkisframfærslunnar jafn- 
langan tíma á skattárinu. 

Skal iðgjald kvenna sem næst fjórðungi lægra en karla og iðgjald hjóna sem 
næst einum tíunda hærra en karla. 

3. gr. 
Hinir tryggðu skulu greiða sjálfir iðgjöld sín samkvæmt 2. gr., þó með þeim 

undantekningum, er hér segir: 
Meistarar í iðnaði skulu greiða iðgjöld fyrir nema sína. Óheimilt er að draga 

iðgjöldin frá kaupi þessara manna. 
Nú sækir maður til sveitarstjórnar um, að sveitarsjóður greiði fyrir hann 

iðgjöld hans, sakir þess að hann sé ekki fær um það af eigin rammleik, og tekur 
þá sveitarstjórn ákvörðun um umsóknina með tilliti til ástæðna hlutaðeiganda. Þó 
á iðgjaldsgreiðandi jafnan rétt á því, að sveitasjóður greiði fyrir hann iðgjald sam- 
kvæmt 27. gr., ef tekjur hans og eignir eru svo rýrar, að honum beri að greiða tekju- 
skatt eða eignarskatt það ár, og má ekki krefja hann um hærri hluta iðgjaldsins en 
svo, að nemi helmingi skattgjaldstekna hans, unz fullu iðgjaldi er náð. Greiðir 
sveitarsjóður það, sem á vantar fullt iðgjald. Nú greiðir sveitarsjóður iðgjald sam- 
kvæmt þessari málsgrein, og ákveður sveitarstjórn þá, hvort og á hvern hátt hún 
krefur hann um endurgreiðslu. Ákvæði þessarar málsgreinar taka aðeins til laun- 
þega og einyrkja. Einyrki telst hver sá launagreiðandi, sem næstliðið ár hefur ekki 
keypt svo mikla vinnu, að honum beri að greiða iðgjald samkv. 29. gr. almanna- 
tryggingalaganna af meira en 52 vikum. 

10. apríl 
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4. gr. 

Sveitarstjornir skulu fyrir 1. februar, i Reykjavik fyrir 1. april, år hvert gera 

skrå í þremur eintökum yfir alla þá, sem heimilisfastir eru innan hlutaðeigandi 

sveitarfélags og í byrjun almanaksársins hafa náð 16 ára aldri, en yngri eru en 

67 ára. 
Skráin skal greina nöfn, heimili, atvinnu, fæðingarár og dag allra þeirra, 

sem á hana eru færðir, og enn fremur aðrar þær upplýsingar, er varða iðgjalda- 

greiðslur hlutaðeiganda. Skal sveitarstjórn senda eitt eintakið hlutaðeigandi inn- 

heimtumanni þá þegar, en hin tvö til skattyfirvalds, sem leggur á iðgjöld samkvæmt 

27. gr. Annað eintakið sendist innheimtumanni, sbr. 75. gr., hitt eintakið Trygginga- 

stofnuninni. 
Jafnframt skal skattanefnd (skattstjóri) gera skrá yfir þá gjaldendur, er sveitar- 

stjórn ber að greiða fyrir samkv. 2. tölulið 3. gr. og skal skráin tilgreina hve háa 

upphæð skuli greiða fyrir hvern þeirra. Einnig skal skattanefnd gera skrá yfir þá 

nemendur, er öðrum ber að greiða gjöldin fyrir samkv. 1. tölulið 3. gr. og tilgreina 

nöfn greiðenda. 

5. gr. 

Gjalddagar á iðgjaldi hinna tryggðu skulu vera tveir. Hinn fyrri í janúar ár 

hvert, og skal þá greiða “M—3% hluta gjaldsins, eftir því sem ráðherra ákveður Í 

hvert sinn, en eftirstöðvar gjaldsins skulu greiddar á manntalsþingi. Hafi maður 

ekki greitt fyrir 1. marz þann hluta gjaldsins, er greiðast átti í janúar, er þó heimilt 

að krefja hann þá þegar um allt gjaldið. 

Eigi getur maður á gjaldskyldualdri skorazt undan að greiða þann hluta ið- 

gjaldsins, sem í gjalddaga fellur í janúar, þótt hann telji að hann muni við endan- 

lega álagningu verða undanþeginn iðgjaldi það ár, að nokkru eða öllu, nema hann 

1. sanni með vottorði skattanefndar (skattstjóra), að hann muni verði undan- 

þeginn iðgjaldagreiðslu það ár samkv. ákvæðum 1. mgr. 2. gr., 

9. afhenti innheimtumanni yfirlýsingu sveitarstjórnar um, að sveitarsjóður greiði 

iðgjaldið samkv. 3. gr. 

Nú tekur undanþága mannsins samkv. framangreindum liðum aðeins til hluta 

af iðgjaldinu og ber honum þá að greiða í janúar þá upphæð, sem í þeim mánuði 

fellur í gjalddaga, þó ekki hærri upphæð en svo, að hann hafi með því að fullu lokið 

iðgjaldi sínu fyrir það ár 
Nú reynist greiðsla manns upp Í iðgjald hærri en honum ber að greiða við 

endanlega álagningu, og gengur þá mismunurinn til greiðslu á öðrum þinggjöld- 

um hans, séu þau ógreidd, en endurgreiðist honum að öðrum kosti. 

6. gr. 

Iðgjald atvinnurekenda samkv. 29. og 43 gr. almannatryggingalaganna, önnur 

en þau, sem um ræðir í 7. 8. og 9. gr., skulu lögð á af skattanefnd (skattstjóra) 

með tekju- og eignarskatti, eftir vinnuvikum skattársins samkv. framtölum kaup- 

greiðenda og falla í gjalddaga á manntalsþingi á greiðsluárinu. Skattanefnd skal 

semja skrá yfir þá, sem gjaldskyldir eru samkv. 29. og 43 gr. almannatrygginsa- 

laganna, starfstíminn tilgreindur í vikum og gjöldin reiknuð út. Skal eintak skrár- 

innar sent innheimtumanni og Tryggingastofnuninni. Þó skal skattanefnd (skatt- 

stjóri) tilkynna iðgjöld, sem ríkissjóði eða ríkisstofnunum ber að greiða, beint til 

Tryggingastofnunarinnar, og annast hún sjálf þá innheimtu. 

Nú telur launagreiðandi ekki fram launavikur, eða framtal hans er ófullkomið, 

og skal þá áætla gjald hans.
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7. gr. 61 
Idgjald af lögskráðum sjómönnum samkv. 29. og 43 gr. almannatryggingalag- 13. apríl 

anna skulu lögð á og innheimt fyrirfram af lögskráningarstjórum. Er lögskrán- 
ingarstjórar fela hreppstjórum að framkvæma lögskráningar, geta þeir einnig falið 
þeim að annast álagningu og innheimtu iðgjaldanna fyrir sína hönd. 

Er lögskráning í skiprúm fer fram skulu þeir, sem lögskráningar beiðast, af- 
henda lögskráningarstjóra skrá á þar til gerðu eyðublaði, yfir sjómenn þá, er tryggja 
ber, ásamt fyrirframgreiðslu á iðgjöldum. Ef sjómennirnir eru ráðnir og lögskráðir 
til ákveðins tíma skal iðgjald greitt fyrirfram fyrir allan lögskráningartímann. 
Sé hins vegar lögskráð til óákveðins tíma ákveður lögskráningarstjóri við lögskrán- 
ingu fyrir hve langan tíma skuli greitt fyrirfram. Eigi skal lögskrá í skiprúm, 
nema fyrirframgreiðsla iðgjalda hafi farið fram. 

8. gr. 
Iðgjöld af ökumönnum við Þifreiðastjórn, samkv. 29. og 43 gr. tryggingalag- 

anna og síðustu málsgrein 36. gr. bifreiðalaga nr. 23 frá 16. júlí 1941, skulu lögð 
á af innheimtumönnum Þifreiðaskatts og innheimt eftir á fyrir hvert bifreiðaskatts- 
ár, ásamt Þifreiðaskatti og skoðunargjaldi. 

Iðgjöld samkv. þessari grein skulu miðast við þann tíma, sem bifreiðin er skráð 

í notkun hjá lögreglustjóra. 
9. gr. 

Greiða skal fast ársiðgjald vegna trillubáta, bifhjóla, reiðhjóla með hjálparvél 
og heimilisdráttarvéla og annarra meiri háttar heimilisaflvéla. Iðgjöld þessi skulu 
lögð á af innheimtumönnum. Séu tæki þessi háð opinberri skoðun, árlega eða oftar, 
skulu iðgjöldin greidd áður en skoðun fer fram í fyrsta sinn ár hvert, en annars 
á manntalsþingi. 

10. gr. 
Endurgreiðslukröfur, sem Tryggingastofnunin kann að eignast á hendur öðr- 

um, skulu innheimtar af innheimtumönnum ríkissjóðs samkv. bréflegri tilkynn- 

ingu frá Tryggingastofnuninni, eftir því sem þær til falla. 

11. gr. 
Félagsmálaráðherra ákveður að fengnum tillögum tryggingaráðs með reglugerð 

öll iðgjöld, sem innheimta skal samkvæmt reglugerð þessari. 
Öll iðgjöld skulu á lögð og innheimt í heilum krónum. 

12. gr. 
Um innheimtu iðgjalda af kaupi, skyldur kaupgreiðenda í því sambandi, lögtaks- 

heimildir og allt, er að slíkri innheimtu lýtur, gilda ákvæði laga nr. 46 14. april 
1954, um tekjuskatt og eignarskatt eftir því, sem við getur átt, svo og ákvæði reglu- 
gerðar nr. 147 30. des. 1955. 

13. gr. 

Innheimtumenn skila innheimtum iðgjöldum og öðrum tekjum Trygginga- 

stofnunarinnar mánaðarlega til hennar á sama hátt og ríkistekjum til ríkissjóðs. 

Reglugerð þess er sett samkv. 88. gr. laga nr. 24 frá 1956, um almannatryggingar, 
og gengur í gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 11 18. janúar 
1947, um innheimtu iðgjalda o. fl, samkvæmt lögum nr. 50/1946, um almanna- 
tryggingar, ásamt síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. apríl 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Hallgrímur Dalberg. 
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AUGLYSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafa bifreiðarstöður verið 
bannaðar á eftirgreindum stöðum: 

1. Hofsvallagötu frá Sóleyjargötu að Hringbraut beggja vegna götunnar. 
2. Túngötu sunnan megin götunnar frá Ægisgötu að Hofsvallagötu. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 13. apríl 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

SAMÞYKKT 

fyrir Vatnafélag Lónsmanna, Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnafélag Lónsmanna. Heimili þess og varnarþing er Bæjar- 

hreppur í Austur-Skaftafellssýslu. 

2. gr. 
Verkefni félagsins er að vinna að því með fyrirhleðslum að varna Jökulsá í Lóni 

að ganga á jarðir sveitarinnar austan ár. 

ð. gr. 
Samþykkt þessi nær til jarðanna Brekku, Stafafells, Byggðarholts, Hraunkots 

og Bæjar, er liggja undir skemmdum vegna ágangs Jökulsár. Nú þykir nauðsynlegt 
eða réttmætt að bæta við félagsskapinn nýrri jörð eða fella jörð úr félagsskapnum, 
en næst ekki samþykki aðalfundar og er þá heimilt að skjóta því atriði til úrskurðar 
atvinnumálaráðherra, sbr. 76. gr. vatnalaga. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 3 menn, er kosnir skulu til 3 ára í senn og gengur 1 úr 

á ári eftir hlutkesti fyrstu 2 árin. Stjórnin velur sér formann og skiptir með sér 
verkum. Á aðalfundi skal kjósa 2 menn til að endurskoða reikninga félagsins. 

5. gr. 
Aðalfund félagsins skal halda fyrir lok nóvembermánaðar ár hvert. Skal þar 

framlagður endurskoðaður reikningur þess fyrir umliðið ár. Fundur er lögmætur 
ef helmingur félagsmanna er mættur. Til samþykktar á félagsmálum þarf einfaldan 
meiri hluta atkvæða, en til breytinga á samþykkt þessari þarf % hluta mættra 
atkvæða. 

Heimilt er stjórninni að kveðja til aukafundar ef þörf krefur, en skylt ef % 
félagsmanna óskar þess. Atkvæðisrétt um félagsmál hafa eigendur framangreindra 
jarða og gildir 1 atkvæði fyrir hverja landeign. Til aðalfundar skal boða með viku 
fyrirvara á þann hátt, sem venja er að boða til sveitafunda.
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Í fundarboði skal getið dagskrár fundarins. Formaður kveður til stjórnarfunda 63 
svo oft sem honum þurfa þykir, svo og ef einhver meðstjórnandi óskar þess. 17. apríl 
Skylt er stjórninni að halda gerðabók. Þar skal rita fundagerðir félagsfunda. 

6. gr. 
Kostnaði við viðhald og umbætur varnargarða þeirra sem gerðir verða, skal 

félagsstjórnin jafna á hlutaðeigandi jarðeignir í réttu hlutfalli við fasteignamat 
á landi jarðanna og einnig eftir hagsbótum þeim, er hver jörð hefur af fyrirhleðsl- 
unni eftir mati 3 manna, er félagið kýs til þess. Eftir sama hlutfalli skal skipta 
öðrum árlegum kostnaði. Verði ágreiningur um skipting kostnaðar ber að leggja 
hann undir úrskurð þar til dómkvaddra manna, og að öðru leyti fer um hann eftir 

gildandi lögum. Nú þykir nauðsynlegt að gera ný mannvirki til varnar vatna- 

ágangi frá Jökulsá á lönd téðra jarða og skal jafna þeim kostnaði á félagsmenn á 

sama hátt að frádregnum þeim hluta hans, sem kann að fást greiddur annars staðar að. 

7. gr. 
Formaður félagsstjórnar hefur á hendi umsjón með mannvirkjum þeim, sem 

gerð verða. Hann skal og halda alla reikninga félagsins og annast greiðslur. Skal 

hann í samráði við meðstjórnendur sína annast um að gert verði við bilanir svo 

fljótt sem auðið er, svo fyrirhleðslan sé jafnan sem tryggust. Skoðun á mann- 

virkjum þeim, sem gerð hafa verið, skal jafnan fara fram árlega af þar til hæfum 

manni, að tilhlutun formanns, og skal hann senda afrit af skoðunargerðinni til ráðu- 

nauts ríkisstjórnarinnar í vatnamálum (vegamálastjóra). Félagsmenn skulu ávallt 

að öðru jöfnu sitja fyrir öðrum um vinnu fyrir verkamenn, hesta, bifreiðar og 

önnur vinnutæki. 

8. gr. 
Allan sameiginlegan kostnað skal félagsstjórnin innheimta með nægjanlegum 

fyrirvara. Ef tregða verður á með greiðslur er heimilt að taka gjöldin lögtaki. Til 

þess að standa í skilum með árlegar greiðslur kostnaðar, er stjórninni heimilt að 

taka bráðabirgðalán, ef þurfa þykir. Vexti af slíku láni má telja með öðrum kostn- 

aði. Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

9. gr. 
Nú telur atvinnumálaráðherra eftir tillögum ráðunautar ríkisstjórnarinnar í 

vatnamálum, að nauðsyn sé til umbóta á varnargörðum eða nýrra mannvirkja frekar 
en félagsstjórn hefur áformað, og skal þá félagsstjórn skylt, er hún hefur fengið til- 
kynningu þar um, að láta framkvæma þau verk svo fljótt, sem nauðsyn krefur og 
ástæður leyfa, enda sé þá miðað við vatnasvæði það, er félagsskapur þessi nær til. 

10. gr. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta félagsskapnum og fer þá um tillögur 
þar að lútandi, sem um tillögur til breytinga á samþykkt þessari, sbr. 112. gr. vatna- 
laga, enda staðfesti atvinnumálaráðherra samþykkt um félagsslitin. 

11. gr. . 

Brot gegn samþykkt þessari skal varða allt að 500 kr. sektum, er renna í fé- 

lagssjóð. 

12. gr. 
Með mál út af brotum á samþykkt þessari skal farið að hætti opinberra mála.
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63 Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
17. apríl til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnumálaráðuneytið, 17. april 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

64 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð séra Magnúsar 
23. apríl Jónssonar og Vilborgar Sigurðardóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 23. apríl 1957. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð séra Magnús Jónssonar og Vilborgar Sigurðardóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður séra Magnúsar Jónssonar og Vilborgar Sig- 

urðardóttur, og er stofnaður af dóttur þeirra, Ingibjörgu Magnúsdóttur prestsekkju, 
til minningar um foreldra hennar, séra Magnús Jónsson prest í Laufási við Evja- 
fjörð og konu hans, Vilborgu Sigurðardóttur, sérstaklega til að tengja minningu 
þeirra við bindindisstarfsemi Magnúsar Jónssonar. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 10000.00 — tíu þúsund krónur —. Tekjur sjóðsins eru 

auk tilfallandi vaxta, gjafir og áheit, sem honum kunna að berast. 

3. gr. 
Sjóðurinn skal vera eign áfengisvarnafélagsins Bláa-Bandið í Reykjavík og 

fer stjórn þess félags jafnframt með stjórn sjóðsins, með þeim takmörkunum sem 
í 6. gr. segir. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja bindindis- og hjálparstarf það, sem áfengis- 

varnafélagið Bláa-Bandið í Reykjavík hefur með höndum. 

5. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Útvegsbanka Íslands og skulu vextir allir leggjast við 

höfuðstól, svo og gjafir og áheit, sem sjóðnum berast, unz hann er orðinn kr. 
25000.00 — tuttugu og fimm þúsund krónur —. Þegar sjóðseignin nemur þeirri fjár- 
hæð eða meiru, er stjórn sjóðsins heimilt að verja % hlutum innstæðunnar í þágu 
starfsemi Bláa-Bandsins, svo sem hún ákveður hverju sinni. 

Höfuðstóll sjóðsins má aldrei verða lægri en 5000 krónur, og skal hann jafnan, 
eftir hverja fjárveitingu aukinn með sama hætti og í 2. gr. segir, þar til hann er 
aftur orðinn 25 þúsund krónur, og má þá veita fé úr honum á ny. 

6. gr. 
Meðan eitthvert af börnum gefandans er á lífi, skal það þeirra, er þau sjálf 

ákveða, eiga sæti í stjórn sjóðsins og hafa atkvæðisrétt og tillögurétt um fjár-
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veitingar úr sjóðnum, svo og rétt og skyldu til að fylgjast með þvi, að fyrirmælum 
skipulagsskrárinnar sé fylgt í öllum greinum. 

7. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir með reikningum Bláa-Bandsins. 

Ef Bláa-Bandið hættir störfum skal stjórn þess afhenda yfirráð sjóðsins stofnun 

eða félagi, sem vinnur að björgunarstarfi meðal drykkjufólks eða annarri bind- 

indisstarfsemi. 
8. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðinda. 

Reykjavík, 5. okt. 1956. 

Ingibjörg Magnúsdóttir. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ragnheiðar Sigur- 

bjargar Ísaksdóttur og Jóns Þorsteinssonar, foreldra Ísaks Jónssonar, skólastjóra, 

er kemur í stað áður staðfestrar skipulagsskrár, dags. 30. des. 1943: „Vöggustofu- 

sjóður Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur, ljósmóður frá Seljamýri í Loðmundar- 

firði“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. apríl 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur og Jóns Þorsteinssonar, 

foreldra Ísaks Jónssonar, skólastjóra, er kemur í stað áður staðfestrar skipulags- 

skrár, dags 30. des. 1943: Vöggustofusjóður Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur, 

ljósmóður frá Seljamýri í Loðmundarfirði. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af hjónunum Sigrúnu Sigurjónsdóttur og Ísak Jóns- 

syni, skólastjóra í Reykjavík, til minningar um foreldra hans. 

2. gr. 
Upprunalegt stofnfé sjóðsins 1943 var kr. 5 000.00, en hefur síðar aukizt með 

gjöfum og vöxtum upp í kr. 32 000.00, þrjátíu og tvö þúsund krónur, og er gert ráð 
fyrir, að hann aukist áfram á sama hátt. 

3. gr. 
Markmið sjóðsins er nú aðeins að styrkja skóla Ísaks Jónssonar í Reykjavík, 

fyrst og fremst með því að kaupa árlega kennsluáhöld og tæki, einkum tæki er 
snerta náttúrufræðileg efni, og einnig að veita fátækum börnum styrk til dvalar í 
skólanum, eftir því sem stjórn sjóðsins telur mögulegt eftir að fyrsta tilgangi sjóðs- 

ins er náð að dómi stjórnar sjóðsins. 

4. gr. 
Sjóðinn skal jafnan ávaxta í veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands eða öðrum 

ríkistryggðum verðbréfum, en umframfé skal ávaxtast í sparisjóði Landsbankans. 

Verðbréf sjóðsins skulu skráð á nafn hans. 
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5. gr... - 
44 hlutum af vöxtum sjóðsins skal árlega varið samkvæmt fyrirmælum 3. gr. 

en 15 hluti vaxtanna leggist jafnan við höfuðstól sjóðsins, þar til hann er orðinn 
kr. 50000. 00 — fimmtíu þúsund krónur:—, en Þegar svo er orðið, skal úthluta 
öllum vöxtum árlega samkvæmt 3: gr. i i - ” 

Stjórn sjóðsins skipa: 6. 8r. 
1. Skólastjóri skóla Ísaks Jónssonar, Reykjavík, og er hann formaður sjóðstjórn- 

arinnar. 
2. Skólanefnd skóla Ísaks Jónssonar skipar annan sjóðstjórnarmeðlim (karl eða 

konu) og skal sá maður eða kona vera einhv er af ættingjum eða venzlamönnum 
gefendanna, ef völ er á. 

3. Þriðji meðlimur sjóðstjórnar skal vera fræðslumálastjóri, eða sá maður, er 
síðar kann að gegna því hlútverki, er fræðslumálastjóri nú gegnir. 
Skólastjóri skóla Ísaks Jónssonar skal jafnframt vera gjaldkeri sjóðsins. 
Fari svo að skóli Ísaks Jónssonar verði lagður niður, ákveður síðasta löglega 

kosin stjórn sjóðsins í samráði við borgarstjóra Reykjavíkur, til hvaða líknar- 
starfsemi sjóðurinn skuli ganga, samkv. tilgangi gefendanna, og þannig að aðeins 
$% af árlegum vöxtum hans sé úthlutað í styrktarfé, þar til sjóðurinn nemur kr. 
50000.00. Jafnframt ákveður þessi síðasta - löglega stjórn | sjóðsins, hverjir skuli 
skipa hina nýju stjórn sjóðsins. 

1. gr. i 
Sjóðstjórnin sér um reikningshald sjóðsins og skulu endurskoðendur vera hinir 

sömu og þeir, er kosnir eru til að endurskoða reikninga skóla Ísaks Jónssonar. 
Reikningsár sjóðsins er frá 1. júní ár hvert til jafnlengda næsta ár. 
Verði skóli Ísaks Jónssónar lagður niður annast endurskoðendur bæjarreikn- 

inganna árlega endurskoðun sjóðsreikninga. Reikningar sjóðsins skulu árlega birtir í 
B-deild stjórnartíðindanna. . 

8. gr. 
Leita skal forsetastadfestingar á skipulagsskrá þessari og um leið fellur úr gildi 

skipulagsskrá Vöggustofusjóðs Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur. 

Reykjavík, 30.. október 1956. 

Ísak Jónsson." Sigrún Sigurjónsdóttir. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 87 15. júní 1954, um orlof og 

veikindaforföll starfsmanna ríkisins. 

"1. gr. 

1. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Starfsmenn ríkisins skulu árlega fá orlof í 18 virka daga og einskis í missa 

af föstum launum. 
Nú hefur starfsmaður verið í þjónustu ríkisins 10 ár eða lengur, og skal hann 

þá fá orlof sem hér segir: 
a. Í 21 virkan dag, ef hann á að baki 10—15 ára þjónustualdur. 
b. Í 27 virka daga, ef hann á að baki lengri þjónustualdur en 15 ár.. 

Orlofsárið telst frá 1. júní til 31. maí næsta ár á eftir.
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gr. … 

Reglugerd þessi, sem sett er samkv. lögum nr. 38 1954, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, og lögum nr. 14 1957, um breyting á þeim lögum, öðlast 

þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 24. april 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóðs Pálma rektors 
Hannessonar, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 24. 

april 1957. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Pálma rektors Hannessonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Pálma rektors Hannessonar. Hann er stofn- 

aður af kennurum og nemendum Menntaskólans í Reykjavík, Nemendasambandi 
Menntaskólans og fleiri aðilum. . É 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að verðlauna nemendur Menntaskólans í Reykjavik eða 

aðra fyrir vel unnin störf á sviði íslenzkrar náttúrufræði, fræðum íslenzkrar tungu 
eða á sviði tónlistar svo og veita hæfileikamönnum styrk til framhaldsnáms í bess- 

um greinum. 

3. gr. 0 
Stofnfé sjóðsins, sem nemur nú kr. 50000.00, svo og það fé, er siðar kann að 

renna til hans, skal ávaxta, og ef unnt er, á þann hátt, að rýrnun á verðgildi peninga 

hafi ekki áhrif á eignir sjóðsins. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm menn: rektor Menntaskólans i Reykjavik, aðal- 

náttúrufræðikennari skólans, umsjónarmaður skólans (inspector scholae), einn 

maður, nefndur af eiginkonu og niðjum Pálma Hannessonar, og einn maður, 
nefndur af Nemendasambandi Menntaskólans.. 

„gr. 
Stjórn sjóðsins annast varðveizlú eigna hans og ávöxtun þeirra í samræmi við 

ákvæði 3. gr. 
Stjórnin ákveður, hver eða hverjir skuli hljóta verðlaun eða styrki úr sjóðnum. 

Í sambandi við úthlutun úr sjóðnum getur stjórnin efnt til samkeppni í greinum 
þeim, er getur í 2. gr., og siðar leitað álits sérfróðra manna um verk þau, er kunna 

að berast. 
Úthlutun úr sjóðnum fer fram, þegar sjóðstjórnin telur ástæðu til, þó ekki 

oftar en einu sinni á ári, og eigi má verja meira en þrem fjórðu hlutum ársvaxta 
í þessu skyni. Hinn hluta vaxtanna skal leggja við höfuðstólinn, sem aldrei má 

skerða. 

1957 

66 

24, apríl 

67 

24. apríl
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67 Nú telur sjóðstjórnin eigi ástæðu til að ráðstafa þeim hluta ársvaxta, sem veita 
24. apríl má til verðlauna og styrkja samkvæmt næstu málsgrein á undan, og getur hún 

þá annað hvort lagt vextina við höfuðstólinn eða geymt þá til síðari úthlutunar. 

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

Reykjavík, 19. febrúar 1957. 

Kristinn Ármannsson. Stefanía Guðnadóttir. Jóhannes Áskelsson. 

Ingibjörg Ýr Pálmadóttir. Ólafur B. Thors. 

F. h. Nemendasambands Menntaskólans í Reykjavík 

Árni Tryggvason. 

68 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Björns- 
24. apríl dóttur frá Kornsá, Húnavatnssýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 24. apríl 1957. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sigurlaugar Björnsdóttur frá Kornsá. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er: Minningarsjóður Sigurlaugar Björnsdóttur. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru nemendur Kvennaskólans á Blönduósi veturna 1937— 

1938 og 1938—1939, og er stofnfé hans gjöf frá þeim að upphæð kr. 7000.00. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja nemendur frá Kvennaskólanum á Blönduósi 

til framhaldsnáms í húsmæðrafræðum. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru áheit og aðrar gjafir, tekjur af hverri þeirri starfsemi, sem 

stofnað kann að verða til í þágu hans, vextir. 

5. gr. 
Allar tekjur sjóðsins skulu lagðar við höfuðstól hans, þar til hann nemur 

kr. 50000.00, þá má veita sem styrk helminginn af árlegum vaxtatekjum hans. Er 
sjóðurinn nemur kr. 100000.00, má veita sem styrk helming af árlegum tekjum hans, 
hverjar sem þær eru, og er hann hefur náð kr. 200000.00, má nota allar árlegar 
tekjur hans til styrkveitinga. Þau ár, sem ekki er veitt úr sjóðnum, leggjast allar 
tekjur hans við höfuðstólinn. 

6. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Skal hann geymdur í tryggum verðbréfum 

eða á annan hátt, er fullnægi fyrirmælum laga um örugga varðveizlu og ávöxtun 
opinberra sjóða.
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7. gr. 
Styrkveitingar úr sjóðnum skulu fara fram i septembermánuði og skulu um- 

sóknir komnar fyrir 15. september í hendur sjóðstjórnarinnar. Heimilt er þó sjóð- 
stjórn að veita styrk úr sjóðnum á öðrum tíma, ef ástæða þykir til. 

8. gr. 
Skólastjórn Kvennaskólans á Blönduósi sé jafnframt stjórn sjóðsins. 

9. gr. 
Hætti Kvennaskólinn á Blönduósi að starfa, skal sjóðurinn falinn varðveizlu 

fræðslumálaráðuneytisins, til þess að hann verði notaður í þeim tilgangi að mennta 
konur í húsmæðrafræðum. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn, færa inn í hana skipulags- 

skrána, samþykktir sjóðstjórnar, styrkveitingar og annað, sem varðar hag og rekstur 
sjóðsins. Þá skal halda sérstaka bók yfir tekjur og gjöld sjóðsins og færa í hana 
ársreikninga hans. 

Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir með reikningum Kvennaskólans á 
Blönduósi. 

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

birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð um Guðmund og 
Björn Guðbrandssyni, Heydalsá, og Aðalbjörn Þórðarson, Klúku, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóðs um Guðmund og Björn Guðbrandssyni, Heydalsá, og 

Aðalbjörn Þórðarson, Klúku, sem stofnaður er 7. des. 1956 

af ættingjum þeirra og vinum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðmundar, Björns og Aðalbjarnar og er 

gefinn til minningar um þá, er fórust í sjóslysi á Húnaflóa 7. des. 1950. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 11150.00 — ellefu þúsund og eitt hundrað og fimmtíu 

krónum — og skal ávaxtast í Sparisjóði Kirkjubóls- og Fellshreppa. 

3. gr 
Sjóðurinn skal vera undir stjórn Slysavarnadeildar Kirkjubólshrepps og 2 nán- 

ustu ættingja þeirra bræðra og Aðalbjarnar. Falli deildin niður skal hreppstjóri 
Kirkjubólshrepps taka sæti í stjórn sjóðsins. 

B 20 
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24. apríl 

69 

29. apríl
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69 4. gr. 
29. april Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, % vaxta skal leggja við sjóðinn þangað 

til sjóðurinn nemur kr. 15000.00, þá helming vaxta þar til sjóðurinn er kr. 20000.00, 
úr því %3 vaxta þar til sjóðurinn er kr. 100000.00. Eftir það skal leggja Mo vaxta 
við höfuðstólinn. 

5. gr. . 
Þeim hluta vaxta, sem ekki leggjast við höfuðstólinn samkv. 4. gr., skal verja 

til björgunarstarfsemi við Steingrímsfjörð og Húnaflóa, eftir því sem stjórn sjóðs- 

ins ákveður hverju sinni. 

6. gr. 
Komi ekki til úthlutunar úr sjóðnum leggjast allir vextirnir við höfuðstólinn. 

7. gr. 
Sjóðinn má efla með frjálsum framlögum og minningargjöfum. 

8. gr. 
Sjóðurinn hefur sérstakt reikningshald og fer útborgun fram 7. des. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Ársreikningur sjóðsins skal endurskoð- 

aður af endurskoðendum Slysavarnadeildar Kirkjubólshrepps og lagður fram á 
aðalfundi deildarinnar. 

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

70 C Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurjóns Péturssonar 
29. apríl á Álafossi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 

95 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Sigurjóns Péturssonar á Álafossi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Sigurjóns Péturssonar á Álafossi. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 6. febrúar 1957 með 150000.00 króna framlagi frá Fé- 

lagi ísl. iðnrekenda og öðrum, til minningar um Sigurjón Pétursson, verksmiðju- 
eiganda, að Álafossi í Mosfellssveit. 

Sigurjón Pétursson var fæddur 9. marz 1888 og lézt 3. maí 1965. Hann rak 
ullar- og klæðaverksmiðjuna Álafoss frá 1919 og stjórnaði henni af alkunnum dugn- 
aði. Hann var aðalhvatamaður að stofnun Félags ísl. iðnrekenda hinn 6. febrúar 
1933 og formaður félagsins frá stofnun þess til ársins 1945. Eftir það átti hann 
sæti i aðalstjórn félagsins í 2 ár eða til aðalfundar 1947 og tók því næst sæti um eins 
árs skeið í varastjórn félagsins, til aðalfundar 1948. Sigurjón Pétursson átti því sæti 
í stjórn Félags ísl. iðnrekenda í 15 ár og af því tímabili var hann formaður í 12 ár.
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3. gr. 70 
Tilgangur sjóðsins er að efla framfarir i islenzkum iðnaði, einkum með því 29. apríl 

að veita styrki til rannsókna á hagnýtingu íslenzkra náttúruauðlinda til iðnaðar- 
framleiðslu og með því að styrkja efnilega Íslendinga til tæknilegs framhaldsnáms 
erlendis, með þarfir innlends iðnaðar fyrir augum. 

4. gr. 
Sjóðurinn veitir viðtöku minningargjöfum, áheitum og öðrum slíkum gjöfum, 

sem einstaklingar, fyrirtæki og félög fyrr og síðar vilja leggja fram. Allt það gjafafé 
leggst við höfuðstólinn. 

5. gr. 
Þegar sjóðurinn nemur kr. 500000.00 má veita styrki skv. 3. gr., er nemi 75% 

af árstekjum sjóðsins, en þegar sjóðurinn er orðinn kr. 1000000.00 má veita styrki, 
er nema öllum árstekjum sjóðsins. Með árstekjum teljast eigi framlög til höfuð- 
stóls skv. 4. gr., en höfuðstólinn má aldrei skerða. 

6. gr. 
Styrkveitingar úr sjóðnum skulu jafnan fara fram á stofndegi Félags ísl. iðn- 

rekenda, hinn 6. febrúar. Fyrsta styrkveiting má þó eigi fara fram fyrr en á 25. af- 
mælisdegi félagsins, hinn 6. febr. 1958. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð ó mönnum. Þrir skulu kosnir á aðalfundi félagsins 

1957 til næstu þriggja ára og siðan ávallt á aðalfundi þriðja hvert ár. Auk þess 
skal formaður Félags ísl. iðnrekenda ávallt eiga sæti í sjóðstjórninni, en fimmta 
stjórnarmanninn skal félagsstjórnin kjósa úr sínum hópi að afloknum aðalfundi 
ár hvert. 

8. gr. 
Sjóðstjórnin hefur reikningsábyrgð gagnvart stjórn Félags ísl. iðnrekenda og 

aðalfundi félagsins. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skulu ársreikningar sendast til stjórnar 

Félags ísl. iðnrekenda fyrir 1. febrúar ár hvert, en félagsstjórnin lætur endurskoða 
þá og leggja þá fram á aðalfundi með reikningum félagsins. Reikningarnir teljast 
afgreiddir, þegar aðalfundur Félags íslenzkra iðnrekenda hefur samþykkt þá. 

9. gr. 
Allt fé sjóðsins skal ávaxtað í Iðnaðarbanka Íslands h.f., eftir því sem við 

verður komið. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessi skal staðfest af forseta Íslands.
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71 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð vandamanna, útgefin 

29. apríl á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 1957. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð vandamanna. 

1. gr. 

Sjóður þessi heitir Minningarsjóður vandamanna og er stofnaður í tilefni af 

60 ára afmæli Bændafélagsins Vonin árið 1954. Stofnfé sjóðsins er þrjár minningar- 

gjafir, sem stofnandi félagsins, Hólmgeir Jensson á Þórustöðum, hefur gefið til 

minningar um foreldra sína, systkini sín og konu sína, samtals 9000 krónur. 

2. gr. 

Hlutverk sjóðsins er að bera kostnað af skólagarði við heimavistarbarnaskólann í 

Holti í Önundarfirði. Í því sambandi má kosta fólk til náms í garðyrkjustörfum og 

verja sjóðnum að einum þriðja til þess. i 

3. gr. 

Tekjur sjóðsins eru auk vaxta minningargjafir og önnur framlög, er honum 

kunna að áskotnast. 

4. gr. 

Allt að % hlutum af tekjum sjóðsins má verja til framkvæmda við skólagarð- 

inn jafnóðum, en hinn hluti teknanna geymist í fastasjóði, sem þó er heimilt að 

lána til framkvæmdanna gegn fullri tryggingu. 

5. gr. 

Sjóðnum stjórna þrír menn, kosnir til fjögurra ára í senn á því ári, sem hrepps- 

nefndarkosningar fara fram. Bændafélagið Vonin kýs tvo þeirra, en nýkosin skóla- 

nefnd einn. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins leitar samninga við skólanefnd um tilhögun skólagarðsins og 

framkvæmdir við hann. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal færa í gerðabækur allar fundargerðir sínar, skrá um allar 

gjafir, er sjóðnum berast, og annað, er varðar hag hans og rekstur, þar á meðal 
ársreikninga sjóðsins og yfirlit um framkvæmdir við skólagarðinn. Reikningana 
skal endurskoða með sveitarsjóðsreikningum Mosvallahrepps. 

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

Holti, 6. desember 1956. 

Jón Jónsson. Halldór Kristjánsson. Guðm. Ingi Kristjánsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Teitssonar 72 
skólastjóra, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 29. apríl 
1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Aðalsteins Teitssonar skólastjóra. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Aðalsteins Teitssonar skólastjóra. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af hreppsnefnd Miðneshrepps á dánardægri Aðalsteins 

heitins Teitssonar skólastjóra 14. jan. 1957, sem viðurkenningarvottur fyrir marg- 
háttuð störf hans í þágu hreppsfélagsins. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur —. Sjóðurinn skal ávaxt- 

aður Í sparisjóðnum í Keflavík. Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, gjafir og 
áheit, sem honum kunna að áskotnast. 

4. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnilega unglinga úr Miðneshreppi, til fram- 

haldsnáms í einhverjum hagnýtum fræðum. 

5. gr. 
Sjóðnum skal stjórnað af þriggja manna nefnd og skipa hana: Skólastjóri 

barna og unglingaskólans í Sandgerði, á hverjum tíma, Guðný Björnsdóttir, ekkja 
Aðalsteins Teitssonar, meðan hennar nýtur við, síðan eitthvert barna hennar eða 
nánasti ættingi, eftir þeirra tilnefninu. Þriðji nefndarmaður skal kosinn af hrepps- 
nefnd Miðneshrepps, eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar. 

Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók, í hana skal rita skipulagsskrá þessa, fundar- 
gerðir, ársreikninga sjóðsins, umsóknir um styrki og skrá um úthlutanir úr sjóðnum. 

6. gr. 
Vexti og annað er sjóðnum kann að áskotnast skal leggja við höfuðstólinn 

þar til hann er orðinn að upphæð kr. 50000.00 — fimmtíu þúsund krónur —. Eftir 
það má úthluta úr sjóðnum annað hvort ár, sem svarar hálfum vöxtum yfir það 
tímabil. Þegar sjóðurinn er orðinn kr. 75000.00 — sjötíu og fimm þúsund krónur — 
má úthluta úr sjóðnum á sama hátt, þrem fjórðu hlutum vaxtanna. Þegar sjóðurinn 
er orðinn kr. 100000.00 — eitt hundrað þúsund — má árlega úthluta sjö áttundu 
hlutum vaxtanna, einn áttunda hluta vaxtanna skal ávallt leggja við höfuðstólinn, 
sem aldrei má skerða. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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73 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Stofnendasjóð, útgefin á venjulegan 

29. apríl hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. apríl 1957. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Stofnendasjóð. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er Stofnendasjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 1. janúar 1956 á 80 ára afmæli stjórnarformanns og 

eina núlifandi stofnanda, séra Sigurbjörns Á. Gíslasonar, með kr. 50000.00 fram- 
lagi frá Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund í virðingar- og þakklætisskyni fyrir 
ómetanlegt brautyrðjendastarf hans og samstarfsmanna og meðstofnenda, en þeir 

voru: 

Flosi Sigurðsson trésmíðameistari, 
Haraldur Sigurðsson verzlunarstjóri, 
Júlíus Árnason kaupmaður, 
Páll Jónsson kaupmaður. 

ð. gr. 
Sjóðurinn skal vera i vörzlu Elli- og hjúkrunarheimilisins Grundar og er stjórn 

þess einnig stjórn sjóðsins. 

4. gr. 
Þegar höfuðstóll er orðinn kr. 100000.00 má verja % af vöxtum hans árlega til 

styrkveitingar, sbr. 5. grein. 

5. gr. 
Styrk úr Stofnendasjóði má veita þeim til utanfarar, er starfa að líknar- og 

mannúðarmálum og vilja kynna sér þau mál nánar. 
Einnig má styrkja á sama hátt áhugasamt fólk, sem ætlar sér að starfa að 

líknar-og mannúðarmálum. 

6. gr. 
Umsóknir um styrkveitingu skulu sendar sjóðstjórn ásamt skilríkjum fyrir 

1. október, en styrkurinn veitist 29. okt. á stofndegi heimilisins. 

7. gr. 
Reikningsár Stofnendasjóðs skulu endurskoðaðir ásamt reikningum stofnunar- 

innar.
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AUGLYSING 74 
29. april 

um nidurgreidslu å fiski. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að greiða niður verð á nýjum þorski og ýsu, sem 
selt er til neyzlu innanlands. 

Greiddur verði niður fiskur, sem fiskverzlanir selja. Niðurgreiðslan verður 
kr. 0.32 á kg af ýsu og kr. 0.25 á kg af þorski, hvort tveggja miðað við slægðan 
fisk með haus. 

Fiskifélag Íslands mun annast niðurgreiðsluna og ber fiskverzlunum að senda 
kröfur sínar um niðurgreiðslu þangað. Kröfum ber að fylgja vottorð löggilts 
vigtarmanns um kaup viðkomandi verzlunar á nýjum þorski og ýsu til innanlands- 
neyzlu og önnur þau gögn, sem Fiskifélagið kann að krefjast. 

Þá hefur verið ákveðið að hækka niðurgreiðslu á saltfiski þannig, að hún verði 
kr. 2.25 á kg af fullþurrkuðum 1. flokks fiski, ef fiskurinn er seldur til verzlana, 
en kr. 1.85 á kg, ef framleiðandi selur beint til neytenda. Mun Fiskifélagið einnig 
annast framvegis niðurgreiðslu á saltfiski. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 29. apríl 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þórhallur Ásgeirsson. 

REGLUGERÐ 75 
30. april 

um breyting á reglugerð nr. 181 3. október 1953, um hina almennu deild 

hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. 

1. gr. 
Töluliður 7, 8, 9, 10, 25, 26, 30 og 34 í b-lið 3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

7. svæði: Hafnarfjörður 
1. janúar — 15. maí 
1. september — 31. desember 

8. svæði: Reykjavík 
1. janúar — 15. maí 
1. september — 31. desember 

9. svæði: Akranes 
1. janúar — 15. maí 
1. september — 31. desember 

10. svæði: a. Hellissandur 
1. janúar — 15. maí 

b. Rif 
1. janúar — 15. maí 
1. október — 31. desember 

c. Ólafsvík 
1. janúar — 15. maí . 
1. október — 31. desember
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75 25. svæði: Ólafsfjörður 
30. april 1. febrúar — 20. juni. 

20. september — 30. nóvember 

26. svæði: Dalvík, Hrísey, Árskógsströnd, Grenivík 
1. april — 15. desember 

30. svæði: Vopnafjörður 
1. júní — 31. október 

34. svæði: Fáskrúðsfjörður 
1. febrúar — 81. maí 
1. júní —30. nóvember 

2. gr. 
Töluliður 8 og 10 í c-lið 3. gr. orðist svo: 

8. svæði: Reykjavík 
15. febrúar — 11. maí 
1. september — 31. desember 

10. svæði: Hornafjörður 
1. marz— 11. maí 

3. gr. 
Töluliður 22, 27, 30, 34 og 43 í d-lið 3. gr. orðist svo: 

22. svæði: Steingrímsfjörður 
15. júlí — 31. október. 

27. svæði: Ólafsfjörður 
1. april — 30. nóvember 

30. svæði: a. Húsavík 
1. april — 15. nóvember 

b. Flatey 
1. apríl — 15. nóvember 

34. svæði: Vopnafjörður 
15. mai — 31. október 

43. svæði: Þorlákshöfn 

1. marz— 11. maí 

4, gr. 

Með reglugerð þessari fellur úr gildi reglugerð nr. 17 4. febr. 1957, um breyting 

á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild hlutatryggingasjóðs báta- 

útvegsins. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. maí 1949, um hluta- 

tryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 30. apríl 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLYSING 

um gildistöku nýs fasteignamats. 

Fjármálaráðherra hefur ákveðið, skv. 8. gr. 2. málsgr. 1. nr. 33/1955 um sam- 
ræmingu á mati fasteigna, að hið nýja fasteignamat sem ákveðið hefur verið skv. 
þeim lögum, skuli taka gildi frá og með 1. maí 1957. 

Fjármálaráðuneytið, 30. apríl 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson. 

AUGLÝSING 

um niðurfærslu aðflutningsgjalda. 

Með heimild í athugasemdarákvæði við nr. 11 í 39A kafla tollskrár og sams 
konar heimild í upphafi XV. flokks tollskrárinnar, hefur ráðuneytið fært niður 
aðflutningsgjöldin af eftirgreindum vörum þannig, að gjöldin af vörunum verði eins 
og að neðan greinir og að þær flokkist eins og þar segir: 

Tollskrá: 

Kafli Nr. Vöru- 
A so. „1 , magns- Verð- 

39A  3—(a) Umbúðablöð, ólituð, með áletrun, sem ber það Toll- tollur tollur 

með sér, að þau séu ætluð utan um íslenzkar eining  Aurar  % 
afurðir ..........0..20000 00. 1 kg 7 8 

6—(a) Vatnsleiðslupípur úr plasti .........020000.00.. — 7 10 
— (b) Þéttilistar úr plasti, til lokunar á þensluraufar — 7 10 

11—(a) Netjakúlur úr plasti ...........000. 0000. —- 1 2 
— (b) Nótaflotholt úr plasti .........0000000 000. — 2 2 
— (ce) Flöskur úr plasti ..........0.00000. 0000 — 2 10 

66 11—(a) Túbur úr alúmíníum og alúmíníumlegeringum — 7 8 

Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum, 
sbr. lög nr. 98/1956, um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90/1954, um tollskrá o. fl. 

Netjakúlur úr plasti skulu bæði undanþegnar yfirfærslugjaldi og innflutnings- 
gjaldi samkv. lögum nr. 86/1956 eins og netjakúlur úr gleri og úr aluminium. Nóta- 
flotholt úr plasti eru einnig undanþegin yfirfærslugjaldi og innflutningsgjaldi eins 
og sams konar vara úr korki. Greiða skal 38.5%, en ekki 60.5%, innflutningsgjald 
af flöskum úr plasti. Af framangreindum umbúðablöðum, vatnsleiðslupipum og þétti- 
listum úr plasti skal greiða 12.1% innflutningsgjald. 

Auglýsing þessi kemur í stað 1. málsgr. auglýsingar nr. 91/1954 og auglýsinga 
nr. 160/1954 og nr. 94/1955, um niðurfærslu aðflutningsgjalda. 

Fjármálaráðuneytið, 2. maí 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Björn Hermannsson. 
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78 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Ræktunarsjóð Kjalarnesþings, 
30. apríl útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. april 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Ræktunarsjóð Kjalarnesþings. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður af Búnaðarsambandi Kjalarnesþings, samkvæmt 3. 
gr. laga, er samþykkt voru á fyrsta aðalfundi þess. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er í ársbyrjun 1944 kr. 11797.40. Skal ávallt leggja helming 

vaxta við höfuðstólinn. Þann höfuðstól má aldrei skerða. 

3. gr. 
Stjórn Búnaðarsambands Kjalarnesþings varðveitir eignir sjóðsins. Skal hann 

ávaxtast í Söfnunarsjóði. 
4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er sá, að verðlauna þá menn í Kjalarnesþingi, sem skara 
fram úr í búnaðarframkvæmdum og búnaðarháttum, eða leysa af hendi sérstaklega 
heillaríkt starf í félags- og framfaramálum bænda. Ein verðlaun skulu veitt annað 
hvort ár. 

5. gr. 
Stjórn Búnaðarsambands Kjalarnesþings hefur ein tillögurétt um verðlaunaveit- 

ingar úr sjóðnum. Skulu tillögurnar lagðar fyrir aðalfund Búnaðarsambands 
Kjalarnesþings, sem samþykkir þær eða hafnar þeim. Stjórn Búnaðarsambands 
Kjalarnesþings er skylt að afla sér sem beztra upplýsinga um hæfni þeirra manna, 
sem hún gerir tillögur um að verðlaun fái. 

6. gr. 
Verðlaun úr sjóðnum skulu vera góðir gripir eða fjárupphæðir, og fylgi þeim 

verðlaunaskjöl undirrituð af stjórn sambandsins. Nú eru verðlaun ekki veitt fyrir 
eitt eða fleiri tímabil og skal þá geyma það fé, sem heimilt er að veita til verðlauna 
þar til næsta verðlaunaúthlutun fer fram, og má þá veita fleiri en ein verðlaun. 

7. gr. 
Stjórn Búnaðarsambands Kjalarnesþings annast stjórn sjóðsins. Hún skal færa 

bók yfir eignir sjóðsins, svo og ársreikning hans, sem endurskoðast með reikning- 
um Búnaðarsambands Kjalarnesþings. Þar skal og færa skýrslur um allar verðlauna- 
veitingar úr sjóðnum, og annað það, sem varðar starfrækslu hans. 

8. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður aðeins breytt á aðalfundi Búnaðarsambands Kjalar- 

nesþings, enda samþykki % allra mættra fulltrúa breytinguna. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari, og skal hún birt í 

B-deild stjórnartíðinda.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Nemendasjóð Gagnfræðaskólans við 79 
Vonarstræti, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 8. maí 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Nemendasjóð Gagnfræðaskólans við Vonarstræti. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Nemendasjóður Gagnfræðaskólans við Vonarstræti. 

2. gr. 
Stofnfé hans er kr. 100.00, sem stjórn skólafélagsins hefur lagt fram. Í sjóðinn 

skal renna allur hagnaður, sem verða kanna af árshátíðum skólans. Sjóðurinn 
tekur við gjöfum og áheitum. 

3. gr. 
Verkefni sjóðsins er að styrkja nemendur Gagnfræðaskólans við Vonarstræti, ef 

veikindi og fjárskort ber að höndum eða þörf telst til styrkja af öðrum ástæðum, 
samkvæmt einróma áliti stjórnar sjóðsins. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: Tvo kjósa nemendur úr sínum hópi til árs í senn, 

skólastjóri er sjálfkjörinn formaður. 

5. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Endurskoðendur skulu kosnir til árs í 

senn af nemendum skólans. 

6. gr. 
Skipulagsskrá sjóðsins getur almennur fundur nemenda skólans breytt, eftir að 

til hans hefur verið boðað með viku fyrirvara, fundarefnis getið og % fundarmanna 
samþykkja breytinguna. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari, svo og breyting- 

um, er á henni kunna að verða gerðar. 

AUGLÝSING 

um eftirlitsgjald af fóðurblöndum. 

Samkvæmt 5. gr. laga nr. 63 31. maí 1947, um eftirlit með framleiðslu og 
verzlun með fóðurvörur, hefur ráðuneytið ákveðið, að ákvæði auglýsingar nr. 
202 25. október 1947, um eftirlitsgjald af fóðurblöndum, skuli gilda óbreytt árið 1957. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. maí 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

8. maí 

80 

20. maí
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REGLUGERD 

um eyðingu svartbaks með eitri. 

1. gr. 

Umráðendum friðlýsts æðarvarps er heimilt að eitra fyrir svartbak (veiðibjöllu) 
í varplöndum á tímabilinu frá 15. maí til 1. júlí ár hvert. 

2. gr. 
Til eitrunar skal nota strýknin (nitras strychnicus venalis). Það eitur er ban- 

vænt mönnum sem skepnum, og ber að gæta sérstakrar varúðar um meðferð þess. 
Eitur skal látið í æðaregg um gat, á að gizka 1 cm að þvermáli, er gera skal á 

hlið þess. Í hvert egg skal láta sem svarar % g af eitrinu og hræra því saman 
við innihald eggsins, t. d. með fjöðurstaf. 

Mönnum ber að forðast að láta eitur koma við sig, en fari svo, skulu þeir 

þvo sér vandlega á eftir. 
Stranglega er bannað að eitra annað en æðaregg. 

3. gr. 
Eitruð egg skulu lögð þar í varplönd, sem svartbaks er helzt von, og snúi rofna 

hliðin upp. Svartbak eða aðra fugla, sem kunna að drepast af eitri, skal grafa 
tafarlaust, þar sem þeir finnast, og varast að snerta þá berum höndum. 

4. gr. 
Staðir þeir, sem eitruð egg eru höfð á, skulu vel auðkenndir, svo að þeim, er 

um þá kunna að eiga leið, verði augljóst, að þar er von eitraðra eggja og fugla, 
sem drepizt hafa af eitri. Sérstaklega skal þess gætt, að fólki, sem hirðir æðar- 
vörp, sé kunnugt, hvar eitruð egg eru höfð. 

5. gr. 
Útlát eiturs til að eitra fyrir svartbak (sbr. 1. gr.) annast lyfsalar, en héraðs- 

læknar, þar sem ekki verður auðveldlega náð til lyfsala, og fer um afgreiðslu sam- 
kvæmt gildandi reglum um sölu eiturefna til annarra afnota en lækninga, sbr. 
auglýsingu landlæknis 19. nóvember 1913 (Lögbirtingablað 1913, bls. 148—149). 

6. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum frá 500—5000 kr. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 22. gr. laga nr. 63 1954. Öðlast 

hún þegar gildi og birtist hér með til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að 
máli. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 45/1942, um eyðingu svartbaks 
með eitri. 

Menntamálaráðuneytið, 10. maí 1957. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Boga Ólafssonar 
yfirkennara, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. 
maí 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Boga Ólafssonar yfirkennara. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Boga Ólafssonar yfirkennara. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign Menntaskólans í Reykjavík. Rektor skólans hefur með hönd- 

um stjórn sjóðsins og ávaxtar hann. Reikning hans skal birta árlega í skýrslu 
skólans. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má ekki skerða, en % hlutum af ársvöxtum hans skal 

verja árlega til verðlauna, en leggja % hluta við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Verðlaun skal veita þeim skólanemanda, er hæsta hlýtur samanlagða árs- og 

prófseinkunn í ensku við stúdentspróf máladeildar. Nú hljóta tveir eða fleiri 
nemendur sömu einkunn, og skiptast þá verðlaunin jafnt milli þeirra. Rektor af- 
hendir verðlaunin við skólauppsögn. 

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

AUGLÝSING 

um breyting á bráðabirgðagjaldskrá fyrir vatnsveitu Hvammstangahrepps 

nr. 227 10. des. 1952. 

5. gr. orðist svo: 
Gjöld samkvæmt ofanskráðri bráðabirgðaspjaldskrá getur hreppsnefnd hækkað 

eða lækkað um allt að 50%, ef þurfa þykir, bæði einstaka liði og í heild, án staðfest- 
ingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem hreppsnefnd Hvammstangahrepps hefur samið og 
samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög 
nr. 93 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. maí 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 
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AUGLYSING 

um breyting á fjallskilareglugerð fyrir Norður-Ísafjarðarsýslu 

nr. 2 6. janúar 1938. 

1. gr. 
Aftan við 11. gr. bætist ný málsgrein svo hljóðandi: 

Þó skal hreppsnefnd Súðavíkurhrepps og Ögurhrepps gefin heimild til að 
fresta leitum um 1 viku í Súðavíkurhreppi og ytri hluta Ögurhrepps, ef sam- 
komulag verður um það þeirra í milli. 

2. gr. 
12. grein reglugerðarinnar orðist svo: 

Sérhver fjáreigandi, sem ekki er hjú, og á 3 kindur framgengnar, skal fjall- 
skil gera samkvæmt skipun hreppsnefndar. Nú vanrækir fjáreigandi að leggja 
til menn í leitir og skal hreppsnefnd sjá um, að hann greiði þau fjallskil, sem gerð 
eru á hans kostnað, sökum vanrækslu þessarar, með því almenna verðlagi sem 
gildir í sveitinni um aðra vinnu. 

3. gr. 
Í stað orðanna í upphafi 19. greinar: „Á vorhreppaskilum ákveður hrepps- 

nefnd“, — komi: Hreppsnefnd ákveður o. s. frv. 

4. gr. 
Í 30. grein komi: í stað „10 aurar“ — kr. 1.00, og í stað „2 kr.“ — kr. 20.00. 

Breyting þessi sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 12 1927, til 
að öðlast gildi 1. júlí 1967, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 20. mai 1957. 

Hermann Jónasson.   
Árni G. Eylands. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á skemmtisamkomum í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

1. gr. 
Skemmtisamkomur má eigi halda á samkomustöðum Snæfellsness- og Hnappa- 

dalssýslu, nema að fengnu leyfi sýslumanns. Skal hann jafnframt ákveða, hvort 
löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtana skulu 
sækja um leyfi til skemmtanahaldsins eigi síðar en viku áður en skemmtun skal 
halda. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt minnst 6 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtisamkomum.
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Löggæzlusvæðið er Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. Heimilt er þó að skipta 85 
héraðinu í þrjú svæði, þannig, að hrepparnir sunnanfjalls verði eitt svæði, Nes- 17. maí 
hreppur, Ólafsvikurhreppur og Fróðárhreppur annað, og Eyrarsveit, Helgafells- 
sveit, Skógarströnd og Stykkishólmur hið þriðja. Verði tveir löggæzlumenn stað- 

settir á hverju svæði. 
Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um að 

skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð, mæta á skemmtistaðnum, er skemmtunin 
á að hefjast, og dvelja þar, þar til henni er lokið, og mega þeir eigi fara af staðn- 
um, fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur verið lokað. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo að hann getur eigi mætt á skemmtun, er 
honum heimilt að fá annan löggæzlumann til að annast fyrir sig löggæzlustarfið. 

Löggæzlumönnum er heimilt að kveðja sér til aðstoðar tvo menn eða fleiri, úr 
hlutaðeigandi hreppi þar sem skemmtun er haldin, ef löggæzlumenn telja þess 
þörf, og skulu þeir jafnan vera löggiltir. Þeir einir geta orðið löggæzlumenn, er 

fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit 

með, og er þeim heimilt að flytja á burt af skemmtistaðnum þá menn er óspektum 
valda. Auk aðstoðarmanna sinna geta þeir kvatt sér til aðstoðar við að halda 
uppi reglu, forstöðumenn skemmtunarinnar, þjónustulið þeirra og aðra borgara. 

Ef löggæzlumönnum virðist ölvun á skemmtun ætla að keyra úr hófi, er þeim 
heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara út úr 
samkomuhúsinu eða burt af samkomusvæðinu, ef um útiskemmtun er að ræða. 

Ef rökstuddur grunur leikur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á samkomustað 
eða í námunda við hann, er löggæzlumönnum og aðstoðarmönnum þeirra heimilt 
að leita áfengis í bifreiðunum. 

Að lokinni skemmtun skulu löggæzlumenn, ef þeir telja sig, vegna ölæðis manna, 
eiga hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 
skriflega skýrslu um starf sitt. Skulu þeir tilgreina nöfn þeirra manna, er verið 
hafa ölvaðir á skemmtuninni og eigi hafa hlýtt fyrirmælum þeirra. Skulu þeir lýsa 
ölvun þeirra, tilsvörum, háreisti, er þeir hafa gert og handalögmálum, er kunna 

að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf til handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar 

reglur um, hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum skal láta í 
té ókeypis einkennisbúning, en aðstoðarmönnum þeirra einkennishúfur eða merki. 
Sé gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna, er þeir sinna 
löggæzlustörfum, skal ríkissjóður bæta þeim þann skaða, ef hann fæst eigi bættur 
á annan hátt. 

ð. gr. 
Sýslumaður ákveður hverju sinni hvaða þóknun löggæzlumönnum og að- 

stoðarmönnum þeirra skuli greitt fyrir starf þeirra. Þeim skal og greiða ferða- 
kostnað að og frá skemmtistað samkvæmt samkomulagi eða eftir reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðu- 

menn samkomustaða í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu á fund í Stykkishólmi. 
Á fundinum skal rætt um á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, 
er haldnar verða í héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum 
skulu löggæzlumenn mæta.
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7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er greinir i 6. gr., verða sammála um að nauðsyn 

beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að því að 
valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja skemmtanir í héraðinu, skulu for- 
stöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo menn úr sínum 
hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 
er löggæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint, að hafi hegðað sér ósæmilega 
á skemmtunum, skuli bannaður aðgangur að skemmtunum innan héraðs, og um 

hve langan tima. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanna samkvæmt 

3. gr., kveðja tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 6. gr., 
á fund, og skal hann þá ásamt þeim ákveða eftir að hafa kynnt sér skýrslur lög- 
gæzlumanna, hverjum skuli bannaður aðgangur að skemmtunum innan héraðsins, 
og um hve langan tíma bannið skuli gilda. 

Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 
staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum og manni þeim, er bannið er beint gegn. 

Meðan bannið gildir ber löggæzlumönnum, forstöðumönnum skemmtistaða og 
þjónustuliði þeirra að synja þeim mönnum, er banninu er beint gegn, um aðgang 
að skemmtunum, er haldnar eru, og það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum 
áfengis. 

9. gr. 
Kostnaður, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar greiðist að hálfu úr 

ríkissjóði, en hinn hlutinn greiðist að jöfnu af sýslusjóði og hlutaðeigandi sveitar- 
sjóði. 

Þó kostar ríkissjóður einn einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennishúfur 
og merki, svo og fræðslu og þjálfun löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. 

Laun aðstoðarmanna greiði aðili sá, er skemmtun heldur, og getur sýslumaður 
sett það skilyrði fyrir skemmtanaleyfi. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag skemmtun á samkomustað innan héraðs, skal 
sýslumaður krefjast þess, að hlutaðeigandi aðili greiði hluta sýslusjóðs og sveitar- 

sjóðs af kostnaði við eftirlit með skemmtuninni. 
Haldi utansveitarmaður eða félag, en þó úr héraðinu, skemmtun á samkomu- 

stað í héraðinu, skal sýslumaður krefjast þess að hlutaðeigandi aðili greiði hluta 

sveitarsjóðs af kostnaði við eftirlit með skemmtuninni. 

Reglugerð þess, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglumenn, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Dómsmálaráðuneytið, 17. maí 1957. 

Hermann Jónasson. 

Baldur Möller.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1957. 

Lög um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum, undirskrifuð af forsetan- 
um 29. maí 1957, nr. 40. 

Forsetabréf um þinglausnir, undirskrifað af forsetanum 31. maí 1957, nr. 41. 
Lög um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygg- 

inga, breyting á 1. kafla laga nr. 36/1952 o. fl, undir skrifuð af forsetanum Í. júní 
1957, nr. 42. 

Lög um kirk jubing og kirkjuráð íslenzku þjóðkirkjunnar, undirskrifuð af for- 
setanum 3. júní 1957, nr. 43. 

Lög um skatt á stóreignir, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 44. 
Lög um breyting á lögum nr. 81 5. júní 1947, um útflutningsgjald af sjávar- 

afurðum, undirskrifuð af forsetanum 4. júní 1957, nr. 45. 
Lög um breyting á lögum nr. 94 27. des. 1956, um heimild fyrir ríkisstjórnina 

til skipakaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að stuðla 
að jafnvægi í byggð landsins, undirskrifuð af forsetanum 29. maí 1957, nr. 46. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 5. júní 1947, um félagsheimili, undirskrifuð 
af forsetanum 5. júní 1957, nr. 47. 

Lög um landnám, ræktun og byggingar í sveitum, undirskrifuð af forsetanum 
28. maí 1957, nr. 48. 

Lög um Tunnuverksmiðjur ríkisins, undirskrifuð af forsetanum 29. maí 1957, 
nr. 49. 

Lög um menningarsjóð og menntamálaráð, undirskrifuð af forsetanum 5. júní 
1957, nr. 50. 

Lög um visindasjóð, undirskrifuð af forseianum sama dag, nr. öl. 
Lög um eyðingu refa og minka, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 52. 
Lög um lax- og silungsveiði, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 53. 
Lög um búfjárrækt, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 54. 
Fjáraukalög fyrir árið 1954, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 55. 
Lög um breyting á sjúkrah úsalögum nr. 93 31. des. 1953, undirskrifuð af for- 

setanum sama das, nr. 56. 
Lög um breyting á lögum nr. 56 frá 31. maí 1927, um skemmtanaskatt og 

bjóðleikhús, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 57. 
Lög um breyting á lögum nr. 41 29. apríl 1946, um stofnlánadeild sjávarút- 

vegsins við Landsbanka Íslands, undirskrifuð af forsetanum 6. júní 1957, nr. 58. 
Lög um breyting á lögum nr. 77 27. júní 1921, um hlutafélög, undirskrifuð 

af forsetanum sama dag, nr. 59. 
Lög um Háskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum 7. júní 1957, nr. 60. 
Lög um heilsuvernd í skólum, undirskrifuð af forsetanum 8. júní 1957, nr. 61. 
Lög um breyting á lögum nr. 88 1953, um skipan innflutnings- og gjaldeyris- 

mála, fjárfestingarmála o. fl, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 62. 
Lög um Landsbanka Íslands, undirskrifuð af forsetanum 21. júní 1957, nr. 63. 
Lög um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð Íslands, undir- 

skrifuð af forsetanum 29. maí 1957, nr. 64. 

Lög um breyting á lögum nr. 18 4. nóv. 1887, um veð, undirskrifuð af forsetanum 
13. marz 1957, nr. 65. 

Lög um útflutningsgjald af sjávarafurðum, undirskrifuð af forsetanum 25. 
júní 1967, nr. 66. 

     ty 

25. dag junimånadar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða og takmörkun 

á vinnutíma sendisveina í Ólafsvík. 

1. gr. 
Sölubúðum í Ólafsvík skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 

samþykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er hafð- 

ur á boðstólum og hans ekki neytt á staðnum. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en klukkan 

6 síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyrr en klukkan 8.30 árdegis næsta virkan dag. 
Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar 
en klukkan 1 síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að halda 
sölustöðum opnum til miðnættis, svo er og heimilt að hafa opið til kl. 10 síðdegis 
einn virkan dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. sept. skal á laugardögum loka sölubúðum og 
sölustöðum eigi síðar en klukkan 12 á hádegi. Á tímabilinu 1. október til 30. apríl 
skal á laugardögum lokað eigi síðar en klukkan 1 síðdegis. 

Alla föstudaga má hafa opið til klukkan 7 síðdegis. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst- 

mánuði mega engar sölubúðir eða sölustaðir vera opnir. 
Hinn 1. maí og 1. desember skal öllum sölubúðum og sölustöðum lokað klukkan 

12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal 

sú undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum ein- 
göngu til sölu á brauði, kökum og mjólk, rjóma og skyri, sem hér segir: 

Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júni og fyrsta mánudag í ágúst- 
mánuði frá kl. 9 árdegis til kl. 12 á hádegi. Þó skal loka páskadag, jóladag og 
nýjársdag svo sem öðrum búðum. 

Aðfangadag jóla og gamlársdag til kl. 4 síðdegis. 
Fyrsta sunnudag í sjöviknaföstu frá kl. 9 árdegis til kl. 4 síðdegis. 
Laugardaga til kl. 4 síðdegis. 
Almenna helgidaga, aðra en stórhátíðir, svo og almenna frídaga, má þó jafnan 

hafa aðalbúð hvers brauðgerðarhúss opna frá kl. 9 árdegis til kl. 12 á hádegi. 

5. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á strætum úti og 

torgum eða annars staðar utan sölustaða og sölubúða nokkurn þann varning, sem 
ekki má selja nema samkv. verzlunarleyfi. 

6. gr. 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunartíma, er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er.
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Matvæli til skipa, sem eru að leggja úr höfn, er heimilt að afgreiða eftir lok- 
unartíma. 

7. gr. 
Vinnutími sendisveina, er starfa hjá hvers konar verzlunar- eða iðnfyrirtækjum 

eða skrifstofum í Ólafsvík, skal eigi vera lengri á hverjum degi en hér segir: 
Fyrir sendisveina á aldrinum 12—14 ára 8 klst. á dag. 
Fyrir sendisveina á aldrinum 14 ára og eldri 9% klst. á dag. 

8. gr. 
Útsending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að, skal 

lokið eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða, verk- 
stæða eða skrifstofu, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim klukku- 
stundum eftir lokunartíma. 

9. gr. 
Hreppstjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðaskyni, 
eða til ágóða fyrir stofnanirnar eða fyrirtæki, sem að dómi hreppsstjóra horfa til 
almenningsheilla. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum 20—500 krónum og renna sektirnar 
í sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lög- 
reglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. apríl 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 113 30. ágúst 1954, um frjálst mat 
á Ýmsum tegundum salt-, sykur- og kryddsíldar. 

1. gr. 
b. liður 9. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

b. Hausuð og slógdregin síld (cut) og hreinsuð síld (split). 
Síldin skal vera með öllu óskemmd og líta út fyrir að vera haldgóð, vel 

hreinsuð og vel unnin og snyrtilega lögð í tunnur. Síldinni hafi verið vel vöðlað 
i salti (ekki roðtærð eða samlímd) og hæfilega söltuð, með ekki óberandi 
óbráðnu salti. Hin venjulega vara af þessari tegund skal vera með minnst 23? 
pækli, en leyfilegt er að gefa matsvottorð fyrir síld með allt niður að 20? pækli, ef 
síldin er þá örugg. Sild með 20—30“ pækli skal merkja á efri botn: LÉTT 
SÖLTUÐ (MILD CURE), eða með orðum á öðrum tungumálum sömu merk- 
ingar. 

Sé síldin umpökkuð skal það gert í samráði við Síldarmat ríkisins, og skal 
þá kastað frá áberandi rýrum og gölluðum síldum. 

Stykkjatölu skal merka á botn tunnu með umpakkaðri síld, þó svo að leiki 
á 25 stk., t. d. 375—-400, 400—-425 o. s. frv. Skal stykkjatalan prófuð í a. m. k. 
5% af hverri söltunartölu. 
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Ef síldarmatsstjóri telur ástæðu til, vegna utlitsbreytinga á síldinni, skal 

merkja umpakkaða síld með orðinu: UMPÖKKUÐ, REPACKED, eða með orð- 

um á öðrum tungumálum sömu merkingar. 

Lágmarksþyngd þessarar tegundar skal vera 113 kg í Á tunnu, þó má lág- 

marksþyngd % tunnu, sem seld er til Norðurlanda, vera 100 kg, en leyfilegt er, 

sé þess óskað og matsmaður álítur það óhætt, að hafa meira innihald, skal þá 

merkt eins og við á og gela þess í maisvottorði. 

2. gr. 

11. gr. reglugerðarinnar orðisl svo: 

Til að standast kostnað við matið, skal síldarsaltandi greiða til Síldarmats 

ríkisins tímakaup matsmanna fyrir þann tíma, sem þeir vinna við mat, eftirlit og 

annað í þágu síldarsaltanda. Greiða skal malsmönnum sama kaupa og eftir sömu 

reglum og greitt er fiskmatsmönnum. 

Til að standast kostnað við matið að öðru leyti, svo sem ferðakostnað mats- 

manna o. fl, skal síldarsalftandi greiða, auk tímakaups mafsmanna, matsgjald kr. 

0.50 af hverri útflutningsmetinni tunnu. Það gjald skal innheimt af lögreglustjóra 

ásamt útflutningsgjaldi. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 53 11. júní 1938, um 

mat á matjessild og skozkverkaðri sild, sbr. lög frá 23. apríl 1957, um breyting á 

þeim lögum, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 21. mai 1957. 

  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar, nr. 113 29. júní 1951. 

1. gr. 

Stafliðir A, B og C orðist svo: 

A. Lýsing. 

Þar, sem orkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld um kwst.mæli á 

kr. 2.10 hvert kwst. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

Um kwst.mæla, annan til ljósa en hinn til heimilisvéla, suðu og hitunar. 

Um ljósamælinn kr. 2.10, en hinn mælinn kr. 0.55 hver kwst. 

C. Vélar. 

Þar, sem orkan er seld til vélareksturs, skal hún seld: 

1. Um kwstmæli á kr. 1.25 hver kwst. til smáiðnaðar. 

9. Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, skal orkan seld 

á kr. 0.45 hver kwst. enda hafi rafveitan rétt til að rjúfa strauminn, þegar 

álag rafveitunnar er of mikið að dómi rafveitustjóra.
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2. gr. 
Í stað kr. 0.20 í D-lið gjaldskrárinnar komi: kr. 0.25. 

i 3. gr. 
I stad kr. 0.50 i F-lid komi: kr. 0.60. 

4. gr. 

Stafliður H. orðist svo: 

H. Heimtaugargjald. 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða heimtaugargjald. 

Skal það vera sem hér segir: 
1. Grunngjald fyrir hverja loftlínuheimtaug kr. 400.00. 
2. Fyrir jarðlínuheimtaug kr. 800.00. 

Auk þessa grunngjalds skal greiða kr. 4.00 af hverju þúsundi króna af bruna- 

bótamati húsa og annarra mannvirkja. Hálfu þúsundi eða minna i brunabótamati 

skal sleppa í útreikningi þessum, en ella hækka upp í heilt þúsund. 

Ef brunabótamat á húsi er gamalt, getur rafveitustjóri eða rafveitustjórn sam- 

ræmt það nýju mati og miðað heimtaugargjaldið við það. Låti húseigandi meta 

húsið á ný, skal þó heimtaugargjaldið miðast við það mat. 

Húseigandi greiði grunngjald heimtaugar um leið og uppsetningu heimtaugar 

er lokið. Hinn hluti heimtaugargjaldsins fellur í gjalddaga þegar brunabótamat 

hússins hefur verið framkvæmt. 

Sá lengd jarðlínuheimtaugar meira en 15 metrar og loftlínuheimtaugar meira 

en 40 metrar og/eða gildleiki vira meira en 3X70 mm, skal húseigandi greiða að 

fullu kostnað af því, sem fram yfir er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein taug að sama húsi, skal greiða allan kostnað við 

síðari heimtaug eftir reikningi. 

Hámark heimtaugargjalds fari þó ekki fram yfir kr. 5000.00 að viðbættu grunn- 

gjaldi. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 

júní 1923 og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, 

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

Átvinnumálaráðuneytið, 25. mai 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 

um framlengingu ökukennararéttinda. 

Með skírskotun til þess að lög og reglugerðir um umferða- og bifreiðamál 

hafa verið í endurskoðun og nýtt umferðarlagafrumvarp hefur verið lagt fyrir 

Alþingi, framlengjast hér með til 31. marz 1958, löggildingar manna til ökukennslu 

samkvæmt 1. mgr. og 3. mgr. 21. gr. bifreiðalaga og reglugerð nr. 178 13. des. 1948, um 

kennslu og próf fyrir bifreiðarsljóra, og reglugerð nr. 58 27. marz 1963, um breyt- 

ingu á þeirri reglugerð, sbr. augl. nr. 45 11. marz 1955 og nr. 31 12. marz 1956. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 20. maí 1957. 

Hermann Jónasson. 
Baldur Möller. 
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AUGLYSING 

um breyting á samþykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og 
sölustaða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Reykjavík, með breytingum 

12. febr. 1947 og 13. nóv. 1948. 

1. gr. 
Á eftir 4. gr. komi ný grein, sem verður 5. gr., svo hljóðandi, og breytist greina- 

talan samkvæmt þvi. 
Bæjarráð getur leyft, að vikið sé frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða, 

þegar um er að ræða: 

a. Verzlanir, er selja varning beint út á götu, t. d. gegnum söluop, eða hafa sér- 
stakt leyfi bæjarráðs og heilbrigðisnefndar til að verzla með takmarkaðan 
fjölda vörutegunda. 

b. Veitingastaðir, er samkvæmt sérstöku leyfi bæjarráðs, selja vörur, sem ekki er 
ætlað að neyta á staðnum. Undanþegnir gjaldi samkvæmt síðustu málsgrein 
eru þeir veitingastaðir, sem selja heitar máltíðir, enda sé sú starfsemi megin 
hluti rekstrarins, að dómi heilbrigðisnefndar. 

c. Biðskýli strætisvagna, byggð skv. sérstöku leyfi bæjarráðs. 
Í verzlunarstöðum þessum má selja þann varnins, er heilbrigðisnefnd sam- 

þykkir hverju sinni, og er umbúnaður þeirra og fyrirkomulag allt háð samþykki 
lögreglustjóra og heilbrigðisnefndar. Sala má þar fara fram á virkum dögum kl. 
8.00—23.30 og á helgidögum, eingöngu blaðasala frá 8—11 og kl. 15.00—23.30. Þó 
skal lokað föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnudag, aðfangadag jóla og jóla- 
dag, skv. því sem segir í 4. gr. 

Bæjarráð getur sett nánari reglur um leyfi til verzlunarreksturs skv. þessari 
grein og getur bundið hann öllum þeim skilyrðum, er það telur nauðsynlegt, m. a. 
greiðslu árlegs gjalds í bæjarsjóð fyrir hvert leyfi, og má innheimta það með 
lögtaki. 

2. gr 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkur samkvæmt lögum 
nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld auglýsing nr. 150 29. maí 1959, um breyting á sam- 
þykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og sölustaða og tak- 
mörkun á vinnutíma sendisveina, með breytingum 12. febr. 1947 og 13. nóv. 1948. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. mai 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUR 

um takmarkanir å sammerkingum å saudfé vegna saudfjårveikivarna. 

1. gr. 
Markadómsmenn (markaverðir) eða aðrir, sem starfa í umboði syslunefnda við 

skrásetningu marka, skulu, hver í sínu umdæmi, kanna rækilega, hvaða sammerk- 
ingar við nærliggjandi héruð eða varnarsvæði geti talizt varhugaverðar vegna smit- 
hættu af sauðfjársjúkdómum. Skulu þeir hafa samstarf sín á milli um það, að koma 
í veg fyrir slíkar sammerkingar. 

2. gr. 
Verði ágreiningur um, hvaða fjáreigandi skulu halda sauðfjármarki og hver 

eða hverir leggja það niður skulu hlutaðeigandi markadóms- eða markaskráningar- 
menn leita úrskurðar sauðfjársjúkdómanefndar. Skulu þeir láta fylgja úrskurðar- 
beiðni upplýsingar um, hvor eða hver fjáreigandi hafi notað markið lengst, eða 
annað er gefi bendingar um, hver eigi mestan rétt til að halda markinu. 

Ber þá sauðfjársjúkdómanefnd að skera úr því, hvort einn eða fleiri af þeim, 
sem markið hafa notað skuli leggja það niður og hver eða hverjir skuli halda því. 

Sauðfjársjúkdómanefnd getur, telji hún ástæðu til, bannað sammerkingar, þótt 
markadómsmenn hafi ekki leitað úrskurðar hennar. 

3. gr. 
Nú hefur sauðfjársjúkdómanefnd úrskurðað að fjáreigandi skuli leggja niður 

fjármark sitt og er honum þá óheimilt að nota markið lengur og bannað er að 
prenta það í markaskrá undir hans nafni. Breyta skal marki á því fé, sem með 
markinu er, eða auðkenna á öruggan hátt. Enginn annar á því varnarsvæði má 
taka markið upp. Sama gildir um brennimörk sem eyrnamörk. 

Sé um gamalt mark að ræða, sem fengið er að erfðum, þarf bann við að réttur 
eigandi marksins noti það, þó eigi gilda lengur en nauðsyn krefur, vegna sýkingar- 
hættu, að dómi sauðfjársjúkdómanefndar. 

4. gr. 
Sauðfjársjúkdómanefnd getur, í samráði við Búnaðarfélag Íslands, og með sam- 

bykki landbúnaðarráðherra sett fastar reglur, er kveði á um það, milli hvaða hér- 

aða eða varnarsvæða sammerkingar séu bannaðar. 

5. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum allt að 50000.00 krónum eða fangelsi og 
skal með mál út af slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál. 

Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 23 frá 10. marz 1956, um 
varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, staðfestast 
hér með, til að taka gildi nú þegar, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 3. júní 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands. 

1957 

91 
3. júní



1957 

92 

31. mai 

93 

15. jåni 

180 

AUGLYSING 

um umferð í Reykjavik. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

Einstefnuakstur um: 

1. Thorvaldsensstræti og Vallarstræti með aksturstefnu frá Kirkjustræti að Póst- 
hússtræti, en akstur úr Pósthússtræti bannaður. 

2. Háaleitisveg frá norðri til suðurs milli Suðurlandsbrautar og Ármúla. 
Bann við bifreiðastöðum í Templarastræti austan megin frá Vonarstræti 

að Kirkjustræti. 
Bann við akstri úr Lækjargötu norðan Bankastrætis til hægri inn í Austur- 

stræti með undanþágu fyrir Strætisvagna Reykjavíkur. 

Þetta tilkynnist hér með öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 31. maí 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

AUGLÝSING 

um gjald samkvæmt heimild í samþykkt frá 28. maí 1957 um breyting á sam- 

þykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og sölustaða 

og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. samþykktar frá 28. maí 1957, um breyting á sam- 
þykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og sölustaða og takmörkun 
á vinnutíma sendisveina í Reykjavík, með breytingum 12. febr. 1947 og 13. nóv. 
1948, hefur bæjarstjórn Reykjavíkur ákveðið, að gjald fyrir hvert leyfi, sem veitt 
kann að verða, samkvæmt a- og b-liðum greinarinnar, skuli vera kr. 20000.00 ár- 
lega og greiðast ársfjórðungslega fyrirfram. 

Ofanrituð gjaldskrá staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febr. 1936, 
um lokunartíma sölubúða og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 

að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUR 

um skipulag flugmála á Keflavíkurflugvelli. 

1. gr. 
Flugráð fer með stjórn flugmála á Keflavíkurflugvelli undir yfirstjórn utan- 

ríkisráðherra. 
Flugvallarstjórinn á Keflavíkurflugvelli hefur með höndum daglegan rekstur 

og stjórnar skrifstofu flugmálanna þar undir eftirliti flugráðs. 

2. gr. 
Flugráð semur og sendir utanríkisráðuneytinu, að fengnum tillögum flugvallar- 

stjórans á Keflavíkurflugvelli, árlega, sérstaka áætlun ásamt greinargerð um tekjur 
og gjöld flugmála Keflavíkurflugvallar til afnota við samningu fjárlaga. 

3. gr. 
Flugvallarstjórinn á Keflavíkurflugvelli skal gæta þess vandlega, að útgjöld 

á fjárhagsáætlun Keflavíkurflugvallar fari ekki fram úr fjárlögum. 

4. gr. 
Skrifstofa flugvallarins á Keflavíkurflugvelli hefur á hendi allt bókhald vegna 

Keflavíkurflugvallar undir yfirstjórn og eftirliti utanríkisráðuneytisins og sam- 
kvæmt nánari fyrirmælum þess. 

5. gr. 
Flugvallarstjórinn á Keflavíkurflugvelli skal a. m. k. hálfsmánaðarlega greiða 

í ríkissjóð innkomnar tekjur vallarins í innlendum gjaldeyri og bönkunum er- 
lendan gjaldeyri. 

Flugvallarstjóra er þó heimilt í samráði við utanríkisráðuneytið að halda eftir 
innlendum gjaldeyri til daglegs reksturs Keflavíkurflugvallar. 

6. gr. 
Flugráð heldur fundi á Keflavíkurflugvelli, þegar ástæða þykir til, vegna flug- 

málanna þar. 
Flugvallarstjórinn á Keflavíkurflugvelli gerir flugráði mánaðarlega grein fyrir 

fjármálum Keflavíkurflugvallar. 

7. gr. 
Allir samningar við varnarliðið samkvæmt varnarsamningnum frá 1951, varð- 

andi almenna flugstarfsemi á Keflavíkurflugvelli, skulu gerðar af utanríkisráðu- 
neytinu. 

Reglur þessar eru hér með settar í samræmi við og samkvæmt lögum nr. 119 
28. desember 1950, um stjórn flugmála, sbr. lög nr. 24 12. febrúar 1945 um flug- 
velli og lendingarstaði fyrir flugvélar, til þess að öðlast þegar gildi, og birtast til 
eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Utanríkisráðuneytið, 25. júní 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 
B 23 

20. dag júlimánaðar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1957 

94 

25. júní



1957 

95 

28. júní 

182 

REGLUGERÐ 

um skatt á stóreignir. 

1. gr. 
Á árinu 1957 skal leggja sérstakan skatt á alla þá einstaklinga, sem eru eignar- 

skattskyldir samkvæmt lögum nr. 46/1954, þar með talin dánarbú, sbr. þó 12. gr. 
ef þeir eiga yfir 1 milljón krónur í hreinum eignum, eins og þær eru ákveðnar 

í lögum nr. 44/1957 og reglugerð þessari. 

2. gr. 
Skattur á stóreignir miðast við eignir gjaldanda eins og þær voru 31. desember 

1956 og skulu skattskyldar eignir ákveðnar eftir fyrirmælum II. og III. kafla laga nr. 
46/1954 og VI. kafla reglugerðar nr. 147/1955 eftir því sem við á og með þeim 
breytingum, sem greinir í lögum nr. 44/1957 og reglugerð þessari. 

3. gr. 
Fasteignir skulu metnar með því verði, sem ákveðið er í nýja fasteignamatinu 

samkvæmt lögum nr. 33/1955, er gekk í gildi 1. maí 1957. Þó skal landsnefndin, 
sem starfaði samkvæmt lögum nr. 33/1955, endurskoða mat á lóðum og hækka mats- 
verð á þeim lóðum, sem hún telur nauðsynlegt að hækka í mati, til þess að það 
sé í samræmi við matsverð á öðrum fasteignum, miðað við áætlað söluverð. Er 
nefndin þá ekki bundin af hámarksákvæði 6. gr. laga nr. 33/1955, og heimilt er að 
ákveða misjafnlega mikla hækkun á matsverðinu, eftir því sem rétt þykir. 

Landsnefndin skal leggja fram skrá yfir mat þeirra lóða, sem hækkaðar hafa 
verið, og skal hún liggja frammi almenningi til sýnis í 15 daga á þingstað, bæjar- 
þingsstofu eða öðrum hentugum stað, er nefndin auglýsir, í viðkomandi sveitar- 
eða bæjarfélagi. Nú vill eigandi lóðar ekki una við mat landsnefndarinnar, og skal 
hann þá senda skriflega kæru til nefndarinnar, innan 15 daga frá því skráin er 
framlögð. Úrskurður landsnefndar skal tilkynntur kæranda skriflega. Úrskurði 
landsnefndar má skjóta til yfirnefndar, skv. ákvæðum 1. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 
44/1957, innan 20 daga frá því er tilkynning um úrskurð landsnefndar var póstlögð. 

Frá matsverði frystihúsa, sláturhúsa og annarra húseigna, sem notaðar eru 
fyrir vinnslustöðvar sjávarafurða og landbúnaðarafurða, skal draga 20% — tuttugu 
af hundraði. 

Við matsverð fasteignanna, eins og það er ákveðið samkv. framansögðu, skal 

bæta 200% álagi. 
Nú hvílir sú kvöð á fasteign, að eigi megi selja hana nema fyrir verð, sem er 

innan ákveðinna takmarka, og skal þá eignin talin með því hámarksverði, ef það 
er lægra en matsverð samkv. reglugerð þessari. 

4. gr. 
Fasteignir, sem ekki eru komnar í fasteignamatið, sem gekk í gildi 1. maí 1957, 

skulu taldar með kostnaðarverði og gildir það jafnt um nýbyggingar og hús í smið- 
um, sem um sumarbústaði, verksmiðjuhús eða önnur mannvirki, sem ekki hafa 

verið metin til fasteignamats. 
Frá kostnaðarverði vinnslustöðva þeirra, sem um ræðir í 3. mgr. 3. gr. og ekki 

eru komnar í fasteignamatið, skal þó draga 20% — tuttugu af hundraði.
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5. gr. 95 
Fiskiskip skulu reiknuð með vátryggingarverði að frádregnum 40% — fjörutíu 28. júní 

af hundraði. Önnur skip skulu talin með vátryggingarverði að frádregnum 25% — 
tuttugu og fimm af hundraði. Nú telur skipseigandi eða fjármálaráðuneytið, að mats- 
verð skips sé í ósamræmi við mat á öðrum skipum, miðað við áætlað söluverð, og 
getur þá hvor framangreindra aðila krafizt endurmats til samræmingar. Mat þetta 
skal framkvæmt af þriggja manna nefnd, er sé þannig skipuð, að fjármálaráðherra 
tilnefni einn nefndarmann, Fiskifélag Íslands annan og hæstiréttur hinn þriðja. 

Flugvélar teljast með vátryggingarverði að frádregnum 40% — fjörutíu af 
hundraði. 

6. gr. 
Um matsverð á vélum, áhöldum og öðru lausafé, sbr. c-lið 19. gr. laga nr. 

46/1954, skulu settar sérstakar reglur. Er heimilt að ákveða þar álag á bókfært 
verð þeirra eigna (þ. e. kostnaðarverð að frádregnum lögleyfðum afskriftum), 
þó þannig, að matsverðið verði ekki hærra en það verð, sem ætla má að eignirnar 
séu seljanlegar fyrir. 

7. gr. 
Ákvæði III. kafla laga nr. 46/1954 um skattfrelsi sparifjár gilda við álagningu 

skatts samkvæmt reglugerð þessari og ríkisskuldabréf og skuldabréf með ríkis- 
ábyrgð eru undanþegin skattinum eftir sömu reglum. 

8. gr. 
Frá eignum félaga, sem skiptast skv. ákvæðum 13. gr., skal draga innstæðufé í sam- 

eignarsjóðum, sem skv. landslögum er óheimilt að skipta milli félagsmanna við fé- 
lagsslit, en á þá að afhendast því opinbera til varðveizlu, sbr. lög nr. 46/1937. 

9. gr. 
Ógreiddur söluskattur vegna viðskipta 1956 og ógreidd slysatrygginga- og at- 

vinnurekendaiðgjöld vegna ársins 1956, samkv. lögum um almannatryggingar, teljast 
með skuldum til frádráttar eignum. Sömuleiðis ógreidd gjöld til atvinnuleysistrygg- 
ingasjóðs vegna ársins 1956. Hins vegar skal eigi tekið tillit til neinna annarra 
opinberra gjalda, sem álögð eru eftir 31. desember 1956. 

Yfirfærslugjald, samkv. lögum nr. 86/1956 um útflutningssjóð o. fl., sem leggst 
á erlendar skuldir, er stofnað var til fyrir árslok 1956 telst með skuldum. 

10. gr. 
Við eignarmat og ákvörðun á öðrum eignum og skuldum en þeim, sem sérstak- 

lega ræðir um í reglugerð þessari, og ekki verða settar reglur um samkv. 6. gr., 

skal fylgja ákvörðun skattanefnda og skattstjóra við samningu skattskrár 1957, sbr. 
þó 11.— 13. gr., og ákvæði 20. gr. reglugerðar þessarar, um samræmingu á mati og 
eignaákvörðun milli einstakra skattumdæma samkv. endurskoðun skattstjórans í 
Reykjavík. 

11. gr. 
Fyrirframgreiðsla upp í arf á árinu 1956, að frádregnum greiddum erfðafjár- 

skatti, leggst við eign þess, er greiðsluna innti af hendi, en dregst frá eign viðtak- 
anda. Skal sá skattur, sem á þá eign kemur, innheimtur hjá arfleifanda, en viðtak- 
andi eignar ber einnig ábyrgð á greiðslu hans. Ef eignarhluti í félagi hefur verið 
afhentur sem fyrirframleiðsla upp í arf, skal þó sá skattur, sem á þá eign kemur, 
innheimtur hjá félaginu, sbr. 14. gr.
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12. gr. 
Eignum dánarbúa skal skipt niður á erfingja, samkvæmt reglum erfðalaga, 

við útreikning á skattskyldri eign. Nú skortir fullnægjandi greinargerð um, hvernig 
búi skuli skipt, og skal það þá skattlagt sem einstaklingur. 

13. gr. 
Eignir félaga skulu ákveðnar samkvæmt reglum 2.—-10 gr. á sama hátt og eignir 

einstaklinga. Í þessu sambandi telst til félaga hvers konar félög, félagasambönd, 
samlög eða stofnanir, sem fallið geta undir ákvæði 3. gr. laga nr. 46/1954, þar með 
talin félög og stofnanir, sem veitt er skattfrelsi með sérstökum lögum. 

Hreinum eignum félaga, þannig ákveðnum ásamt eignahlutdeildum þeirra i 
öðrum félögum, skal skipt á eigendur þeirra í réttu hlutfalli við hlutafjár- og stofn- 
fjáreign þeirra hvers um sig, og sá hluti heildareignar félags, sem þannig kemur í 
hlut hvers félagseiganda, telst með öðrum eignum hans, þegar heildareignin er 
ákveðin. Félagseigandi telst hér hver sá, sem á einhvern hátt er þáttandi eða með- 
limur í einhverjum slíkum félagsskap, sem hér um ræðir, og félög jafnt og ein- 
staklingar. 

14. gr. 
Þegar ákveðin hefur verið heildareign hvers einstaklings til skatts á stóreignir 

að meðtalinn eignarhlutdeild hans í eignum félaga samkv. 13. gr., skal annars vegar 
reikna út grunnskatt hans, þ. e. af skattskyldri eign annarri en eign i félögum og hins 
vegar heildarskatt, þ. e. af eign einstaklings að viðbættri eignarhlutdeild hans í fé- 
lögum. Í þessu sambandi telst hlutafé eða stofnfé ekki með grunnskattseigninni 
heldur telst það til eignarhlutdeildar í félögum. 

Mismunur á grunnskatti og heildarskatti skal innheimtur hjá hlutaðeigandi félagi 
eða félögum. Þetta nær þó eingöngu til hlutafélaga og samvinnufélaga. Ef um fleiri en 
eitt félag er að ræða, skiptist skatthluti félaganna hlutfallslega milli þeirra eftir eign 
gjaldanda í þeim. Nú á félag eignarhluta í öðru félagi, og skal þá það félag greiða 
þann hluta skattsins, sem svarar til slíkrar eignarhlutdeildar, eftir hlutfallinu milli 

þess eignarhluta og heildareignar félagsins, að hlutafé eða stofnfé meðtöldu. 
Dánarbú skal annast greiðslu á þeim hluta skatts, sem lagður er á eign arftaka 

í búinu samkv. 12. gr., nema að því leyti, sem um er að ræða skatt af eignarhluta í 
félagi, sem innheimtur er hjá því. Skattur, sem dánarbú borgar vegna arftaka, 
dregst frá arfahluta hans. 

15. gr. 
Þær skattupphæðir, sem félögum ber að annast greiðslu á, samkv. 14. gr., vegna 

félagsmanna eða hluthafa, teljast ekki til skattskyldra tekna, hvorki sem arður til 
hluthafa né ráðstöfun á varasjóði. Félögin hafa rétt til þess að endurkrefja félags- 
menn eða hluthafa um þær skattupphæðir, er þau þurfa að greiða vegna eigna 
þeirra í félögunum, en eigi sæti þeir lakari greiðslukjörum en ákveðin eru samkv. 
24. gr. Samvinnufélögum er þó aðeins heimilt að endurkrefja félagsmenn um þann 
hluta af skatti, sem lagður hefur verið á séreignir þeirra í félögunum, þ. e. stofn- 
sjóðsinnstæður þeirra. Ákvörðun félags um það, hvort nota skuli endurkröfu- 
heimild samkv. þessari grein, skal tekin á aðalfundi þess. Nú krefur hlutafélag hlut- 
hafa um endurgreiðslu á þeim skatti, sem það varð að greiða hans vegna, og er hon- 
um þá heimilt að greiða félaginu með hlutafjáreign sinni í því, á verði, sem svarar 
til mats á eignum félagsins til þessa skatts. Nú eignast hlutafélag af þessum ástæðum 
meira en 10% af greiddu hlutafé, og er því það þá heimilt, án þess að hafa áður 
fengið leyfi atvinnumálaráðherra samkv. ákvæðum 2. málsgr. 28. gr. laga nr. 77/1921.
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16. gr. 95 
Nú er heildarskattur hækkaður eftir á, eftir að lokið hefur verið skiptingu skatts, 28. júní 

sem félagi ber að standa skil á, eða hlutföllin breytast milli hinna einstöku skatt- 
hluta og breytingin stafar af undandrætti, vanrækslu eða skökkum upplýsingum 
einhvers þess aðila, sem hér á hlut að máli, hvort sem er greiðandi grunnskatts eða 
einhvers hluta þess skatts, er félög greiða, eða einhvers á þeirra vegum, og kemur þá 
slík hækkun heildarskattsins eða á skatthlutum til viðbótar skatthluta þess aðila, 
sem undandrátturinn hefur orðið hjá eða talinn verður að öðru leyti bera ábyrgð 
á skattbreytingunni. 

Hið sama gildir, ef einstaklingur eða félag hefur eigi talið fram til skatts 
og síðar kemur í ljós, að eignir hafa verið of lágt ákveðnar. 

17. gr. 
Skattur á stóreignir einstaklinga, ákveðnar samkvæmt framansögðu skal nema 

sem hér segir: 
Af hreinni eign, sem nemur: 

kr. 1000 000.00 og þar undir skal engan skatt greiða, 
— 1000 000.00 til 1500 000.00 — greiða 15% af því sem er umfram 1 000 000.00, 
— 1500 000.00 — 3000.000.00 — — 75 000.00 af 1500 000.00 og 20% af afg., 
— 3000 000.00 — og þar yfir —  — 375 000.00 — 3000 000.00 — 25% — — 

Skatturinn skal ákveðinn í heilum krónum. 

18. gr. 
Skattur samkvæmt reglugerð þessari er ekki frádráttarbær frá tekjum við 

ákvörðun tekjuskatts samkv. lögum nr. 46/1954. 

19. gr. 
Fjármálaráðuneytið tilkynnir yfirskattanefndum og skattstjórum, hverjar ráð- 

stafanir og aðgerðir fram skuli fara í hverju umdæmi til sannprófunar réttu eigna- 
framtali einstaklinga og félaga og til undirbúnings álagningar skattsins. 

20. gr. 
Skattstjórinn í Reykjavík annast um lokaákvörðun og samræmingu á mati á 

eignum einstaklinga og félaga, skiptingu á eignarhlutdeildum félaga, álagningu 
skattsins og hlutfallsskiptingu á skatti vegna félaga. Hefur skattstjórinn rétt til að 
krefjast allra gagna í þessu sambandi, af skattyfirvöldum og öðrum aðilum, eftir 
því sem nauðsyn krefur, og innan þess tíma, sem hann ákveður. 

21. gr. 
Nú telur einstaklingur eða félag ekki fram til skatts og eignir eru því áætlaðar, 

en síðar kemur í ljós við kæru, að þær hafa verið áætlaðar meira en fjórðungi 
hærri en í raun og veru var. Sé mismunurinn % eða meiri, skal greiða skatt 
af hinum raunverulegu upphæðum að viðbættum %. Sé mismunurinn minni en %4, 
skal greiða skatt af þeirri upphæð, sem áætluð var. Ákvæðum þessarar greinar 
þarf þó ekki að beita, ef gjaldandi færir gildar ástæður sér til afsökunar. 

22. gr. 
Álagningu skattsins skal lokið í síðasta lagi 31. des. 1957. Tilkynna skal hverj- 

um gjaldanda í ábyrgðarbréfi um grunnskatt hans, ásamt skatti, sem félagi eða fé- 
lögum ber að standa skil á hans vegna og hvernig skattgreiðslan skiptist milli hlut-
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95 aðeigandi félaga. Jafnframt skal tilkynna hverju félagi um þær skattupphæðir, er 
28. júní því ber að greiða og vegna hverra. 

23. gr. 
Skattstjórinn í Reykjavík úrskurðar kærur út af álagningu skatts á stóreignir 

og má áfrýja úrskurði hans til ríkisskattanefndar. 
Kærufrestur til skattstjóra og ríkisskattanefndar skal vera 20 dagar í Reykja- 

vík, en annars staðar á landinu 30 dagar, frá því tilkynning um skattákvörðun eða 
kæruúrskurðun er póstlögð. 

Skattgreiðandi og fjármálaráðherra geta hvor um sig skotið úrskurði ríkis- 
skattanefndar til dómstólanna, enda sé málið höfðað innan þriggja mánaða frá því 
ríkisskattanefnd kvað upp úrskurð sinn. 

24. gr. 
Skattur á stóreignir skal greiddur í síðasta lagi 6 mánuðum eftir að skattupp- 

hæð var tilkynnt gjaldanda og skal hann innheimtur af sömu aðilum og annast um 
innheimtu tekju- og eignarskatt. 

Sé skattur hærri en kr. 10 000.00, þ. e. grunnskattur einstaklings eða dánarbús eða 
heildarskattgreiðsla einhvers félags, er gjaldanda heimilt að greiða allt að 90% af því, 
sem þar er fram yfir með skuldabréfum, er hann gefur út, í því formi og með þeim 
skilmálum, sem ríkisstjórnin ákveður. Andvirði bréfanna greiðist með jöfnum af- 
borgunum á eigi lengri tíma en 10 árum og séu ársvextir af þeim 6%. 

Til tryggingar greiðslu skuldabréfanna skal ríkissjóður fá veð í eign gjaldanda, 
og er eign veðhæf fyrir fjárhæð, sem samsvarar matsverði hennar til þessa skatts. 
Hlutabréf eru ekki veðhæf. 

Fjármálaráðherra getur falið ákveðnum aðila að hafa á hendi framkvæmd við 
útgáfu skuldabréfa samkv. þessari grein, í samráði við innheimtumenn ríkissjóðs, 
og að hafa á hendi eftirlit með því að hinar veðbundnu eignir rýrni ekki að verð- 
mæti. 

Skipa skal nefnd, eftir tilnefningu hæstaréttar, er hefur rétt til að ákveða, 

að niður falli kvöð á gjaldanda um veðsetningu, ef nefndin telur að veðsetning muni 
hindra eðlilegan atvinnurekstur gjaldanda. 

Um innheimtu skattsins og lögtaksrétt gilda að öðru leyti sömu reglur og um 
tekju- og eignarskatt eftir því, sem við á. 

25. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari sæta viðurlögum samkvæmt VI. kafla laga nr. 

46,/1954, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum heimildum. 

26. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 44/1957, um skatt 

á stóreignir, sbr. og lög nr. 46/1954, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 28. júní 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson.
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REGLUGERÐ 

um námskeið fyrir hið minna fiskimannapróf. 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 30 17. maí 1957, um breytingu á lögum nr. 66 17. júlí 

1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum, eru hér með sett eftirfarandi 

ákvæði um námskeið, er veita þá fræðslu, sem þarf til þess að standast hið minna 

fiskimannapróf. 

I. KAFLI 

Ákvæði ýmislegs efnis. 
1. gr. 

Til ársloka 1962 skal árlega halda á vegum stýrimannaskólans í Reykjavík, 

ef næg þátttaka fæst, eitt námskeið við stýrimannaskólann og tvö námskeið utan 

Reykjavíkur til undirbúnings prófi, er nefnist hið minna fiskimannapróf. Próf 

skal haldið á hverjum stað að námskeiði loknu. 

Námskeiðin utan Reykjavíkur skulu haldin til skiptis á Ísafirði, á Akureyri, 

í Neskaupstað og í Vestmannaeyjum, annað hvort ár á hverjum stað. 

Námskeið öll og próf skulu að jafnaði haldin á tímabilinu frá byrjun október- 

mánaðar til loka janúar. Heimilt er að halda námskeiðin á öðrum tíma árs, en 

jafnan skulu þau standa yfir minnst 4 mánuði. . 

Það árið, þegar ártalið er jöfn tala, skal halda námskeið á Ísafirði og í Nes- 

kaupstað, en hitt árið, oddatöluárið, á Akureyri og í Vestmannaeyjum. 

2. gr. 

Ekkert námskeið verður haldið með færri nemendum en 10. 

3. gr. 

Skólastjóri stýrimannaskólans í Reykjavík ræður siglingafræðikennara nám- 

skeiðanna, sem jafnframt eru forstöðumenn þeirra. Skal heimilt að ráða þá frá 

byrjun til ársloka 1962. Skólastjóri auglýsir störf þessi eigi síðar en i júnímánuði 

og skulu umsóknir um þau vera komin honum í hendur eigi síðar en í júlílok. For- 

stöðu námskeiðs 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. 

Nú sækja svo margir námskeið að siglingakennari þarf aðstoðarkennara, og 

úrskurðar þá skólastjóri stýrimannaskólans, hverjum skuli falin aðstoðarkennslan. 

Fari fjöldi nemenda fram úr 20, má í samráði við skólastjóra stýrimanna- 

skólans skipta þeim í tvær deildir, að nokkru leyti eða öllu. 

5. gr. 
Þessi eru inntökuskilyrði á námskeiðin: 

1. Að hafa eftir 15 ára aldur verið háseti í 24 mánuði eða stýrimaður í 6 mánuði 

á skipi yfir 15 rúmlestir eða skipstjóri á skipi yfir 6 rúmlestir í 6 mánuði. 

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, sem orðið 

geti öðrum nemendum skaðvænn. 
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5. Að hafa óflekkað mannorð. 
Vottorð um þau atriði, er um getur í þessari grein, skal afhenda forstöðu- 

manni námskeiðsins eigi síðar en 15. september. 
Allan siglingatíma skal sanna með sjóferðabók eða vottorðum skráningarstjóra, 

og skal á slíku vottorði tiltaka skipsheiti, skráningardag og hvenær skráð var úr 
skiprúmi. 

II. KAFLI 

Kennsla og próf. 

6. gr. 
Kennslustundir skulu vera þessar á viku: 

Siglingafræði og stærðfræði .......... 18 stundir. 
Siglingareglur .................000.... 2 — 
Íslenzka ......0000.0.0.0 0 6 — 
Sjóréttur ...........0000000 0000... 2 — 
Heilsufræði ........................ 2 — 
Sjóvinna ...........000200000 0... 3 — 
  

Samtals á viku 33 stundir. 

Auk þess skal nemendum skylt að hlýða á fyrirlestra í almennri sjómennsku. 
Færa má til stundafjölda í námsgreinum, ef þess er þörf. 
Forstöðumaður námskeiðs semur stundatöflu, er farið skal eftir. 

7. gr. 
Námskeið endar með burtfararprófi. 
Prófdómendur við það skulu vera 3, forstöðumaður námskeiðsins og tveir sigl- 

ingafróðir menn aðrir, er samgöngumálaráðuneytið skipar, samkvæmt tillögu skóla- 
stjóra stýrimannaskólans. Skal annar þeirra vera formaður prófnefndar. 

Skrifleg prófverkefni skulu send frá stýrimannaskólanum í Reykjavík, en 
önnur prófverkefni tiltaka prófdómendur. 

Reynist nauðsynlegt, getur formaður prófnefndar kvatt til sérstaka eftirlitsmenn 
við skriflega prófið. 

8. gr. 
Prófið er skriflegt, verklegt og munnlegt. 
Við skriflega prófið mega ekki aðrir vera viðstaddir en prófsveinar, hinir 2 skip- 

uðu prófdómendur og eftirlitsmenn, ef tilkvaddir eru. 

9. gr. 
Við skrifleg próf fá allir prófsveinar sömu verkefni. Eigi má rita fleiri en eitt 

verkefni á sama blað, en vera má verkefnið í fleiri liðum en einum. 
Tekið skal fram, hve margar einkunnir séu gefnar og hve langur tími veitist 

til úrlausnar. Lengri úrlausnartíma má enginn fá. 

10. gr. 
Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sér eða hjálpi öðrum, 

skal honum þegar vikið frá prófi, og skal svo álitið, að hann hafi eigi staðizt 
prófið.
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11. gr. 96 
Nú gengur prófsveinn frá prófi og kennir sjúkleika um, en sannar með læknis- 29. júní 

vottorði, að hann hafi verið veikur, og má þá prófa hann í því, sem hann var ópróf- 
aður í, jafn skjótt og því verður við komið, í sama prófi. 

12. gr. 
Sannist það, að prófsveinn hafi hegðað sér ósæmilega við prófi, getur formaður 

prófnefndar vikið honum frá prófinu. 

13. gr. 
Prófsveinar skulu prófaðir eftir starfrófsröð. Ef tveir eða fleiri hafa sömu 

nöfn og feðraheiti, skal aldur ráða, og skal sá eldri prófaður fyrr. 
Við munnlegt og verklegt próf dregur hver prófsveinn sínar spurningar. Þær 

skulu vera tveimur fleiri en prófsveinar, og má aðeins eitt verkefni vera á hverj- 
um seðli. 

14. gr. 
Prófnefndin semur próftöflu og undirritar hana og skal hún fest upp á próf- 

stað, áður en próf hefst. 
Skulu prófsveinar mæta stundvíslega eftir þessari töflu. 

15. gr. 
Fyrir svör við hverri spurningu um sig skulu prófdómendur gefa einhverja 

af tölum þeim, sem hér segir: 8, 7%, 7%, 7, 6%, 6175, 6, 5%, 5%, 5, 4%5, 4), 4, 

3%, 83, 3, 2%, 208, 2, 1%, 193, 1, 0. 

ITI. KAFLI 

Prófkröfur. 

16. gr. 
Til hins minna fiskimannaprófs útheimtist: 
Stærðfræði (skrifleg): 
Tugakerfið, samlagning, frádráttur, margföldun og deiling með heilum tölum, 

almennum brotum og tugabrotum. Að finna eina óþekkta stærð í jöfnum. Þekking 
á beinum og bjúgum línum, á hringum og línum þeirra, flatarmál hrings, þríhyrn- 
ings og ferhyrnings. Þekking á mælikvörðum lína og horna og leikni í að nota þá. 

Siglingafræði (skrifleg og munnleg): 

1. Þekking á jarðarhnettinum, lögun hans og stærð, bauganeti hans, á breidd 
og lengd, breiddarmun og lengdarmun, kompáslínum og kompásstrikum. 

2. Þekking á kompásum og notkun hans, á hinum ýmsu hlutum kompása og vökva- 
kompása og meðferð þeirra. Grein á jarðarsegulmagni og skipssegulmagni, á 
misvísun og misvísunarlínum, á segulskekkju og helztu orsökum hennar, hvernig 
hún verður fundin með samanburði á stefnum og miðunum, á segulskekkjutöfl- 
um og stýristöflum og notkun þeirra. 

3. Skyn á helztu gerðum vegmæla, miðunartækja og djúpmælitækja og þekking 
á notkun þeirra. Upp á radíómiðanir skal heimfæra rammaleiðréttingar og finna 
með þeim staðarlinur fyrir skipið. 

4. Grein á aðalreglum um gerð sjókorta eftir Merkatorsaðferð, mælikvörðum þeirra 
og línum, innihaldi þeirra og notkun. 

5. Að kunna að finna stefnu og hraða straumsins með athugun jarðlægra hluta; 
að geta fundið þann stað, sem komið er til, þegar sá staður, sem siglt er frá, 
er kunnur og stefnur þær og vegalengdir, sem farnar hafa verið ásamt straumi 
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og drift. Að kunna að finna staðarlínu fyrir skipið með miði, miðun, fjarlægð 
og hornmælingu og marka hana á sjókortið. Að kunna að finna á kortinu þá 
stefnu, sem halda á frá einum stað til annars og leiðrétta þá stefnu fyrir 
straumi, drift og öðrum áhrifum á hana, svo að fundin verði sú stefna, sem 
stýra á eftir áttavitanum milli þessara staða. Að finna þá vegalengd, er halda 
skal og hve langt um líði, unz komizt verði til tiltekins staðar. 

6. Skyn á sjávarföllum og að kunna að finna, hvenær flóð verður og fjara með 
notkun taflna um flóð. 

7. Grein á helztu hlutum sextantsins, skiptingu mælibogans og brotmælisins, á 
stöðu speglanna og hvernig hún er athuguð og lagfærð, á markleiðréttingu og 
hvernig hún verður fundin og á mælingu sextantshorna milli jarðlægra punkta. 

8. Þekking á tilgangi skipsdagbókar og hvað og hversu skuli í hana ritað. 
9. Þekking á notkun helztu raf- og radiótækja, sem notuð eru í fiskiskipum. 

Sjómennska (munnleg og verkleg): 
1. Þekking á reglum þeim, sem fylgja ber til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 

þar á meðal á ljósum þeim og öðrum bendingum, sem skipum er skylt að beita 
undir ýmsum kringumstæðum. 

2. Að kunna að nota almenn bjargtæki við björgun úr sjávarháska þar á meðal 
fluglínutæki og gúmbáta. 

3. Skyn á, hve þýðingarmikil er góð hirðing og meðferð á skipum og öllu sem þar 
að lýtur, og hvernig hún er framkvæmd. Samsetning kaðla og vira, vafning 
kaðla og víra, skyn á ýmiss konar talíum og hve margfaldan kraft þær gefa, 
á ýmiss konar nauðsynlegum hnútum, vafningum og brögðum. Þekking á 
notkun rekakkera, olíu og öryggislina, neyðarstýris, á bráðabirgðaviðgerð á leka 
úti á sjó, á umbúnaði lestaropa, á legufærum og hvernig leggja beri skipi fyrir 
tveimur akkerum og í vetrarlægi (mooring), notkun bjargbelta og bjarghringa, 
útsetningu og inntöku báta, og á björgun manns, er fellur útbyrðis. Skyn á 
helztu grundvallaratriðum í seglasaumi og að geta annazt smáviðgerðir á 
seglum. 
Skyn á, hvernig fara eigi yfirleitt með ýmiss konar veiðarfæri bæði í notkun 
og þegar þau eru ekki í notkun, og hvaða þýðingu litun, börkun eða tjörgun 
hefur á endingu þeirra. 

Íslenzka (skrifleg og munnleg): 
Að hafa lesið að minnsta kosti 50 bls. í 8 bl. broti, í lausu máli og ljóðum og 

geta skýrt það nokkurn veginn. Efnið skal þannig valið, að nemendur læri sem 
flest orð og orðatiltæki, er að sjómennsku lúta. Þeir skulu geta farið sæmilega með 
íslenzkt mál í ræðu og riti, sérstaklega í þeim efnum, er til stöðu þeirra heyra. 

Sjóréttur (skriflegur): 

Þekking á helztu íslenzkum lagaákvæðum um skip, um hafið og á skilyrðum 
til að vera skipstjóri, stýrimaður og vélstjóri, og á réttindum og skyldum þeirra 
á skipinu. Þekking á valdi og ábyrgð skipstjóra á eigin gerðum og gerðum skip- 
verja, réttindum og skyldum þeirra á skipinu og á ráðningu skipverja. 

Heilsufræði (munnleg): 

Að geta veitt algengustu hjálp í viðlögum við slysfarir og við algengustu kvill- 
um. Að kynnast sóttvarnarreglum, sem skipum er skylt að hlýða. Nauðsynleg þekk- 
ing á að nota lyf þau og tæki, sem í lyfjakistu skipsins ber að hafa.



191 

IV. KAFLI 

Einkunnir og skilyrði til að standast prófið. Fyrirmynd prófvottorðs o. fl. 

17. gr. 
Við minna fiskimannaprófið skulu gefnar 13 einkunnir, sem eru: 

Í stærðfræði: 1 einkunn fyrir 1 skriflega úrlausn. 
— siglingafræði: 4 einkunnir fyrir 1 munnlega og 3 skriflegar úrlausnir. 
— siglingareglum: 1 einkunn fyrir 1 munnlega úrlausn. 
— íslenzku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og 1 skriflega úrlausn. 
— sjórétti: 1 einkunn fyrir 1 skriflega úrlausn. 
— heilsufræði: 1 einkunn fyrir 1 munnlega úrlausn. 
— sjómennsku: 2 einkunnir fyrir 1 munnlega og eina verklega úrlausn. 
— ritleikni: 1 einkunn fyrir frágang skriflegra verkefna. 

18. gr. 
Til þess að standast prófið útheimtist: 
Í siglingareglum ekki lægra en einkunnin 5. 
Í íslenzku og skriflegri siglingafræði ekki lægra en meðaleinkunnin 4 í hvoru 
Meðaleinkunn í siglingafræði minnst 4. 
Meðaleinkunn minnst 4. 
Hæsta aðaleinkunn verður því 104 stig, en til þess að standast prófið þarf 52 stig. 
Ágætiseinkunn telst einkunnin 7.25—8. 
1. einkunn telst meðaleinkunnin  6—7.25 
2. — — — 5—6 
3. — — — 4—5 

19. gr. 
Hver prófsveinn, er próf hefur stadizt, fær prófskirteini, er sýnir séreinkunnir 

hans og aðaleinkunn. Skal það gefið út eftir þessari fyrirmynd: 

NN. (fullt nafn) 

fæddur (fæðingarstaður, fæðingardagur og ár) 

hefur staðizt 
hið minna fiskimannapróf, 

og hlotið eftirtaldar einkunnir: 

  

Í stærðfræði ..............000.... ein einkunn ......... stig. 
— siglingafræði ................... fjórar einkunnir ..... — 
— siglingareglum ..............02... ein einkunn ......... — 
— sjómennsku ...........000.00.0.. tvær einkunnir ...... — 
— Íslenzku .........0000000000.00... tvær einkunnir ...... — 
— SjÓrÉtti .......00000 0. ein einkunn ......... — 
— heilsufræði ........00000.00.0... ein einkunn ......... — 
— ritleikni ......0000000 0000... ein einkunn ......... — 

Aðaleinkunn stig. 

sem verður meðaleinkunnin .... og hefur hann því staðizt prófið með .... einkunn. 
(Hæsta aðaleinkunn er 104 stig, til að standast prófið þarf 52 stig.) 

Staður, dagsetning og undirskrift prófnefndar. 

20. gr. 
Nöfn þeirra, er undir prófið ganga, skal rita í bók, er ráðuneytið löggildir, og 

skal sú bók geymd hjá bæjarfógeta kaupstaðarins, þar sem prófið er haldið. Skal 
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í henni skýrt frá fullu nafni hvers þeirra, sem prófaðir voru, fæðingarstað, fæð- 
29. júní ingardegi og fæðingarári, og frá einkunnum þeim og aðaleinkunnum, sem gefnar 

97 

27. júní 

voru við prófið. Inn í prófbókina skal færa öll skrifleg verkefni og ýtarlega 
skýrslu um prófið. Skal formaður prófnefndar sjá um, að prófbókin sé rétt færð. 

Bók þessi skal undirrituð af öllum þeim, sem einkunnir gáfu í prófinu. 

21. gr. 
Hinir skipuðu prófdómendur skulu færa inn í sérstaka bók, sem ráðuneytið 

löggildir til þess, eftirrit af öllum prófverkefnum og einkunnum úr prófum, sem þeir 
halda utan Reykjavíkur. Bók þessi skal vera í vörzlum skólastjóra stýrimannaskólans. 

22. gr. 
Að námskeiði loknu, skal forstöðumaður senda stýrimannaskólanum í tvíriti 

greinilega skýrslu um námskeiðið, kennslu í hverri grein, nemendafjölda og annað, 
er máli skiptir. Skólastjóri stýrimannaskólans sendir ráðuneytinu annað eintak 
skýrslunnar. 

23. gr. 
Öll nauðsynleg áhöld til notkunar við kennslu í siglingafræði greiðir ríkis- 

sjóður, svo og allan kostnað við námskeiðin, þar með talið nauðsynlegt efni til 
notkunar við kennslu í sjóvinnu. 

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

Samgöngumálaráðuneytið, 29. júní 1957. 

Lúðvík Jósepsson.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á reglum nefnda til úthlutunar bóta 

samkvæmt lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest reglugerð fyrir eftirtaldar úthlutunarnefndir atvinnuleysisbóta, sbr. 
auglýsingu ráðuneytisins nr. 16, B-deild Stjórnartíðinda, 7. febrúar 1957. 

Staðfest: 

8. Nefnd Verkakvennafélagsins Framsókn, Reykjavík .......... 4. apríl 1957. 
9. — Verkalýðsfélags Dalvíkur, Dalvík .................... 21. maí 1957. 

10. — Verkamannafélagsins Fram og Verkakvennafélagsins 
Aldan, Sauðárkróki ..............0... 0000. 23. — 1957. 

11. — Verkalýðsfélags Vopnafjarðar, Vopnafirði, N.-Mul. .... 24. — 1957. 
12. — Verkalýðsfélags Skagastrandar, Höfðahreppi, A-Hún. . 25. júní 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júní 1957. 

F. h.r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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AUGLYSING 

um staðfestingu á samþykktum sjukrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

97. Landmannahrepps, Rangárvallasýslu ..........00000000 00... 3. maí 1957. 
98. Djúpárhrepps, Rangárvallasýslu ........0.000.22 0... 0... 3. — 1957. 
99. Ölfushrepps, Árnessýslu .........00.0.00.0 000. 3. — 1957. 

100. Grindavíkurhrepps, Gullbringusýslu .......00..0000 000... 3. — 1957. 
101. Skorradalshrepps, Borgarfjarðarsýslu ..........0.0.0000000.. 3. — 1957. 
102. Alftaneshrepps, Mýrasýslu ..........0.0000 0... nn sn 3. — 1957. 
103. Mosvallahrepps, Vestur-Ísafjarðarsýslu ..........0..0.00... 3. — 1957. 
104. Auðkúluhrepps, Vestur-Ísafjarðarsýslu ..........0000000.0.. 3. — 1957. 
105. Snæfjallahrepps, Norður-Ísafjarðarsýslu ..............0..... 3. — 1957. 
106. Arneshrepps, Strandasýslu ...........0.0.0.......... AÐ 3. — 1957. 
107. Fellshrepps, Strandasýslu ............0000 000... vn... 0... 3. — 1957. 
108. Kirkjubólshrepps, Strandasýslu .............0000 00... 000... 3. — 1957. 
109. Svinavatnshrepps, A.-Húnavatnssýslu .............000000... 3. — 1957. 
110. Sveinsstaðahrepps, Austur-Húnavatnssýslu ................. 3. — 1957. 
111. Hólahrepps, Skagafjarðarsýslu ..............0000.00.0. 0... 3. — 1957. 
112. Sauðaneshrepps, Norður-Þingeyjarsýslu .........0000.000... 3. — 1957. 
113. Geithellnahrepps, Suður-Múlasýslu .........00000000..0....0.00. 3 — 1957. 
114. Búðakauptúns, Suður-Múlasýslu ..........000000000....0.0.... 3. — 1957. 
115. Bæjarhrepps, Austur-Skaftafellssyslu ..........000000000.0..0. 3. — 1957. 
116. Hveragerðis, Árnessýslu ...........0.0.00.0... enn 23. — 1957. 
117. Vestur-Eyjafjallahrepps, Rangárvallasýslu .........0000.0... 23. — 1957. 
118. Saurbæinga, Dalasýslu ...........20000000 0... nv... 23. — 1957. 
119. Rauðasandshrepps, Vestur-Barðastrandarsýslu .............. 23. — 1957. 
120. Presthólahrepps, Norður-Þingeyjarsýslu ...........0000..0.. 23 — 1957. 
121. Reyðarfjarðarhrepps, Suður-Múlasýslu ........00000.00000.0.. 23. — 1957. 
122. Egilsstaðahrepps, Suður-Múlasýslu ........0000000....00.0... 23. — 1957. 
123. Fljótsdalshrepps, Norður-Múlasýslu ........20000000000.00.0.. 23. — 1957. 
124. Helgustadahrepps, Suður-Múlasýslu .......000000000.00..0..0.. 23. — 1957. 
125. Leiðvallarhrepps, Vestur-Skaftafellssyslu ..............000.. 23. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 7. júní 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

1957 

98 

1. júní



1957 194 

99 AUGLYSING 
27. júní 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

126. Skeiðahrepps, Árnesssýslu ...........0.00000 00. 20. júni 1957. 
127. Hraunhrepps, Mýrasýslu ..........00..00000 0... en 20. — 1957. 
128. Eyrarhrepps, N.-Isafjardarsyslu ..........00..0.00.0 0... 20. — 1957. 
129. Súðavíkurhrepps, N.Ísafjarðarsýslu ............0..0.0000... 20. — 1957. 
130. Grunnavíkurhrepps, N.Ísafjarðarsýslu .............00...... 20. — 1957. 
131. Staðarhrepps, V.-Húnavatnssýslu ...........00.0.0.00 0... 20. — 1957. 
132. Ripurhrepps, Skagafjarðarsýslu ..........000..000 0... 0... 20. — 1957. 
133. Hriseyjarhrepps, Eyjafjarðarsýslu ..........0000.0.0.0.0.... 20. — 1957. 
134. Grimseyjarhrepps, Eyjafjarðarsýslu ...........000000000.0.. 20. — 1957. 
135. Mjóafjarðarhrepps, S.-Múlasýslu ..........000000.0.......0.. 20. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júní 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 

100 REGLUGERÐ 
29. júní 

um takmörkun leigubifreiða í Hafnarfirði og um ráðstöfun atvinnuleyfa. 

1. gr. 
Tala allt að 8 farþega leigubifreiða til mannflutninga í Hafnarfirði skal á 

hverjum tíma miðuð við íbúatölu Hafnarfjarðar, þannig að ein leigubifreið komi á 
hverja 200 íbúa. Reikna skal með tölu þeirra íbúa, sem lögheimili eiga í Hafnar- 
firði skv. nýjustu skýrslum Hagstofu Íslands. 

Meðan leigubifreiðar eru fleiri en sem svarar einni á hverja 200 íbúa, skal ekki 
veita ný leyfi. 

Þegar rétt hlutföll samkvæmt framansögðu eru fengin milli tölu leigubifreiða 
og íbúatölu, skal veita atvinnuleyfi í stað hvers leyfis, er losnar, svo og vegna fólks- 
fjölgunar, eitt atvinnuleyfi fyrir hverja 200 íbúa. 

Atvinnuleyfi skulu að jafnaði veitt frá og með 1. júní ár hvert, ef veita skal þau 
samkvæmt framansögðu. 

2. gr. 
Við gildistöku reglugerðar þessarar skulu allir þeir, sem 15. apríl 1957 höfðu af- 

greiðslu hjá Þbifreiðastöð í Hafnarfirði, halda leyfi sínu, ef þeir eru meðlimir Bif- 
reiðastjórafélagsins Neista, enda hafi þeir sótt um atvinnuleyfi til stjórnar Bif- 
reiðastjórafélagsins Neista innan eins mánaðar frá gildistöku reglugerðar þess- 
arar, ella fellur réttur þeirra til leyfisins niður.
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3. gr. 100 
Enginn bifreidarstjéri má hafa afgreiðslu hjá bifreiðarstöð í Hafnarfirði, nema 29. júní 

hann hafi öðlazt atvinnuleyfi sem leigubifreiðarstjóri í Hafnarfirði. Leyfin skulu 

tölusett og bundin við nafn leyfishafa. 
Engum má úthluta nema einu atvinnuleyfi, þó skulu þeir er höfðu tvö afgreiðslu- 

leyfi hjá bifreiðastöð 15. apríl 1957, fá tvö atvinnuleyfi, ef þeir óska þess innan 
eins mánaðar frá gildistöku reglugerðar þessarar. 

Þeim leyfishöfum, sem hafa að staðaldri látið aðra aka bifreið sinni sem 

leigubifreið til mannflutninga frá því fyrir 15. apríl 1957, skal, ef þeir æskja þess, 

heimilt að hafa þann hátt áfram. 

4. gr. 
Leigubifreiðarstjórar, sem ekki hafa afgreiðslu hjá bifreiðastöð í Hafnarfirði, 

hafa ekki atvinnurétt þar, nema eftir kvaðningu fyrir fram. 

5. gr. 
Í Hafnarfirði skal ávallt vera a. m. k. ein bifreiðastöð opin til kl. 2 eftir 

miðnætti. 

6. gr. 
Bifreiðastjóri, sem óskar að fá atvinnuleyfi sem leigubifreiðastjóri, skal sækja 

um það, á þar til gerðum eyðublöðum, til Bifreiðastjórafélagsins Neista. Umsókn- 
inni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð í Hafnarfirði, um að umsækjandi geti fengið 
þar afgreiðslu. 

Atvinnuleyfin skulu gefin út af tveimur mönnum, sem hér eftir eru nefndir út- 
hlutunarmenn í reglugerð þessari. Skal annar þeirra tilnefndur af stjórn Bifreiða- 
stjórafélagsins Neista, en hinn af ráðherra. Tilnefningin er til þriggja ára í senn. 

Úthlutunarmenn skulu líta eftir að ákvæðum laga um leigubifreiðar í kaup- 

stöðum og reglugerð þessari sé fylgt. 
Stjórn Bifreiðastjórafélagsins Neista skal senda úthlutunarmönnum til af- 

greiðslu umsóknir þær um atvinnuleyfi og annað, sem fyrir þá ber að leggja sam- 
kvæmt reglugerð þessari, ásamt rökstuddum tillögum. 

Við úthlutun atvinnuleyfa skal starfsaldur bifreiðastjóra við akstur leigu- 
bifreiða til mannflutninga lagður til grundvallar, þannig að sá sem lengstan hefur 
starfsaldur sem bifreiðastjóri við mannflutninga, hvar sem er á landinu, gengur 
fyrir, nema sérstakar ástæður mæli gegn því, enda verði hann, ef hann fær atvinnu- 
leyfi, búsettur í Hafnarfirði eða Garðahreppi. 

Starfstími Þbifreiðastjóra við akstur sérleyfisbifreiða til mannflutninga telst 

við aldursflokkun jafngildur akstri smærri bifreiða. 

7. gr. 
Leyfishafa er heimilt að hafa bifreið sína í afgreiðslu hjá hverri þeirri bif- 

reiðastöð, er hann getur fengið afgreiðslu hjá í Hafnarfirði, enda sé bifreiðastöðin 
viðurkennd af bæjarstjórn Hafnarfjarðar. 

Óheimilt er bifreiðastöð að taka bifreið í afgreiðslu fyrr en viðkomandi bifreiða- 
stjóri hefur lagt fram atvinnuleyfi sitt. Skal leyfið vera í vörzlum bifreiðastöðvar- 
innar, á meðan leyfishafi hefur þar afgreiðslu. 

Nú vill leyfishafi flytja sig á aðra stöð og skal hann þá afhenda bifreiðastöð 
þeirri, er hann ekur hjá, yfirlýsingu frá þeirri stöð, er hann hyggst flytja á, um að 
hann geti fengið þar afgreiðslu. Skal síðar sú bifreiðastöð, er leyfishafi flytur frá, 
tilkynna Bifreiðastjórafélaginu Neista flutninginn innan 4 daga. 

Bifreiðastöð er óheimilt að halda atvinnuleyfi leyfishafa, ef hann flytur sig 
löglega til afgreiðslu á aðra bifreiðastöð.
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100 8. gr. 
29. jåni Leyfishafa er óheimilt að láta atvinnuleyfi sitt af hendi á nokkurn hátt nema 

til Bifreiðastjórafélagsins Neista, sem tilkynnir það þegar úthlutunarmönnum. 
Leyfishafi, sem af einhverjum ástæðum getur ekki rekið leigubifreið sam- 

kvæmt leyfi sínu, eða notað það á annan hátt löglega, getur haldið leyfisréttind- 
um sínum í allt að því 6 mánuði. Ef sérstaklega stendur á geta úthlutunarmenn 
framlengt þennan frest, enda óski leyfishafi þess. Nú notar leyfishafi ekki atvinnu- 
leyfi sitt í lengri tíma eða skemmri, en heldur því þó, sbr. 2. mgr., og er þá bif- 
reiðastöð óheimilt að taka annan í afgreiðslu í hans stað á meðan. 

Leyfishafi getur misst atvinnuréttindi sín, ef hann er fjarverandi í tvo mánuði 
eða lengur, án þess að hafa tilkynnt viðkomandi bifreiðastöð fjarveru sína og 
orsakir hennar. Stöðvarstjóri skal þá tilkynna fjarveruna stjórn Bifreiðastjórafé- 
lagsins Neista, en hún ber málið undir úthlutunarmenn, sem ákveða hvort svipta 
skuli leyfishafa atvinnuleyfi eða ekki. 

9. gr. 
Ef leyfishafa er sagt upp afgreiðslu af gildum ástæðum, skal viðkomandi bif- 

reiðastöð afhenda atvinnuleyfi hans formanni Bifreiðastjórafélagsins Neista sam- 
dægurs, eða næsta virkan dag. Skal leyfið vera í vörzlu félagsins á meðan leyfis- 
hafi er að útvega sér afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð. 

Takist leyfishafa ekki að fá afgreiðslu hjá annarri bifreiðastöð innan 30 daga, 
hefur hann fyrirgert rétti sínum til leyfisins, og fellur það þá til úthlutunar að 
nýju, nema úthlutunarmenn ákveði annað. 

10. gr. 
Nú hættir leyfishafi að reka leigubifreið samkvæmt atvinnuleyfi sínu og segir 

atvinnuleyfinu upp fyrir fullt og allt, skal hann þá skrá yfirlýsingu þar að lút- 
andi á atvinnuleyfi sitt og bifreiðastöð sú, sem hann hefur afgreiðslu hjá, síðan 
afhenda það formanni Bifreiðastjórafélagsins Neista samdægurs eða næsta virkan 
dag. Síðan ráðstafa úthlutunarmenn leyfinu samkvæmt reglugerð þessari. 

Á sama hátt skal skila til Bifreiðastjórafélagsins Neista atvinnuleyfum, sem 
losna af öðrum orsökum en um getur í 1. mgr. svo sem við andlát leyfishafa, eða 
ef hann fyrirgerir rétti sínum til leyfisins. 

11. gr. 
Óheimilt er að hafa vaktaskipti bifreiðastjóra á leigubifreið, nema báðir hafi 

atvinnuleyfi. 

12. gr. 
Leyfishafa er óheimilt að láta annan en þann, sem hefur atvinnuleyfi aka fyrir 

sig, nema i eftirgreindum tilfellum, að fenginni undanþágu samkvæmt 13. gr. 
a. Ef leyfishafi er veikur. 
b. Ef leyfishafi er að vinna í þágu Bifreiðastjórafélagsins Neista, bifreiðastöðva 

þeirra, er reglugerð þessi nær til eða þeirra stofnana verkalýðssamtakanna, 
sem Bifreiðastjórafélagið Neisti á aðild að. 

c. Ef leyfishafi deyr, heldur ekkja hans atvinnuleyfinu, ef hún æskir þess. 

13. gr. 
Vilji leyfishafi öðlast undanþágu skv. 12. gr., skal hann sækja um það skrif- 

lega til Bifreiðastjórafélagsins Neista. 
Umsókninni skal fylgja vottorð frá bifreiðastöð leyfishafa um að hún samþykki 

þann ökumann, sem leyfishafi vill að aki bifreiðinni,
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Bifreiðastjórafélaginu er þó heimilt að veita undanþágu og skal hún vera skrif- 100 
leg, tímabundin og tekið fram hvað í henni felst. Er viðkomandi Þifreiðastjóra 29. júní 
skylt að bera slíka undanþágu á sér við akstur og sýna trúnaðarmönum stéttar- 
félagsins, ef þeir æskja þess. 

Bifreiðastjórafélagið skal halda skrá yfir veittar undanþágur samkvæmt 
framansögðu. 

14. gr. 
Á hverri bifreiðastöð skal vera skrá yfir allar þær bifreiðar sem hafa afgreiðslu. 

Skal skrá þessi fest þar upp sem bifreiðastjórar eiga greiðan aðgang að og til- 
greint í henni skrásetningarnúmer bifreiðar, nafn og heimilisfang bifreiðarstjóra 
og eiganda. 

15. gr. 
Úthlutunarmönnum er heimilt að afturkalla atvinnuleyfi um stundasakir, ef 

leyfishafi brýtur ákvæði reglugerðar þessarar, eða fyrir fullt og allt, ef um alvarleg 
eða ítrekuð brot er að ræða. Slíkum úrskurðum má áfrýja til samgöngumálaráðu- 
neytisins. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum um leigubifreiðar í kaup- 
stöðum og kauptúnum, nr. 40 29. maí 1957, til að öðlast þegar gildi, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 29. júní 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson. 

AUGLÝSING 101 
27. júní 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í kaupstöðum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlös, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

9. Ólafsfjarðar ............00.0...0 sn 3. maí 1957. 
10. Kópavogs ...........00..00.. ess 20. júni 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júní 1957. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Gunnlaugur Þórðarson. 
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AUGLÝSING 

um breytingu á auglýsingu frá 27. des. 1956 um notkun heimildar í lögum 

frá 27. des. 1956 um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að lækka gildandi viðauka á stimpilgjald af afsöl- 
um fyrir fasteignum, sbr. b-lið 1. gr. 1. nr. 93/1956, úr 140% niður í 100%. 

Lækkun þessi kemur til framkvæmda frá og með 10. júlí 1957. 

Fjármálaráðuneytið, 29. júní 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

REGLUGERÐ 

um fyrirframgreiðslu skatta o. fl. 

1. gr. 
Tollstjóranum í Reykjavík og lögreglustjórum er heimilt að innheimta hjá 

hverjum gjaldanda upp í skatta yfirstandandi árs með fjórum jöfnum greiðslum, 
er falli í gjalddaga 1. marz, 1. apríl, 1. maí og 1. júní, fjárhæð jafnháa helmingi 
þeirra þinggjalda, er honum bar að greiða næstliðið ár. 

Eftirstöðvar þinggjalda hinn 1. ágúst ár hvert er heimilt að innheimta hjá 
hverjum gjaldanda með fjórum jöfnum greiðslum, er falli í gjalddaga 1. ágúst, 
1. september, 1. október og 1. nóvember. 

2. gr. 
Nú hafa tekjur gjaldanda á skattárinu verið lægri en á næsta ári áður, svo 

að nemi 30% eða þar yfir, eða ástæður hans versnað með öðrum hætti svo mjög 
að vænta megi þess, að mun lægri skattar verði lagðir á hann en árið áður, og 
getur hann þá krafizt lækkunar á fyrirframgreiðslunni samkvæmt 1. gr. reglugerðar 
þessarar. 

Viðkomandi innheimtumenn ríkissjóðs ákveða lækkunina, enda sanni gjaldandi 
fyrir þeim með vottorði skattyfirvalda, að tekjur sínar á skattárinu séu minnst 30% 
lægri en árið áður. 

3. gr. 
Nú verður ljóst, þegar álagningu skatta er lokið, að gjaldandi hafi þegar greitt 

meira en álögðum skatti nemur, skal þá endurgreiða það, sem ofgreitt er ásamt 

%%vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem féð var í vörzlu inn- 

heimtumanna ríkissjóðs. 
4. gr. 

Um fyrirframgreiðsluna gilda ákvæði tekju- og eignarskattslaga um dráttarvexti, 
skyldu kaupgreiðanda til að halda eftir af kaupi launtaka upp í skattana, svo og 
önnur ákvæði eftir því sem við á. 

Fyrirframgreiðsluna má taka lögtaki. 

5. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar koma til framkvæmda frá og með þinggjöldum 

ársins 1958.
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6. gr. 
Að því er varðar þinggjöld ársins 1957 þá er heimilt að innheimta þau hjá 

hverjum gjaldanda með sex jöfnum greiðslum, er falli í gjalddaga 1. ágúst, 1. sept- 
ember, 1. október og 1. nóvember 1957, svo og 2. janúar og 1. febrúar 1958. 

Nú hafa skattar þessa árs ekki verið ákveðnir hinn 1. ágúst 1957 og er þá 
heimilt að innheimta hjá hverjum gjaldanda hinn 1. ágúst 1957 % hluta þess þing- 
gjalds, er honum bar að greiða á árinu 1956. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 45. gr. 1. nr. 46/1954, um tekju- og 

eignarskatt, sbr. 2. málsgr. 102. gr. reglugerðar nr. 147/1955, um tekju- og eignar- 
skatt. 

Fjármálaráðuneytið, 1. júlí 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
Jón Skaftason. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð séra Sigurðar Stefáns- 
sonar og frú Þórunnar Bjarnadóttur í Vigur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 
af dómsmálaráðherra 2. júlí 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð séra Sigurðar Stefánssonar 

og frú Þórunnar Bjarnadóttur í Vigur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður séra Sigurðar Stefánssonar og frú Þórunnar 

Bjarnadóttur í Vigur og er stofnaður til minningar um þau hjón af niðjum þeirra 
og fósturbörnum. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 21500.00. 

2. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Skal ávaxta hann í aðaldeild Söfnunar- 

sjóðs Íslands, í ríkistryggðum skuldabréfum eða á annan hátt eftir ákvörðun 
sjóðstjórnarinnar. 

Höfuðstólinn skal auka með því að leggja við hann árlega hluta af vöxtunum, 
svo sem greint verður hér á eftir, svo og með gjöfum og áheitum og á annan hátt 
eftir því, sem sjóðstjórnin ákveður. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að verðlauna afrek búenda innan Norður-Ísafjarðar- 

sýslu eins og hér greinir: 
a. Fagra og hagfellda húsaskipun og húsagerð á býlum búenda, gott viðhald 

húsa og vel hirt umhverfi þeirra, svo og snyrtilega umgengni utan húss og innan. 
b. Góða gerð og hirðingu matjurtagarða og skrúðgarða. 
c. Vel gerð skjólbelti af trjám og runnum um tún og akra búenda svo og vel 

gróðursettan og varin nytjaskóg. 
Má verðlauna afrek, sem lýst er í einhverjum ofangreindra stafliða a—-., 

ef það þykir þess vert að dómi sjóðstjórnarinnar. 
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4. gr. 
Stjórn sjóðsins skal árlega kynna sér hverjir maklegir eru verðlauna úr sjóðn- 

um og neyta til þess atbeina kunnáttumanna ef nauðsynlegt þykir. 
Þegar ástæða er fyrir hendi, að dómi sjóðstjórnar, að veita verðlaun úr sjóðn- 

um skal farið eftir þeim reglum, er hér greinir: 
Verja skal til verðlauna og nauðsynlegs stjórnarkostnaðar % — þremur 

fimmtu hlutum — síðustu ársvaxta unz höfuðstóll sjóðsins er orðinn 50 þúsund 
krónur, en síðan % — þremur fjórðu hlutum — síðustu ársvaxta unz höfuðstóll- 
inn er orðinn 100 þúsund krónur. Upp frá því má verja allt að % — níu tíundu 
hlutum — síðustu ársvaxta úr sjóðnum í framangreindu skyni. Mismunurinn 
leggst við höfuðstólinn á hverjum tíma. 

Nú hafa eigi verið veitt verðlaun eitt að fleiri ár og er sjóðstjórninni þá heimilt, 
ef henni þykir sérstök ástæða til bera, að draga saman handbært verðlaunafé 
tveggja ára í senn og verja því til verðlauna í einu lagi. 

Ekki skulu veitt nema ein verðlaun á sama ári. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum eins og hér segir: 
Prófastinum í Norður-Ísafjarðarprófastsdæmi, manni kosnum af sýslunefnd 

Norður-Ísafjarðarsýslu og manni tilnefndum af niðjum framannefndra hjóna og 
skal hann vera búsettur innan Norður-Ísafjarðarsýslu meðan þess er kostur. Hver 
þessara aðalmanna kýs sjálfum sér varamann. Kjörtímabil kjörinna aðalmanna 
og varamanna er fjögur ár. Sjóðstjórnin skiptir sjálf með sér verkum. 

6. gr. 
Stjórnin annast ávöxtun sjóðsins og setur sér að öðru leyti starfsreglur eftir 

því sem þurfa þykir. Enn fremur annast hún um úthlutun verðlauna úr sjóðnum 
eftir þeim reglum, er hér á undan greinir. Skal úthlutun úr sjóðnum vera miðuð 
við afmælisdag séra Sigurðar Stefánssonar í Vigur 30. ágúst. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrá sjóðsins, út- 

hlutun verðlauna og aðrar fundarsamþykktir, svo og annað er varðar hag og rekstur 
sjóðsins. Enn fremur skal stjórnin halda sérstaka bók yfir hag og rekstur sjóðsins. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal stjórnin hafa lokið ársreikningi 

hverju sinni eigi síðar en 1. marz. Sendir hún síðan reikninginn til sýslunefndar 
Norður-Ísafjarðarsýslu til endurskoðunar, er endurskoðendur sýslureikninga fram- 
kvæma. 

Stjórnin ákveður hvernig reikningar sjóðsins skulu birtir. 

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

því næst prentuð í B-deild Stjórnartíðinda. 

Vigur, 30. ágúst 1954. 
Sigurður Sigurðsson. Bjarni Sigurðsson. Stefán Sigurðsson. 

Margrét Hermannsson. Þórður Þorsteinsson. Sigurður Bjarnason. 

Arnór Sigurðsson. Stefanía Sigurðardóttir. Guðrún Sigurðardóttir. 

Stefán Sigurðsson. Árni Sigurðsson. Snorri Sigurðsson. 

Þórunn Ásgeirsdóttir. Sigurlaug Bjarnadóttir. Þórunn Einarsdóttir Clemenz. 

Þorbjörg Bjarnadóttir. Baldur Bjarnason. Björn Bjarnason. 
Þórunn Bjarnadóttir. Sigurður Sigurðsson. Hrólfur Sigurðsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Minningarsjóðs Veðramótshjóna, Þor- 105 
bjargar Stefánsdóttur og Björns Jónssonar, hreppstjóra og dbrm., útgefin á venju- 3. júlí 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. júlí 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Veðramótshjóna, Þorbjargar Stefánsdóttur 

og Björns Jónssonar hreppstjóra og dbrm., til verðlauna- 

veitinga fyrir skólabörn á Sauðárkróki og umhverfi. 

1. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður í minningu um Þorbjörgu Stefánsdóttur frá Heiði í 

Gönguskörðum, Skagafirði (f. 28. sept. 1855) og Björn Jónsson frá Háagerði á 
Skagaströnd í Húnavatnssýslu (f. 14. júní 1848). Er í fyrstu mynd til sjóðsins 
stofnað með kr. 3000.00 af Jóni skólastjóra á Sauðárkróki, syni þeirra hjóna, árið 
1952, er hann lét af störfum að lögum eftir 50 ára starf við barna- og ungmenna- 
kennslu. Var sjóðurinn síðan aukinn að mun af öðrum systkinanna á 100 ára ártíð 
Þorbjargar móður þeirra. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita viðurkenningu skólabörnum á Sauðárkróki og 

annars staðar á svæði Sauðárhrepps forna fyrir auðsýnda háttvísi og góðleik, og 
vinna þannig að því að örva börn til siðferðislegrar þroskaviðleitni með prúð- 
mannlegri framkomu og allri kurteisi í skóla og utan. 

3. gr. 
Sjóðurinn var í árslok 1955 kr. 5409.62. Það skólaár var byrjað að veita viður- 

kenningar úr sjóðnum (samkv. 6. gr.). Skal síðan að jafnaði, þar til sjóðurinn er 
12 þús. kr., veita árlega allt að hálfum vöxtum hans til skólabarna í Sauðárkróki. 
Síðan, þar til hann er 30 þús. kr., allt að % ársvaxtanna og þá einnig einu barni úr 
öðrum skóla, ef til er á svæði Sauðárhrepps forna utan Sauðárkróks. Eftir að sjóð- 
urinn er orðinn 30 þús. krónur má veita allt að % ársvaxtanna hverju sinni, og 

þá má rýmka þannig verksvið hans, að styrk megi veita efnilegum og háttprúðum 
nemanda á nefndu svæði alls Sauðárhrepps forna, einum eða fleirum, til frekari 
menntaframkvæmda. Þegar sjóðurinn er orðinn 50 þús. kr. má veita allt að %o 
ársvaxtanna. 

4. gr. 
Sá hluti ársvaxta, er ekki kemur til notkunar samkv. þessu, fellur til höfuðstóls- 

innstæðu. Sömuleiðis það sem sjóðnum kann að áskotnast í gjöfum, áheitum eða 
á annan hátt, nema sérstök ráðstöfun fylgi. Finni stjórn sjóðsins eitthvert ár eigi 
ástæðu til að veita neitt úr sjóðnum til viðurkenninga, eða færri bekkjum en þrem 
(sbr. 6. gr.), fellur sá hluti vaxta, sem þannig er ónotaður, einnig til höfuðstólsins. 

5. gr. 
Innstæðu sjóðsins má aldrei skerða. 

6. gr. 
Úr sjóðnum má hverju sinni aðeins veita þeim börnum viðurkenningu, er skóla- 

stjóri og kennarar telja að skari fram úr öðrum að auðsýndum góðleik og óeigin-
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105 girni, ástundun og reglusemi, kurteisi og allri prúðmennsku í sambúð og fram- 
3. júlí komu, í leik og starfi utan skólahúss og innan. Veita má þá einu barni úr hverjum 

bekk hinna 3 elztu bekkja. — Ef mjög virðist erfitt, eftir kynningu á skólaárinu, 
að gera upp á milli einhverra barna í þessu efni, má þá varpa hlut á milli 
2—3 barna í hverjum bekk. — Þau börn, hverra hlutur ekki kemur upp við slíkt 
hlutkesti, skulu þó nefnd við úthlutun allt að einu. Fer úthlutun jafnaðarlega fram 

við skólaslit og af skólastjóra. 

7. gr. 
Eigi skal barni veita viðurkenningu eða verðlaun úr sjóðnum nema einu sinni. 

8. gr. 
Verðlaun úr sjóðnum skulu einkum veitt í vel völdum bókum, við hæfi barna 

eftir aldri þeirra og þroska. Skal þá bók hver vera í smekklegu bandi og með vand- 
aðri áletrun: Nafn barns og aldur og ártal, verðleikar þess og nafn skólans. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. — Skal ársreikningur hverju sinni lagður 

fram í tíma til endurskoðunar fyrir sóknarprest Sauðárkrókssóknar, sem er sama 
svæði nú, er áður var Sauðárhreppur forni (þar sem ofannefnd hjón störfuðu 
lengst af að barnauppeldi, búskap og opinberum störfum, og stofnandi sjóðsins 
einnig). Fylgir svo ársreikningur, endurskoðaður, reikningum sóknarinnar til hér- 

aðsfundar til samþykkis ár hvert. 

10. gr. 
Sjóðnum skal stjórnað af skólastjóra Sauðárkróksbarnaskóla, aðalkennara 

hvers af þrem þeim elztu bekkjum skólans og formanni fræðsluráðs. Er skóla- 
stjóri jafnframt formaður stjórnar og reikningshaldari sjóðsins. Sér stjórnin 
um að eign sjóðsins sé ávallt ávöxtuð sem tryggast og bezt. — Er ætlazt til þess 
að störf fyrir sjóðinn séu af hendi innt endurgjaldslaust. 

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

Sauðárkróki, 14. júní 1957. 

Jón Þ. Björnsson 

(fyrrv. skólastjóri).
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AUGLYSING 106 
. 15. júní 

um gjald samkvæmt heimild í samþykkt frá 28. maí 1957 um breyting á sam- 

þykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og sölustaða og 

takmörkun á vinnutíma sendisveina í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. samþykktar frá 28. maí 1957, um breyting á sam- 
þykkt nr. 104 24. ágúst 1944, um lokunartíma sölubúða og sölustaða og takmörkun 
á vinnutíma sendisveina í Reykjavík, með breytingum 12. febr. 1947 og 13. nóv. 
1948 hefur bæjarstjórn Reykjavíkur ákveðið, að gjald fyrir hvert leyfi, sem veitt 
kann að verða, samkvæmt a- og b-liðum greinarinnar, skuli vera kr. 20000.00 árlega 
og greiðast ársfjórðungslega fyrirfram. 

Ofanskráð gjaldskrá staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febr. 1936, 
um lokunartíma sölubúða og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1957. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

  

AUGLÝSING 107 
29. júní 

um nýja lyfsöluskrá IL 

Frá og með 1. júlí 1957 gengur í gildi ný lyfsöluskrá II, útgefin af þessu ráðu- 
neyti 29. júní 1957. Jafnframt fellur úr gildi lyfsöluskrá II frá 1. júní 1956. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 29. júní 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 

Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 108 

um kjötskoðun í Reykjavík. 1. jó 

Samkvæmt 11. grein laga nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl., skal, frá 1. júlí 
1957, dýralæknisskoðun á öllu kjöti, sem skoða ber í Reykjavík, fara fram í húsa- 
kynnum Sláturfélags Suðurlands við Skúlagötu. 

Gjald fyrir kjötskoðunina er ákveðið: 

Fyrir hvern skrokk af stórgripum 
Fyrir hvern svínsskrokk 
Fyrir hvern kálfsskrokk .................0.... — 15.00 
Fyrir hvern kindarskrokk 

Í ofangreindu gjaldi er innifalið hið lögboðna mats- og skodunargjald.
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Brot gegn ákvæðum auglýsingar þessarar varða sektum samkvæmt ákvæðum 
14. greinar nefndra laga. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 1957. 

Hermann Jónasson.   
Árni G. Eylands. 

REGLUGERÐ 

um varnir gegn útbreiðslu riðuveiki (neurotrop virus) og 

kýlapestar (bact. purifaciens) í sauðfé. 

1. gr. 
Skylt er sauðfjáreigendum, og þeim, sem hafa sauðfé undir höndum, hvar sem 

er á landinu, að tilkynna hlutaðeigandi oddvita (bæjarstjóra), ef riðuveiki eða kýla- 
pest gerir vart við sig í fjárstofni þeirra, eða ef líkur eru til, að þessir sauðfjár- 
sjúkdómar séu til staðar. 

Skulu oddvitar hlutast til um að fengin sé staðfesting Tilraunastöðvarinnar á 
Keldum um, að hér sé um sjúkdóma þessa að ræða. Skal fylgja fyrirmælum Til- 
raunastöðvarinnar um sendingar á sýnishornum og e. t. v. lifandi kindum, ef þurfa 
þykir, ásamt nákvæmri skýrslu um sjúkdóminn í hjörðinni. 

Tilraunastöðin skal gefa sauðfjársjúkdómanefnd skýrslu um sýkingarstaði svo 
oft sem þurfa þykir. 

2. gr. 
Óheimilt er að selja eða flytja sauðfé til lífs eða dvalar frá bæjum, þar sem 

riðuveiki eða kýlapest hefur verið staðfest. Sama gildir um flutning á fullorðnu fé 
frá bæjum, sem lausir eru við fjárpestir þessar til þeirra býla eða staða, þar sem 
sjúkdómar þessir hafa verið staðfestir. 

Undanþágur frá þessu banni getur sauðfjársjúkdómanefnd þó gefið að fengnu 
áliti yfirdýralæknis. 

3. gr. 
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að fyrirskipa að sauðfé sé haft í sóttkví um 

lengri eða skemmri tíma, þar sem riðuveiki eða kýlapest gera vart við sig. 
Nefndin getur einnig fyrirskipað sérstakar litarmerkingar á sauðfé, þar sem 

sýking hefur fundizt, eða grunur leikur á um sýkingu. 
Enn fremur er nefndinni heimilt að fyrirskipa varnarráðstafanir, svo sem sótt- 

hreinsun fjárhúsa og rétta, böðun sauðfjár, ónæmisaðgerðir o. fl., eftir því sem 
þörf krefur og við á hverju sinni. 

4. gr. 
Á bæjum, þar sem riðuveiki eða kýlapest gerir verulegt tjón, getur sauðfjár- 

sjúkdómanefnd heimilað hlutaðeigandi fjáreigendum niðurskurð á öllu sauðfé á 
bænum gegn. hliðstæðum styrk á lömb, sem þeir kaupa í stað fellda fjárins og 
greiddur hefur verið vegna tjóns af völdum garnaveiki, enda sé fyrirmælum nefnd- 
arinnar eða fulltrúa hennar um sótthreinsun og aðrar varúðarráðstafanir fylgt í hví- 
vetna. Óheimilt er að flytja lömb á heimilið fyrr en sótthreinsun er að fullu lokið.
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5. gr. 
Ef riduveiki verður vart í héraði, þar sem hún hefur ekki verið kunn áður, eða 

veldur sérstaklega stórfelldu tjóni á einstöku bæ eða bæjum, getur sauðfjársjúk- 
dómanefnd fyrirskipað niðurskurð alls sauðfjár á heimilum þessum, í þeim tilgangi 
að hefta útbreiðslu veikinnar. 

6. gr. 
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að láta fara fram skoðun á sauðfé til þess að 

kanna útbreiðslu riðuveiki og kýlapestar og fyrirskipa slátrun á sjúkum eða grun- 
uðum kindum á hvaða tíma árs sem er. 

Fyrir kindur þær, sem slátrað er í þessum tilgangi, skal ríkissjóður greiða 
sanngjarnar bætur. 

Fjáreigendum er skylt að greiða fyrir slíkum skoðunum og rannsóknum og veita 
nauðsynlega aðstoð. 

7. gr. 
Þegar niðurskurður á sauðfé fer fram vegna riðuveiki eða kýlapestar, saman- 

ber 4. og 5. gr., skal gæta þess að slátra því fé sér, og má ekki hefja slátrun á öðru 
fé, fyrr en lokið er sótthreinsun á sláturhúsi eða sláturstað svo og flutningavögnum. 

Sömu varúðar skal gæta við slátrun á einstöku sýktum eða grunuðum kindum. 
Um sótthreinsun af þessum tilefnum skal hlíta fyrirmælum sauðfjársjúkdóma- 

nefndar, fulltrúa hennar eða kjötskoðunarlæknis. 

8. gr. 
Sauðfjársjúkdómanefnd er heimilt að fyrirskipa að eytt skuli að fullu hræjum 

af sjúkum kindum, með því að brenna þau eða grafa. Einnig getur hún fyrirskipað 
eyðingu hausa og innyfla af fé frá bæjum, þar sem sjúkdómar þessir hafa verið 
staðfestir. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 50000.00, eða fangelsi og 

skal með mál út slíkum brotum farið sem almenn lögreglumál. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 23 frá 10. marz 1956, 1. gr., um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra, til að öðlast 
gildi þegar í stað og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 18. júlí 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands. 

REGLUGERÐ 

fyrir íbúðalán veðdeildar Landsbanka Íslands. 

1. gr. 
Veðlánakerfi til íbúðabygginga skal starfrækt undir stjórn húsnæðismála- 

stjórnar og veðdeildar Landsbanka Íslands. Skulu lánveitingar innan þess vera í 
samræmi við hinar almennu útlánareglur húsnæðismálastjórnar. Hlutverk veðlána- 
kerfisins er að veita lán gegn veði í nýjum íbúðum. 
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2. gr. 
Veðdeildinni skal heimilt að gefa út skuldabréf (bankavaxtabréf) til handhafa, 

sem nafnskrá má í bókum hennar. Vaxtabréf þessi skulu vera tvenns konar, þannig, 
að annar hlutinn, A-flokkar, verði með föstum vöxtum og venjulegum afborgunum, 
en hinn hlutinn, B-flokkar, með föstum vöxtum, en afborganir háðar vísitölu fram- 

færslukostnaðar. Heimilt skal að gefa út bankavaxtabréf að upphæð 100 millj. kr. 
á ári í næstu 10 ár í A- og B-flokkum samanlagt, þó mega B-flokkar ekki fara fram 
úr 50 millj. kr. árlega. Upphæð vaxtabréfanna skal tilgreind á hverju bréfi og bréfin 
samin eftir fyrirmynd og í stærðum, sem stjórn veðdeildarinnar ákveður. Skal 
stjórn Seðlabankans undirrita bréfin. Vaxtabréf þessi (og vextir af þeim) eru und- 
anþegin framtalsskyldu og skattlagningu á sama hátt og sparifé samkvæmt Ill. 
kafla laga nr. 46/1954 og 1. gr. laga nr. 48/1954. Í vaxtabréfunum skal vera útdráttur 

úr gildandi reglugerð fyrir bréfin. 

3. gr. 
Veðdeildarflokkar þessir skulu undanþegnir tekjuskatti, útsvari, stimpilgjaldi 

og öðrum sköttum. Einnig skal veðdeildin þeirra vegna eiga rétt á að fá ókeypis 
eignarheimildar- og veðbókarvottorð til afnota fyrir sjálfa sig. Vaxtabréf A-flokka 
skulu nefnd íbúðalánabréf Veðdeildar Landsbanka Íslands og skal stjórn veðdeildar- 
innar heimilt að skipta þeim í flokka eftir því, sem hún telur bezt henta, og einkenna 
þá þannig, að 1. flokkur nefnist A-flokkur nr. 1 o. s. frv. í áframhaldandi töluröð. 

Af íbúðalánabréfum þessum skal á ári hverju greiða 7% vexti, og skulu bréf- 
unum fylgja vaxtamiðar til minnst 25 ára. Vaxtabréfin skulu innleyst á 25 árum 
í hlutfalli við afborganir og endurgreiðslur, sbr. ákvæði 23. greinar hér á eftir. 

4. gr. 
Vaxtabréf B-flokka skulu nefnd vísitölubréf Veðdeildar Landsbanka Íslands, 

og skal stjórn veðdeildarinnar heimilt að skipta þeim í flokka, eftir því sem hún 
telur bezt henta, og einkenna þá þannig, að 1. flokkur nefnist B-flokkur nr. 1 o. s. frv. 
í áframhaldandi töluröð. 

Af vísitölubréfunum skal árlega greiða 5/2% vexti, og skulu bréfunum fylgja 

vaxtamiðar til minnst 15 ára. 
Þegar hafin er útsáfa nýs flokks vísitölubréfa, skal sú vísitala framfærslukostn- 

aðar, sem þá er í gildi, skráð á bréfin sem grunnvísitala þeirra. Bréfin skulu inn- 
leyst á 15 árum í hlutfalli við endurgreiðslur og afborganir samsvarandi lána, sbr. 
23. gr., og skulu þau innleyst með nafnverði að viðbættri þeirri framfærsluvisitölu- 
hækkun, sem orðið hefur frá grunnvísitölu þeirra til vísitölu næsta októbermán- 
aðar á undan útdrætti. Lækki vísitalan, skal þó aldrei endurgreiða lægri upphæð 
en nafnverð bréfanna. 

5. gr. 
Verði breytingar gerðar á grundvelli framfærsluvísitölu kauplagsnefndar, á 

meðan vísitölubréfin eru útistandandi, skal skipuð þriggja manna nefnd til að úr- 
skurða, hvernig reikna skal milli hinna tveggja vísitölugrundvalla. Einnig skal 
nefndin úrskurða öll vafaatriði, er rísa kunna vegna breytinga á útreikningi fram- 
færsluvísitalna. Í nefndinni skulu sitja þrír menn, einn tilnefndur af hæstarétti, 
annar af Landsbanka Íslands og hagstofustjóri hinn þriðji, sem skal vera formaður 

nefndarinnar. 

6. gr. 
Vextir af vaxtabréfum A- og B-flokka skulu greiðast einu sinni á ári, hinn 1. marz, 

gegn afhendingu tilsvarandi vaxtamiða. Vaxtamiðar, sem gjaldfallnir eru, skulu 
innleystir skv. ákvæðum 16. greinar.
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Sú vísitöluhækkun, sem greidd kann að verða á vísitölubréf veddeildarinnar, 111 
skal reiknast til skatts eftir sömu reglum og um vexti væri að ræða, hvort heldur 20. júlí 
um vaxtabréfseiganda eða skuldara er að ræða. 

7. gr. 
Auk veðskuldabréfa viðkomandi veðdeildarflokka skal trygging fyrir vaxta- 

bréfunum vera: 
1. Eignir Byggingarsjóðs ríkisins, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1957. 
2. Ábyrgð ríkissjóðs. 

Ef taka þarf til trygginganna 1—2, skal gera það í þeirri röð, sem að ofan greinir. 

8. gr. 
Leggja skal í Byggingarsjóð ríkisins það, sem hér skal greint: 

a. Árlegan tekjuafgang ofangreindra veðdeildarflokka, svo og tekjuafgang af er- 
lendum lánum, sem veðdeildin kann að taka til íbúðalána. 

b. Lántökugjald af lánum þeim, er veðdeildin kann að veita samkvæmt lögum 
nr. 42/1957. 

c. Höfuðstól og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, sé þess eigi 
vitjað innan 20 ára frá gjalddaga. 
Byggingarsjóður ríkisins skal vera í vörzlum veðdeildarinnar. 

9. gr. 
Til útlána á vegum veðdeildarflokka þessara kemur fé það, sem aflast með 

sölu greindra vaxtabréfa. 

10. gr. 
Úr veðdeildarflokkum þessum má hvorki veita A- né B-lán nema eftir út- 

hlutun húsnæðismálastjórnar. 

11. gr. 
Fé veðdeildarflokkanna má lána eftirtöldum aðilum: 

a. Bygsingarsjóði Búnaðarbankans með samþykki ríkisstjórnarinnar, þó aðeins 
á þann hátt, að viðkomandi lán sé tekið í samræmi við 16. gr. laga nr. 85/1946 
eða tilsvarandi lagaákvæði, er siðar kunna að verða sett um þetta efni. 

b. Byggingarsjóði verkamanna með samþykki ríkisstjórnarinnar, þó aðeins á þann 
hátt, að viðkomandi lán sé tekið í samræmi við 4. tölul. 3. gr. laga nr. 36 frá 
1952 eða tilsvarandi lagaákvæði, er síðar kunna að verða sett um þetta efni. 

c. Öðrum aðilum gegn veði í íbúðarhúsum, einstökum íbúðum og meiri háttar 
viðbyggingum, enda fylgi þá í hverju einstöku veði örugg lóðarréttindi. 
Byggingarsjóði Búnaðarbankans og Bygsingarsjóði verkamanna skulu veitt A- 

og B-lán í sömu hlutföllum og öðrum aðilum á sama tíma. Tilskilið er, að veð fyrir 

láni sé nýbygging. Í þessu sambandi skal húsnæði því aðeins talið íbúð, að það geti 
talizt sjálfstæð íbúð, þ. e. hafi sérstakt eldhús, aðgang að þvottahúsi, salerni o. s. frv., 
svo og hlutfallsleg afnot og umráð af tilheyrandi lóðarréttindum. 

Meiri háttar viðbyggingar skulu í þessu sambandi í fyrsta lagi taldar byggingar, 
er skapa nýja sjálfstæða íbúð eða íbúðir, enda þótt nokkur hluti af þeim myndist af 
hinni eldri byggingu, og í öðru lagi viðbyggingar, sem auka um að minnsta kosti 
20 m? gólfflöt eldri íbúðar, enda hafi íbúðin fyrir stækkun verið talin ófullnægjandi 
að dómi húsnæðismálastjórnar og ekki stærri en 80 m?. 

Ávallt skal það tilskilið, að veðið fullnægi gildandi byggingarsamþykkt við- 
komandi sveitarfélags, þar sem hún er fyrir hendi, og sé á stað, þar sem auðvelt er að 
sækja til almennrar atvinnu.
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111 12. gr. 
20. júlí Samanlögð A- og B-lán mega aldrei nema meiru en % hlutum af virðingarverði 

veðsins og þó aldrei meira en sem nemur 100 þús. kr. áhverja íbúð, sbr. þó IIL 
kafla laga nr. 42/1957. Verðmæti veðs í þessu sambandi skal aðeins talið nýbygg- 
ingin sjálf án lóðar eða eldri byggingar. 

Hvert einstak B-lán má vera allt að jafnhátt A- láni til sömu íbúðar. Hlutfallið 
á milli A-lána og B-lána skal innan þessara marka ákveðið af húsnæðismálastjórn 
að fengnu áliti veðdeildarinnar, og skal það vera hið sama gagnvart öllum lán- 
takendum á sama tíma. 

13. gr. 
Eignir þær, er veðdeildarflokkar þessir taka að veði, skulu metnar af virð- 

ingarmönnum veðdeildarinnar, þar sem þeir eru starfandi. Ella skulu tveir óvilhallir 
dómkvaddir menn eða tilnefndir af hlutaðeigandi lögreglustjóra meta, en þó skal 
veðdeildinni heimilt, er henni finnst ástæða til, að tilnefna menn þessa eða láta mats- 

menn sína endurskoða mötin. Eignir skal meta til þess verðs, sem þær eftir beztu 
vitund hafa í kaupum og sölum, þó aldrei hærra en áætla má, að raunverulegur 
byggingarkostnaður þeirra hafi verið. Skal hverju einstöku veði lýst nákvæmlega, 
tilgreind stærð, flatarmál og rúmmál, hversu mörg herbergi, hvað veðinu fylgir og 
á hvaða tíma það hefur verið tekið til notkunar, svo og stærð lóðar og afnot af 
henni. 

. 14. gr. 
Eigi má veita A-lån nema gegn 1. eða 1. samhliða veðrétti, samhliða samsvar- 

andi B-láni, er deildin veitir, en hins vegar skal heimilt að veita B-lán, gegn 1. 
samhliða veðrétti samhliða A-láni úr deildinni eða 1. veðréttar láni, sem veitt er 
á sama hátt og A-lán deildarinnar. 

15. gr. 
A-lán má veita til allt að 25 ára, og skal það vera jafngreiðslulán (annuitetslán) 

með 7% vöxtum. B-lán má veita til allt að 15 ára, og skal það endurgreitt með jöfn- 
um árlegum afborgunum, að viðbættri vísitöluhækkun, en vextir af því skulu vera 
514% af grunnupphæð lánsins. 

Tillag til rekstrarkostnaðar er %% á ári af upphæð lánsins, eins og það er 
fyrir hvern gjalddaga, og skal í þessu efni gilda sama regla um A-lán og B-lán. 

16. gr. 
Lán þau, sem veitt eru úr veðdeildarflokkum þessum skulu greidd í peningum á 

nafnverði, allt að frádregnum gjöldum við lántökuna samkvæmt reglum deildar- 
innar. Lántaki getur ef hann óskar þess, fengið að undirrita skuldabréf fyrir lán- 
unum og fengið andvirði þeirra útborgað í þeim sparisjóði eða bankaútibúi, sem 
hann skiptir við og ber honum þá að tilkynna veðdeildinni það. Enn fremur er hon- 
um heimilt að greiða vexti og afborganir af lánunum á sama stað. 

17. gr. 
Veðdeildinni skal heimilt að afgreiða A- og B-lán til nýbyggingar húsnæðis, 

Þegar byggingin er komin það langt áleiðis, að hún samkvæmt mati geti talizt öruggt 
veð fyrir láninu. 

18. gr. 
Til þess að fá lán úr veðdeildarflokkum þessum, verður að fullnægja þeim skil- 

yrðum, sem nú skal grein: 
a. Skriflega úthlutun á A- og B-láni frá húsnæðismálastjórn. 
b. B-lán skulu þeir hafa rétt til að fá, sem fengið hafa A-lán, er uppfylla skilyrði 

þau, sem greint er frá í 19. gr.
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c. Utvega virdingargerd i samrådi vid veddeildina, samkvæmt 13. gr. reglugerdar 
bessarar. 

d. Leggja fram veðbókarvottorð og lådarsamning. 
e. Leggja fram byggingarvottorð frå byggingarfulltrúa eða hreppstjóra um, að 

húsið sé byggt samkvæmt gildandi byggingarreglum á staðnum. 
f. Leggja fram brunabótaskirteini. 
sg. Samþykki maka, ef um giftan aðila er að ræða. 
h. Utvega önnur gögn, sem veðdeildin kann að álíta nauðsynleg hverju sinni. 

19. gr. 
Til þess að A-lán, veitt af öðrum aðilum en veðdeildinni, verði talið veita rétt 

til B-láns, skal það uppfylla eftirtalin skilyrði: 
a. Skuldabréfið skal vera í sama formi og skuldabréf fyrir A-lán veðdeildarinnar 

og staðfest af húsnæðismálastjórn. 
b. Vextir skulu hinir sömu og af íbúðalánum veðdeildarinnar á sama tíma. 
c. Lánstími skal að jafnaði vera 25 ár. Veðdeildinni skal þó heimilt, að fengnu 

samþykki húsnæðismálastjórnar, að viðurkenna A-lán veitt til skemmri tíma, 
en þó skal lánstími aldrei skemmri en 15 ár, 

d. Lánsupphæð skal ekki lægri en 35 þús. krónur, nema samþykki húsnæðismála- 
stjórnar komi til. 

e. Hámarkslánsupphæð og önnur atriði séu í samræmi við 11. og 12. gr. hér að 
framan. 

20. gr. 
Hver lántakandi skal við lántöku greiða 1% af lánsupphæðinni í Byggingarsjóð 

ríkisins. Verði eigendaskipti að veði, sem veðsett er deildinni, fyrstu 3 árin eftir að 
lán er tekið, skal kaupandi strax og kaup eru gerð tilkynna það húsnæðismála- 
stjórn og leita samþykkis hennar til yfirtöku lánsins, en húsnæðismálastjórn skal 
síðan tilkynna veðdeildinni þetta og á hvaða hátt hún hefur tekið ákvörðun um 
yfirtöku hins nýja eiganda veðsins á láninu. 

21. gr. 
Lánum þeim, sem veitt eru úr veðdeildarflokkum þessum, má veðdeildin eigi 

segja upp, meðan lántaki gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefur undirgengizt. 
En hins vegar skal stjórn veðdeildarinnar heimilt að segja fyrirvaralaust upp láni, 
verði um verulegar vanefndir að ræða á lánssamningnum, en í þessu sambandi skal 
sala á eign, þar sem kaupandi tekur að sér greiðslu lána án samþykkis húsnæðis- 
málastjórnar, talið til verulegra vanefnda. 

22. gr. 
Hinn 1.—15. nóvember ár hvert falla vextir, afborganir og tillög til rekstrar- 

kostnaðar af lánum veðdeildarinnar í gjalddaga í einu lagi. 
Um lán, sem tekin eru á fyrra misserinu frá gjalddaga, skal gilda sú regla, að 

af láninu skal greiða á fyrsta gjalddaga fullt tillag til rekstrarkostnaðar, fulla af- 
borgun og vexti frá lántökudegi, en sé lánið hins vegar tekið á seinna misserinu 
fyrir gjalddaga, skal greiða við lántökuna auk hins venjulega lántökugjalds vexti 
fyrir fram frá lántökudegi til 1. nóvember næst á eftir, svo og helming tillags til 
rekstrarkostnaðar, en enga afborgun, fyrr en á hinum ákveðna gjalddaga næsta 
ár á eftir. 

Húsnæðismálastjórn er heimilt að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum 
lánum svo og vaxtabréfum veðdeildarinnar að fengnu samþykki ríkisstjórnar. 

1957 
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. 23. gr. 
Á hinum ákveðna gjalddaga má hver lántakandi án undangenginnar uppsagnar 

greiða aukaafborganir, sem þó standi á 1000 krónum, eða endurborga lánið að öllu 
leyti. Greiðslum þessum má hann lúka með vaxtabréfum tilsvarandi lánaflokks 
eftir ákvæðisverði þeirra. Á öðrum tíma árs má greiða lán að fullu, ef stjórn veð- 
deildarinnar samþykkir, og þó því aðeins, að það sé veðdeildinni að skaðlausu. 

24. gr. 
Sérhver skuldunautur, sem eigi hefur innan 1. des. greitt árleg gjöld sín, er 

hann átti að lúka á næst undangengnum gjalddaga, skal í dráttarvexti af nefndum 
gjöldum greiða 1% fyrir hvern mánuð frá 1. nóv. til greiðsludags, og skal hver 
byrjaður mánuður talinn sem heill í þessu sambandi. 

25. gr. 
Afborgunum þeim og endurborgunum, sem greiddar eru í peningum á hverjum 

gjalddaga, skal varið til að innleysa vaxtabréf samsvarandi veðdeildarflokka eftir 
hlutkesti, er notarius publicus framkvæmir. Þegar hlutkesti hefur farið fram, skal 
með sex vikna fyrirvara auglýsa tölurnar á vaxtabréfum þeim, sem út hafa verið 
dregin og verði innleyst 1. marz næstan á eftir. Veðdeildin má og á þann hátt og 
með þeim fyrirvara, er áður segir, innleysa vaxtabréfin í stærri stíl. 

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

því að afhenda þau með vaxtamiðum þeim, er þeim ber að fylgja, fengið þau greidd 
á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða neina vexti af höfuðstólnum eða 
vísitöluppbót frá því. 

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

þá bankastjórnin krafizt þess með auglýsingu að handhafi bréfsins gefi sig fram 
innan 4 mánaða. Auglýsingin skal birt þrisvar sinnum samfleytt í Lögbirtinga- 
blaðinu. Ef enginn gefur sig fram með bréfið í tæka tíð, getur bankastjórnin gefið 
út handa hinum skráða eiganda þess nýtt bankavaxtabréf með sömu upphæð sem 
það, er glataðist, án þess að nokkur annar, er bankavaxtabréfið kann að hafa verið 
afsalað, geti þar fyrir búið kröfu á hendur veðdeildinni. Um ógildingu annarra glat- 
aðra bankavaxtabréfa og vaxtamiða fer eftir almennum reglum. 

28. gr. 
Bankavaxtabréf þau, er innleyst hafa verið með hlutkesti eða hafa verið notuð 

til að borga eða afborga lán, má ekki framar setja í veltu, heldur skal ónýta þau 
undir eins ásamt vaxtamiðum og stofnum þeirra á þann hátt, að þau með því móti 
verði ógild, og leggja þau til geymslu í fjárhirzlu veðdeildarinar, og skal svo innan 
loka næsta reikningsárs eyðileggja þau í viðurvist endurskoðenda ásamt vaxtamiðum 
þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár. 

29. gr. 
Þegar lán er gjaldfallið, hefur veðdeildin heimild til að láta selja veðið við 

opinbert uppboð til fullnustu á láninu, allt án undangengins dóms, sáttar eða fjár- 
náms, samkvæmt ákvæðum 39. gr. laga nr. 95 frá 1947, sbr. lög um uppboð, nr. 57 frá 
1947 og lögum um veð frá 4. nóv. 1887, 3. gr. 

Veðdeildin þarf ekki að láta neinn mæta fyrir sína hönd við uppboðið, og skal 
bar ekki taka mótmæli skuldunautar til greina, nema þau séu á fylistum rökum reist.
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og eigi er heldur hægt með neins konar dómskoti að ónýta uppboðið eða stöðva það 
án samþykkis veðdeildarinar. Veðdeildin ber aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin 
sé rétt og gjaldfallin og er skuldunaut frjálst að hefja mál til endurgjalds á öllu 
því, sem hann hefur skaðazt á uppboðinu. 

Veðdeildin getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að uppboð á veð- 
settum fasteignum megi fara fram í skrifstofu uppboðshaldara. 

30. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar breyta að engu fyrri reglugerðum veðdeildarinnar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957 um 
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting 
á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl., til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð fyrir íbúða- 
lán veðdeildar Landsbanka Íslands nr. 98 9. ágúst 1955. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. júli 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Bréf forsætisráðherra til hagstofustjóra, um að hagstofan sé 

ráðuneyti hliðstæð öðrum stjórnardeildum. 

Samkvæmt 1. gr. laga nr. 24/1913, um Hagstofu Íslands, stendur sú stofnun 

beint undir ráðherra, og er hún því í raun réttri ráðuneyti hliðstæð öðrum stjórnar- 
deildum undir fjármálaráðherra, þ. e. fjármálaráðuneytinu og endurskoðunar- 
deild þess. Þó að svo sé, hefur hingað til skort nokkuð á, að Hagstofan væri skoðuð 

sem ráðuneyti í framkvæmd, en nú vill ríkisstjórnin koma þessu í rétt horf og lýsir 
hér með yfir því, að héðan í frá skal staða Hagstofunnar vera í einu og öllu hin 
sama og staða annarra ráðuneyti, bæði gagnvart ríkisstjórninni sjálfri, öðrum 
ráðuneytum og öllum öðrum aðilum, sem Hagstofan á skipti við. 

Af þessu leiðir meðal annars, að úrskurður og ákvarðanir Hagstofunnar í verka- 
hring hennar hafa sama gildi og úrskurðir og ákvarðanir ráðuneytis, svo og að 
starfsmenn Hagstofunnar hafa að öllu leyti sömu stöðu og starfskjör og hliðstæðir 
starfsmenn annarra ráðuneyta hafa. 

Viðurkenning þess, að Hagstofan sé ráðuneyti, gefur ekki tilefni til breyttrar 
tilhögunar á meðferð og afgreiðslu mála í verkahring hennar frá því, sem verið 
hefur. 
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113 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1956. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf .............2000. 0... es kr. 200.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands „................. — 4301.32 

kr. 4501.32 
2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum .........0.00000 00... kr. 10.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 215.42 

— 225.42 

Kr. 4726.74 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Veðdeildarbréf ...........200000 0... nn kr. 200.00 

b. Innstæða í Landsbanka Íslands .......0.00000.... — 4526.74 
kr. 4726.74 

Kr. 4726.74 
Biskup Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 

  

  

  

  

214 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjéds Sigurðar Melsted árið 1956. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Verðbréf ..........000. 0. ses kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. — 5929.01 

—————— kr. 6929.01 

2. Vextir: 

a. Af verðbréfum .......0.00. 00 ess kr. 50.00 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............... — 357.97 

— 407.97 

Kr. 7336.98 

Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Verðbréf ..........200 00. kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands .................. — 6336.98 

kr. 7336.98 

Kr. 7336.98 

Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson.
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REGLUGERD 5 
. júlí 

um breyting á reglugerð nr. 103 1957, um fyrirframgreiðslu skatta o. fl. 

1. gr. 
Aftan við 2. málsgr. 1. gr. komi ný málsgr. svo hljóðandi: 

Nú hefur gjaldandi ekki lokið greiðslu þess hluta þinggjaldsins, sem honum 
har að ljúka, áður en 15 dagar eru liðnir frá gjalddaga hans, og er þá allt þing- 
gjaldið þegar fallið í gjalddaga. 

2. gr. 
4. gr. orðist svo: 

Um greiðslu samkvæmt reglugerð þessari gilda ákvæði tekju- og eignarskatts- 
laga svo og reglugerðar nr. 147/1955, um dráttarvexti, skyldu kaupgreiðanda til að 
halda eftir af kaupi launtaka upp í skattana, svo og önnur ákvæði eftir því sem 
við á. 

Fyrirframgreiðsluna má taka lögtaki. 

3. gr. 
1. mgr. 6. gr. orðist svo: 

Að því er varðar þinggjöld ársins 1957 þá er heimilt að innheimta þau hjá 
hverjum gjaldanda með fjórum jöfnum greiðslum, er falli í gjalddaga 1. ágúst, 
1. september, 1. október og 1. nóvember. Fastir starfsmenn, sem greiða skatta reglu- 
lega af kaupi samkvæmt kröfu innheimtumanns, mega þó ljúka greiðslu gjaldanna 
með 6 jöfnum greiðslum, þannig að auk fyrrnefndra gjalddaga komi 2. janúar og 
1. febrúar 1958. Nú hefur kaupgreiðandi ekki verið krafinn um skatta launþega fyrr 
en eftir 1. ágúst 1967, og skal þá haga greiðslum þannig, að innheimtu skatta 
hlutaðeigandi launþega verði með jöfnum greiðslum að fullu lokið 1. febrúar 1958. 
Um vanskil samkvæmt þessari grein gilda ákvæði 3. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar. 

d. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og 

eignarskatt, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 30. júlí 1957. 

Eysteinn Jónsson.   

Sigtr. Klemenzson. 

Endurprentað blað. 
  

31. dag júlímánaðar 1957. ' Rikisprentsmidjan Gutenberg.
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REGLUR 
Nil um stöðumæla í Reykjavik. 

æ 
I. KAFLI 

1. gr. 
Bæjarráð ákveður að fengnum tillögum umferðarnefndar, hvar á götum og torgum 

skuli setja upp stöðumæla. 
Stöðumælum er ætlað að gera umferðina öruggari og greiðari og jafnframt að 

miðla stöðureitum milli þeirra, sem þurfa á þeim að halda. 

2. gr. 
Umferðarnefnd ákveður hvaða tegund stöðumæla skuli setja upp svo og gerð 

þeirra í einstökum atriðum. 
Bæjarverkfræðingur annast uppsetningu mælanna og viðhald þeirra. 

II. KAFLI 

3. gr. 
Stöðumælasjóður er stofnaður með framlagi frá bæjarsjóði Reykjavíkur. Skal 

framlag þetta vera nægilega hátt til þess að standast allan kostnað við að koma upp 
a. m. k. 275 stöðumælum í Reykjavík og kaupa nægilegt magn varahluta fyrir þá. Ekki 
skal framlag þetta þó vera hærra en kr. 650 000.00. Einn þriðji hluti þess skal vera 
óafturkræft framlag til sjóðsins, en tvo þriðju hluta skal stöðumælasjóður endur- 
greiða bæjarsjóði á næstu 5 árum. Stöðumælarnir skulu vera eign stöðumælasjóðs. 

4. gr. 

Tekjur sjóðsins eru peningar þeir, sem látnir eru Í stöðumæla, sem greiðsla fyrir 

afnot stöðumælareits í ákveðinn tíma, aukaleigugjöld og sektir fyrir stöðubrot við 

stöðumæla. 

5. gr. 
Bæjarráð ákveður að fengnum tillögum umferðarnefndar, hve hátt gjald skuli 

vera fyrir stöðu á stöðumælareit og hve langan tíma ökutæki megi standa samfellt 

á stöðumælareit. 

6. gr. 

Nú hefur komið í ljós, að ökutæki hefur staðið lengur við stöðumæli en heimilt 

er, og má þá veita ökumanni kost á að greiða 20 króna sekt til stöðumælasjóðs i 

skrifstofu lögreglustjóra innan þriggja sólarhringa, og verður þá ekki frekar aðhafzt 

í máli ökumanns, enda fallist hann á þessi málalok, sbr. 4. mgr. 112. gr. laga nr. 27 

5. marz 1955, en ef um ítrekað brot er að ræða, getur lögreglustjóri hækkað sekt eða 

neitað að ljúka máli á þennan veg og sent kæru til dómara með venjulegum hætti. 

7. gr. 

Tekjum stöðumælasjóðs má ekki verja í almennar þarfir bæjarfélagsins. Þeim má 

eingöngu verja til þess að greiða fyrir rekstur mælanna, viðhald þeirra, til þess að 

endurgreiða afturkræft framlag bæjarsjóðs, til þess að fjölga mælum í bænum og til 

þess að stuðla að aukningu bifreiðastæða, þ. á m. með lóðakaupum, byggingu 

geymsluhúsa eða byrgja eða á annan hátt. 

Umferðarnefnd gerir tillögur um ráðstöfun á eignum sjóðsins. 

7. dag ágústmánaðar 1957. Rikisprentsmiðjan Gutenberg.
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HI. KAFLI 

8. gr. 
Skylt er að greiða fyrir afnot stådumælareits á virkum dögum frå kl. 9 til 19. 

Á laugardögum er gjaldskylda þó aðeins frá kl. 9 til 13. 
Lögreglustjóri getur veitt undanþágu frá ákvæðum þessum, þegar sérstaklega 

stendur á. i 
9. gr. 

Hver, sem leggur ökutæki á stöðumælareit á gjaldskyldu tímabili, verður að setja 
í viðkomandi stöðumæli þá mynt, sem áletrun á stöðumælinum segir til um. Sé mæl- 
irinn þannig útbúinn, að snúa þurfi handfangi til þess að setja mælinn af stað, skal 
gera það strax eftir að peningurinn hefur verið látinn í mælinn, þannig að mælirinn 
fari Í gang. 

10. gr. 
Hver, sem leggur ökutæki þannig, að eigi sé unnt að nota stöðumælareit fyrir 

annað ökutæki, skal greiða í stöðumælinn eins og ökutækið stæði á stöðumæla- 
reitnum sjálfum. 

11. gr. 
Skylt er að greiða fyrir afnot af stöðumælareit fyrir hvers konar vélknúin öku- 

tæki. Heimilt er þó án gjaldskyldu að ferma eða afferma Ökutæki, taka farþega og 
hleypa þeim út, enda sé það gert án tafar og því hraðað eftir föngum. 

12. gr. 
Á stöðumæli skal vera letrað greinilega, hve hátt stöðugjaldið sé, til hve langs 

tíma staða sé keypt, á hvaða tímum sé skylt að greiða í mælinn, og hvernig mælirinn 
sé settur Í gang. 

13. gr. 
Ekkert ökutæki má standa á stöðumælareit lengur en þann hámarkstíma, sem 

Íetraður er á viðkomandi stöðumæli. Það er misnotkun á stöðumæli að greiða fyrir 
stöðu í lengri tíma og varðar sömu meðferð og refsingu og önnur brot gegn reglum 
þessum. 

14. gr. 
Þegar lögreglumaður verður þess var, að bifreið stendur á stöðumælareit í and- 

stöðu við reglur þessar, skal hann afhenda ökumanni hennar eða festa við hana til- 
kynningu um brotið. Kostnaður við eyðublöð fyrir slíkar tilkynningar greiðist úr 
sltöðumælasjóði. Á tilkynningunni skal tekið fram um tíma og stað umferðarbrotsins 
og greint frá því, að ökumanni sé boðið að ljúka máli með greiðslu 20 króna sektar 
í slöðumælasjóð innan þriggja sólarhringa í skrifstofu lögreglustjóra, en heimilt sé 
að hækka sekt, ef um ítrekað brot er að ræða. 

15. gr. 
Bannað er að setja nokkurn annan hlut í stöðumæli en þá mynt, sem mælirinn 

er gerður fyrir. Bannað er að aka á stöðumæli eða skemma hann á nokkurn hátt. Sá, 
sem óviljandi hefur valdið skemmdum á stöðumæli, skal tilkynna það tafarlaust til 

lögreglunnar og bjóða fram fullar bætur. 

16. gr. 
Bæjargjaldkeri annast tæmingu stöðumæla, talningu og reikningshald sjóðsins. 

Skal hann gefa umferðarnefnd skýrslu um tekjur sjóðsins og eignir, þegar nefndin 
óskar þess. Mælarnir skulu tæmdir vikulega og oftar, ef þörf krefur. 

Endurprentað blað. 
  

1957 
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1. ágúst
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116 17. gr. 
1. ágúst Reglur þessar eru settar samkvæmt 15. gr. lögreglusamþykktar Reykjavikur 

nr. 2 frá 7. janúar 1930 og öðlast gildi þegar í stað. 

Viðauki þessi við lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík nr. 2 7. janúar 1930 stað- 
festist hér með samkvæmt lögum nr. 1 13. janúar 1890, um lögreglusamþykktir fyrir 
kaupstaðina, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

117 

30. júlí 

Í dómsmálaráðuneytinu, 1. ágúst 1957. 

Hermann Jónasson.   
Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Dalvík, nr. 157 17. júlí 1950. 

1. gr. 
34. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

9. flokkur. 

Gjald kr. 1.50 hver 100 kg: 
Kol, koks, salt, sement, áburður, saltfiskur, verkaður fiskur, hrað- 

frystur fiskur, fiskimjöl, síldarmjöl, hrogn, söltuð þunnildi, fiskroð, 
skreið. 
Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 
Kornvara, sykur, garðávextir, mjólk, hey, fóðurvörur, útlendar gærur, 

freðsild. 
Gjald kr. 2.50 hver 100 kg: 
Vikursteinn, asbestplötur, plótujárn, stangajárn, vatnspípur, efni til 
múrhúðunar og byggingarefni annað en trjáviður, ekki annars staðar 
talið, girðingarnet og girðingarefni. 
Gjald kr. 3.00 hver 100 kg: 
Olíur, benzin, smurningsolíur, lýsi, veiðarfæri og efni i þau, fiskum- 
búðir, pokar, hessian, herpinætur, kaðlar, leirvörur, pottar, balar, blikk- 
fötur o. þ. u. l., kjöt, ull, mör, tólg. 

Gjald kr. 4.00 hver 100 kg: 
Bílar, bátavélar, landbúnaðarvélar, vélahlutir, gler, miðstöðvar, gólf- 

dúkur, saumur, málningarvörur alls konar, pappírsvörur alls konar, 
krossviður, smjör, smjörlíki, jurtafeiti, sápur, þvottaduft og aðrar 
hreinlætisvörur. 
Gjald kr. 5.00 hver 100 kg: 
Kaffi, kaffibætir, kex og aðrar brauðvörur, ávextir nýir og þurrkaðir, 

niðursuðuvörur, súkkulaði, kakaó, sælgætisvörur, öl og gosdrykkir. 
Gjald kr. 1.00 hver 10 kg: 
Vefnaðarvara, fatnaður, skófatnaður, tóbaksvörur og allar aðrar vörur, 
sem reiknast eftir þyngd, og ekki eru annars staðar taldar. 
Gjald kr. 10.00 hvert stykki: 
Eldavélar, þvottavélar, ísskápar, baðker. 
Gjald kr. 0.60 hver 100 kg: 
Ísvarinn fiskur.
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10. flokkur. Gjald kr. 1.00 fyrir hverja tunnu af saltsild og hvers konar sjåvaraf- 
urdum. Af hålftunnum reiknast kr. 0.75. 

11. flokkur. Tómar tunnur eftir stærð kr. 0.30, 0.50 og 0.60. 
12. flokkur. Gjald kr. 0.40 fyrir hvert teningsfet: 

Timbur og allar aðrar vörur reiknaðar eftir rúmmáli. 
13. flokkur. Gjald kr. 5.00 hver gripur: 

Stórgripir, sauðfé. 
Lægsta vörugjald í öllum flokkum er kr. 2.00. 

2. gr. 
37. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

Af heildarafla skips greiðast kr. 5.00 af hverri smálest fiskjar, sem landað er á 
hafnarsvæðinu, miðað við slægðan fisk með haus. 

Af hverju máli eða tunnu síldar greiðast kr. 0.25. Útgerðarmenn skipa og kaup- 
endur afla eru ábyrgir fyrir þessum gjöldum. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23 apríl 
1946, um hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 30. júlí 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 

um forkaupsrétt Ísafjarðarkaupstaðar á fasteignum á kaupstaðarlóðinni. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 frá 23. júní 1932, um forkaupsrétt kaupstaða 
og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl., hefur bæjarstjórn Ísafjarðar gert eftirfar- 
andi samþykkt: 

Ísafjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á eftir greindum fasteignum á 
kaupstaðarlóðinni: 

1. Edinborgareign með lóðum og mannvirkjum, eign Kaupfélags Ísfirðinga. 
2. Lóð og húseign Bjarna Gunnarssonar og Ólafs Sigurðssonar, nr. 8 við Aðalstræti. 
3. Lóð og aðrar fasteignir nr. 9 við Aðalstræti, eign h. f. Munins. 
4. Lóð nr. 11 við Aðalstræti, eign Árna Jónssonar. 
5. Lóð nr. 12 við Aðalstræti, eign Kristjáns Kristjánssonar og Kaupfélags Ísfirð- 

inga. 
6. Lóð nr. 13 við Aðalstræti, eign Jóns Kristjánssonar, trésmiðs og Hinriks Guð- 

mundssonar. 
7. Lóð nr. 15 við Aðalstræti, eign Valdimars Veturliðasonar, Ellerts Eiríkssonar, 

Kristóberts Rósinkarssonar og Haralds Aspelund. 
8. Húseign nr. 20 við Aðalstræti, eign Ásu Grímsson og Ásgeirs Sigurðssonar. 
9. Húseign nr. 21 við Aðalstræti (Turninn), eign Gests Loftssonar (Lóðin eign 

hafnarsjóðs). 
10. Húseign nr. 25 við Aðalstræti, eign Jóhannesar Elíassonar og Ágústs Péturs- 

sonar (Jens Ragnarssonar). Lóðin eign hafnarsjóðs og bæjarsjóðs. 
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. Huseign nr. 25 við Aðalstræti (Verzlun Jóns A. Þórólfsonar og Hressingarskál- 
inn), eign Marsellíusar Bernharðssonar og Sveinbjörns Sveinbjörnssonar (lóðin 
eign bæjarsjóðs). 

. Wardslóð, svonefnd, neðan Skipagötu, eign Kaupfélags Ísfirðinga. 
. Lóð Örnólfs Hálfdanarsonar, milli Skipagötu og Sundstrætis. 

Lóð og húseign, svonefnt Hvíta pakkhús, við Sundstræti, Sundamegin, nú eign 

Kaupfélags Ísfirðinga (áður eign Ágústs Péturssonar). 
. Lóð Gests Sigurðssonar, nr. 11 við Sundstræti. 
. Lóð Skúla Þórðarsonar og Júlíusar Guðmundssonar nr. 18 við Sundstræti. 

', Lóð Ágústs Péturssonar við Sundstræti og Skipagötu (Sundstræti 15). 
. Lóð Ágústs Péturssonar, undir svonefndum Árna-Hjalli við Sundstræti, Sunda- 

megin. j 
Húseignir Ágústs Péturssonar allar, sláturhús o. fl, Sundamegin við Sundstræti 
(með fyrirvara kaupstaðarins, að því er varðar lóðarréttindi). 

. Ásgeirshjallur, svonefndur, á Dokkulóð við Sundin, eign Örnólfs Hálfdanar- 
sonar, (með fyrirvara kaupstaðarins, að því er varðar lóðarréttindi). 

Lóð Sigurgeirs Sigurðssonar við Skipagötu og Sundstræti (Sundstræti 17). 
. Húseign og lóð nr. 19 við Sundstræti, eign Georgs Jónassonar. 

Húseign og lóð nr. 31 við Sundstræti, eign Hermanns Jakobssonar og Halldórs 
Sigurðssonar. 
Norðurtanginn, lóðir og bryggja, eign Hraðfrystihússins Norðurtangi h.f. 

. Húseign og lóð nr. 12 við Skipagötu, eign Egils Kr. Jónssonar. 
lóð nr. 14 við Skipagötu, eign Önnu Óladóttur og Gunnars Þ. Ólafssonar. 

. Húseign og lóð nr. 12 við Smiðjugötu, eign dánarbús Daníels Jónssonar og 
Kristmundar Gíslasonar. 

. Lóðin nr. 2 við Silfurgötu, eign Péturs Bjarnasonar. 
. Lóðin nr. 4 við Silfurgötu, eign Jóns Ísaks Magnúsonar. 
. Lóðin nr. 6 við Silfurgötu, eign Kristjáns Friðbjörnssonar og Verzl. Dagsbrún. 
. Lóðin nr. 8 við Silfurgötu, eign Sveinbjörns Benediktssonar. 
. Lóðin nr. 8A við Silfurgötu, eign Sigtryggs Jörundssonar. 

. Lóðin nr. 12 við Silfurgötu, eign Sigríðar Ísaksdóttur, dánarbú. (Valdimar Valdi- 
marsson). 

. Lóðin nr. 12A við Silfurgötu, eign Stefáns Þorbergssonar. 

. Lóð við Silfurtorg, eign Jóns Ísaks Magnúsonar. 
Húseign og lóð nr. 17 við Tangagötu, eign Sigurlaugs Sigurlaugssonar og Valdi- 
mars Þorbergssonar. 

. Húseign nr. 22 við Tangagötu, eign Bærings Jónssonar (Lóðin eign bæjarsjóðs). 
. Húseign og lóð nr. 37 við Sundstræti, eign Hallfríðar Halldórsdóttur. 
. Húseign og lóð nr. 28 við Tangagötu, eign Daníels Kristjánssonar. 
. Húseign og lóð nr. 28A við Tangagötu, eign Bærings Þorbjörnssonar. 
. Lóð nr. 1 við Hafnarstræti, eign Elíasar J. Pálssonar. 
. Lóð nr. 3 við Hafnarstræti, eign Finnbjörns Finnbjörnssonar. 

. Húseign Neista h.f. við Hafnarstræti, sölubúð og verkstæði (Lóðin eign hafnar- 
sjóðs). 

. Lóð nr. 11 við Hafnarstræti, eign Arngríms Fr. Bjarnasonar, verzlunar Jónasar 
Magnússonar og Harry Herlufssen. 

. Húseign og lóð nr. 17 við Hafnarstræti, eign Helgu Jakobsdóttur og Böðvars 
Sveinbjörnssonar. 

3. Húseign og lóð nr. 33 við Hafnarstræti, eign Jóns B. Jónssonar og Hjartar Ein- 
arssonar. 

. Húseign og lóð nr. 33 við Fjarðarstræti, eign Guðmundar Marsellíussonar.
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og lóð nr. 35 við Fjardarstræti, eign Leifs Jónassonar. 
og lóð nr. 47 við Fjarðarstræti, eign Baldvins Jónssonar. 
og lóð nr. 9 við Mjallargötu, eign Jóns Helgasonar. 
og lóð Krókur I, eign Kjartans Bjarnasonar. 
og lóð nr. 1 við Hnifsdalsveg, eign Sigurðar Jónassonar . 
og lóð nr. 3 við Hnifsdalsveg, eign Halldórs Benediktssonar. 
og lóð nr. 5 við Hnifsdalsveg, eign Jóhanns S. H. Guðmundssonar. 
Fiskimjöl, Torfnesi. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá og með dagsetningardegi 
hennar að telja og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. júlí 1957. 

F.h.r. 

Hallgrímur Dalberg. 
  
Gunnlaugur Þórðarson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Breiðdalsvíkurhöfn, nr. 4 3. janúar 1945. 

1. gr. 
9. gr. reglurgerðarinnar orðist svo: 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

Vörugjaldskrá: 

Gjald 70 aurar fyrir hver 100 kg: 
Kol, salt, sement, stál, stálvörur, nýr fiskur með haus, óverkaður salt- 

fiskur. 

Gjald 80 aurar fyrir hver 100 kg: 
Garðávextir, freðfiskur. verkaður saltfiskur, lýsi, steinsteyptar vörur, 
freðsíld. 

Gjald 100 aurar fyrir hver 100 kg: 
Alls konar óunnið járn, saumur, eldfastur leir, gólf- og veggflísar, eld- 
eldfastir steinar, fiskimjöl, síldarmjöl, fóðurmjöl, korn- og mjölvara, 
alls konar sykur, tilbúinn áburður, múrhúðunarefni, vikursteinn, 
vikurplötur, þakhellur. 

Gjald 120 aurar fyrir hver 100 kg: 
Eldavélar og tilheyrandi timbur, sem reiknað er eftir þyngd, kaðlar, 
pappír til húsagerðar, asbest, kalk, mör og tólg, fuelolía. 

Gjald 150 aurar fyrir hver 100 kg: 
Bárujárn, kjöt, hreyflar, varahlutir til véla, tjara, bik, asfalt, hvers 
konar landbúnaðarvélar, fræ, bifreiðar og varahlutir til þeirra, alls 
konar fiskumbúðir, tvistur, skreið. 

Gjald 175 aurar fyrir hver 100 kg: 

Brennsluolíur (aðrar en fuel-olía), benzin, vatnsleiðslu- og miðstöðvar- 
vörur, hrogn, strigapokar. 
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Gjald 200 aurar fyrir hver 100 kg: 
Útgerðarvörur, svo sem línur, önglar, net, nætur, kítti, gærur, garnir, 

gashylki, jurtafeiti, smurningsolíur, ull ullarballar, akkeri, blý, kross- 

viður, smjör, smjörlíki, skyr, ostur, mjólk, rjómi, vír, virnet, þvotta- 

pottar með eldstó. 

Gjald 300 aurar fyrir hver 100 kg: 
Málning og efni til málningar, lakk, lím, gips, korkvörur og óunnið 
kork, brauðvörur, kex, linoleum, pappír og pappírsvörur, bækur, olíu- 
fatnaður, svo og allar vörur ótaldar annars staðar. 

Gjald 40 aurar fyrir hver 10 kg: 
Veggfóður, hráefni til iðnaðar, gúmmí og gúmmívörur, siglingartæki 
svo sem: Áttavitar, hraðamælar, dýptarmælar, niðursuðuvörur, tin, 
zink, olíuofnar, verkfæri, svo sem smíðatól, rekur, hakar o. þ. h., ema- 

illeraðar vörur, leirvörur, smávélar svo sem prjónavélar, saumavélar, 

skilvindur, smáiðnaðarvélar o. þ. h., hreinlætisvörur, svo sem þvotta- 

efni, sápur, sódi, gólf-, skó- og húsgagnaáburður, glervörur, eldhús- 
áhöld, járnkeðjur meðalalýsi, kjötvörur, svo sem pylsur. 

Gjald 50 aurar fyrir hver 10 kg: 
Baðlyf, ljósaefni, svo sem vax, carbid o. bp. h., maccaroni, blikkvörur, 
bökunarvörur, svo sem dropar og gerduft, vörur úr eir, messing og 
bronce o. þ. h., öl og ölgerðarvörur, gosdrykkir, burstavörur, smá-járn- 
vörur, svo sem skrár og lamir, barnavagnar, dívanar og efni í þá, leður 
leðurvörur, lyfjavörur, ávextir, þurrkaðir og nýir. 

Gjald 60 aurar fyrir hver 10 kg: 
Rafmagnsvörur, kryddvörur, ljósmyndavörur, viðtæki, hátalarar, við- 

tækjaefni, eldspýtur, te, kaffi, kaffibætir, húsgögn, peningaskápar, jóla- 
tré, kerrur, hjólbörur, hverfissteinar, rúðugler, segldúkur, prentsverta. 

Gjald 100 aurar fyrir hver 10 kg: 
Smáhljóðfæri, tónvélar, skrifstofuáhöld, vefnaðarvörur, fatnaður, 

klukkur, mælar, símavörur, súkkulaði, kakaóduft, leikföng, sýnishorn 

o. þ. h. brýni, rafgeymar, skófatnaður, nema gúmmískófatnaður. 

Gjald 200 aurar fyrir hver 10 kg: 
Tóbaksvörur, tóbak, vín, spiritus, bólstrunarvörur, hárvötn, snyrtivörur, 

skartgripir, ilmvötn, dúnn, fiður. 

Gjald 25 aurar fyrir hvert teningsfet: 
Timbur og aðrar vörur, sem reiknaðar eru eftir rúmmáli. 

Gjald 25 aurar fyrir hvert stykki: 
Tómar tunnur. 

Gjald 75 aurar fyir hvert stykki: 
Endursendir öl- og gosdrykkjakassar og aðrar tómar umbúðir. 

Gjald 100 aurar fyrir hverja tunnu: 

Saltsíld. 

2. gr. 
14. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem liggur við bryggju lend- 

ingarsjóðs, skal greiða fyrir það gjald sem hér segir: 
Öll skip, 15 rúml. brúttó eða stærri, greiði 30 aura af nettórúmlest.
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Adkomubåtar undir 15 rúmlestum brúttó, greiði 3 krónur. Bátar og skip,, heimilis- 
föst á Breiðdalsvík, 10 til 30 rúml. greiði kr. 3.00 af hverri brúttórúmlest á ári, en 
skip yfir 30 rúmlestir greiði kr. 4.00 af hverri brúttórúmlest árlega. 

Minni bátar greiði 15 krónur á ári. 
Bryggjugjald reiknast fyrir hverjar 24 klst. og brot úr þeim. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 30. júlí 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Borgarneshrepps, Mýrasýslu, 

nr. 85 14. júní 1942. 

2. gr. orðist svo: 
Af öllum húsum í hreppnum, sem vatni er veitt í, skal greiða árlegan vatns- 

skatt, 1% af fasteignamatsverði hússins, þó skal lágmark skattsins vera kr. 100.00 
fyrir hvert íbúðarhús. 

Nú er hús, er greiða ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og 
ákveður þá hreppsnefnd skattinn. 

3. gr. orðist svo: 
Auk vatnsskatts samkvæmt 2. gr. skal greiða vatnsskatt fyrir hreyfivélar, verk- 

smiðjur, frystihús, hvers konar þvottastöðvar, sláturhús, iðnfyrirtæki og fyrir vatn 
til hvers konar slíkrar notkunar umfram venjulega heimilisnotkun. 

Aukavatnsskattur, samkv. 1. mgr. þessarar greinar, skal vera 90 aurar fyrir 
hvern teningsmetra. Þar sem svo hagar til, sem í 1. mgr. segir, skal hreppsnefndin 
ákveða vatnsskattinn eftir áætlaðri notkun og samkv. verðlagi 2. mgr. 

Nú sættir húseigandi eða vatnsnotandi sig ekki við ákvörðun hreppsnefndar 
um aukavatnsskatt, og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnotkun hans verið mæld 
um mánaðar skeið, eftir vali hreppsnefndar, og verður aukavatnsskattur þess árs þá 
ákvarðaður hlutfallslega við þá mælingu. 

Verð á vatni, sem selt er til skipa á höfninni, skal vera kr. 10.00 fyrir hverja 
1000 lítra. 

Hreppsnefnd er heimilt að breyta gjaldskrá þessari, til hækkunar eða lækk- 
unar, um allt að 50%. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem hreppsnefnd Borgarneshrepps hefur samið og 
samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög 
nr. 95 5. júní 1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. ágúst 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seydisfjardarkaupstad 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

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 13200| 00 (3200 00 | 2667 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 500 | 001 3000 | 00} 2500 

3. | — -6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > „| > » 

4. | — '8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å „| > „| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á »| » »| » » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .......0.020.000000... hver á | 380 | 00| 3040 001 2533 

1. | — 10 ær mylkar á hausti ......0......0.... hver á | 200/|00|2000' 00} 1667 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500! 00) 2500 00 | 2083 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |2500 | 0013333 | 33 (2778 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00 {1200 | 00! 1000 

11. — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8100! 960100! 800 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21|00|2520 | 00| 2100 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 51060! 600/00| 500 

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 .......0000 000. pundið á »| » »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ..........0...2.... parið á „| > „| > „ 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| » »| » » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0.0000.000.. parid å »| > »| > » 

18. | — 20 eingirnispeysur 2....000. 0 hver å ÞIÐ »| » » 

19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ......020000000.. hver å ÞIÐ »| > » 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á »| » »| » » 

21. | — 7120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 250; 00/1500 | 00| 1250 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „im „im » 

24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin á ÞIÐ „| > » 

25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ...........2.... vættin á „| > »| » » 

— 6 vættir. af hákarli, hertum ........... vættin å „| > „| > »
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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 „| > „| » > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| » »| » » 
20. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å »| » »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á „1 > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 25100f 150}00| 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 20 00| 120100) 100 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „Im „| > » 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » „| > „ 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „> „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » „| > » 

G. Ymislegt. 
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 å »| » »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å „| > „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ............0..0... á | 150/00 „| >|3000 
43. | — 1 lambsfóður ...........020000. 0... 0... á | 150! 00 „| „(3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............00000000 0. sn. 2845 | 56 | 2371 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........00..0000 000... 1320 | 00 | 1100 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000000 0... „| > » 
Eftir D. eða í fiski .............0.0000000.. ene sn 1500 | 00 | 1250 
Eftir E. eða í lýsi .............00000000.. ss. „| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ............00000. 0... ses... 135 00| 112 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............0....eessseessessesn nr 5800 | 56 | 4833 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............000..0. 0. ens 1450 | 14| 1208         

Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 21. janúar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Erlendur Bjarnason. Sig. Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 23. apríl 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Erl. Sigmundsson. 

  

Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu og Neskaupstad 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, . 
| 

Å. Fridur 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 13000, 0013000) 0012500 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 350 0012100' 0011750 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| » »| » » 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å „im „| » » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å »| » »| » » 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...........0......... hver á | 260 00|2080 | 00) 1733 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ........0.00.0... hver á | 210; 0012100| 00| 1750 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á (2000) 0012000 00| 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1400, 00|1866| 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00/ 1200 | 00| 1000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 9 ' 00/1080'00| 900 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 20 | 0012400! 0012000 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6100! 720100! 600 

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 .......22000. 00. pundið á „Im »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ..........0.0..... parid å »| » „| > » 

16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „1 > „| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ........000000000... parið á „1 > „| » > 
18. | — 20 eingirnispeysur ........00000000..... hver á »| » „| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ........00.0..000... hver å »! » „| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á „| on „| » » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „Im »| » » 

. | 
D. Fiskur. 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 144) 00| 864! 00| 720 

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 »| » »| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á | 480/| 00/2880 00 | 2400            
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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 „0 » „5 » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » „im » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å vm „ið > 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| » „| > „ 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » ÞIÐ > 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á „| > „| > „ 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| > »| > „ 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á Þið »j > „ 
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 „| > „1 » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 300) 00! 1800) 001! 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 45 ; 001 1800 | 00| 1500 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > »| > „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á Þið »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........0.20.0... á | 155/00 „| >|3100 
43. | — 1 lambsfóður ..........2.0000 0... n. en á | 140/00 „| >|2800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........0000.0 00 nasa 2191 | 11|1826 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......00000000 000... 1350 | 00 { 1125 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000 000. s0 nn »| > » 
Eftir D. eða í fiski ...........200.0000 nan 1872 | 00 | 1560 
Eftir E. eða i lýsi .........2.20000 0... ens sens „| » „ 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........0000.0 0... nn. »| > » 

En meðalverð allra landaura samantalid ........0000ueeeeeereereenersensesnsgne 5413/1114511 

og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............02.0000. 0... sen en... 1804 | 37 | 1504         

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 25. janúar 1967. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Lúðvík Ingvarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 23. april 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 
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A. Fridur 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 ...........0.0000... hver 
10 ær mylkar á hausti ................. hver 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 
1% hryssu, á sama aldri ............... hver 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 | hndr. 120 pd. af 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. 
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1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........02002000 00. pundið á 
60 pör eingirnissokka ................. parið 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið 
180 pör sjóvettlinga .............0..... parið 
20 eingirnispeysur .....0...0.00000.0.00. hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í 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 pos
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Í peningum | Hundrað á | Alin 123 

, … kr. | aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ »| » » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| » »| » » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ »| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å A » „| > „ 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » » 1% » 

32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á „im „| > » 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „im „| » » 

34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »! » »| » » 

35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „im „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „1 » „| > » 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » »| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á „1 > „| > » 

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 ........0.0.00.00... á | 150!00 „| »| 3000 
43. | — 1 lambsfóður ..........00000 0000... á | 150| 00 „| >|3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........20000000 sens... 2577 | 78 | 2148 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......2000000. 0... 0... 1350 | 00 | 1125 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........000000 000. sn »| > „ 

Eftir D. eða í fiski ............2.200.0.0.ere enn »| > » 

Eftir E. eða í lýsi .........020000 0000 enn „| » » 
Eftir F. eða i skinnavöru ..........00000 000... ne „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið ........000euresesesssssserenresedvee 3927 | 7813273 

og skipt med 2 synir: 

Meðalverð allra medalverda ..........0.00000.0 0. nenna 1963 | 89 | 1636       
  

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 20. febrúar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Kjartansson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstad 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

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 3000! 0013000; 0012500 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400} 00}2400' 00} 2000 
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 „| » „I » » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 300} 00|2400 | 00| 2000 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á »| > „15 » 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, á til 12 vetra, í fard. á |2000' 001 2000} 00) 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1400| 00| 1866! 67 | 1556 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 7|00| 840/00| 706 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5100} 600}00} 500 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á »! » „| > 3 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á „1 > „| > » 

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 AAA pundið á »| » »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å »| » »| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „> „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ................... parið á »| » »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ...................:+ hver á »| » „| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, í al. á „1 > „| > » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til kv. breiðrar Í al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 200 ' 00|1200| 00|1000 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á »| » „| » » 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| 5 „| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á sl > „| » „            
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Í peningum | Hundrað á Í Alin 

,. kr. | aur.f kr. | aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » ÞE » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| > »| > » 
30. { — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á 24 ' 00} 360} 00} 300 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „1 »| » > 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á „| » »| » » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å ”»| » »| » » 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| » „ 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „0 „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á mið »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å » | » „I » » 

G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á » | » „Im » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å ÞIÐ „I » „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » „| > „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 120 | 00 „| » | 2400 
43. | — 1 lambsfóður .............2.0000. 00... å »| » „1 » » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu ...........0..00000 0000 n nn 2333 | 33 | 1945 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00000. 0000... 120 ' 00| 600 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............200.00 ns „I > „ 

Eftir D. eða í fiski „..............0.00 0... 0 nn 1200 | 00 | 1000 
Eftir E. eða í lýsi ...........0..020.00 0. ene 360! 00} 300 
Eftir F. eða í skinnavöru .............000000 00. 0 nn. „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalid .................2..2..00 0000 n eens 4613! 33 | 3845 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..................00.0.0. enn 1153 | 33; 961       

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstadar, 17. jantar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Torfi Jóhannsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 

B 29 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Rangårvallasyslu 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur.f aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3500 00}3500' 00} 2917 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á | 450) 0012700) 00} 2250 
3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »! » „| » » 
4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 300 00 1 2400 | 001 2000 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 250, 0013000' 00} 2500 

6. | — 8 ær geldar á hausti ..........0.000%.... hver á 300 | 00 | 2400 | 00} 2000 
1. | — 10 ær mylkar á hausti .........0...0.... hver á | 200 00(2000' 00} 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 2000 | 00} 2000 | 00} 1667 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1600) 00}2133 | 00{ 1777 

B. UL, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 4/00! 480} 00| 400 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 3/50| 420/00| 350 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 20 001 2400 | 00| 2000 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8; 00| 960}00| 800 

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 ......00000 0000 pundið á »| » »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| » „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .....0.0000.0000... parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ......000000.. 0... hver å „| > »| > > 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ........0.00000.. hver á „| > »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á „| > „| > » 

21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å „| > »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å »| » „| > » 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á „| » „| > „ 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » »| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| » „| > »            
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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 | > »| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| > „| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å „| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| » „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á „I > »| > > 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| > „| > » 
34, | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞIÐ „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”»| » „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å » | » „| > „ 

G. Ýmislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „1 > „| > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á » | » „| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » »| » » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » „| > „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 130) 00 »| »| 2600 
43. | — 1 lambsfóður ............0..000. 000 á | 160) 00 »| »|3200 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............0000... 00 enn 2516 | 62 | 2097 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00000.. 000... 1065 | 00f 887 
Eftir C. eða í ullartóvöru ............00.000. 0. 0 n s.n »| > » 
Eftir D. eða í fiski ..................0000. 000 »| > » 
Eftir E. eða í lýsi .............0000.00. 0... »| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0000. 00... ner tn »| » » 

En meðalverð allra landaura samantalid .....................0.....00...0.00.... 3581 | 62 | 2984 

og skipt med 2 synir: 

Meðalverð allra meðalverða .............0....00. 00... 1790 | 81 | 1492         

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 23. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Årnessyslu 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, . 
| | 

A. Fridur peningur. kr. uni kr í a 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nåvembermånadarloka, i fard. .......... á 13200 | 00 í 3200 | 00! 2667 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 450 00; 2700 00 2250 

3, | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å »| » »| » » 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| » »| » » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å „| > „Im » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .......0.000000.00... hver á | 400, 00}3200 00 2667 

71. | —— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180' 00} 1800) 00{1500 

gs. | — 1 áhburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {1900 00 1900 00} 1583 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1800 00} 2400) 00} 2000 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 11 | 00/1320 | 00{ 1100 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8100! 960} 00| 800 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19 | 00 | 2280 | 00 | 1900 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. å 8700: 960 00! 800 

C. Tóvara af ullu. | 

14. | í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, i 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði „0... pundið á „| > »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .........00...... parid å „| > „| » „ 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á y | » »| > » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .......00.000000... parid å »| » »| » » 

18. | — 20 eingirnispeysur 2....000000.0..0..... hver å „| > „I » » 

19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur .........0..00.0.. hver å »| » »| » „ 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „> „im „ 

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 å » | » „im » 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkudum ... vættin á »!| » „| » » 

24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » »| » » 

25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » »| > » 

26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » »| »          
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E. Lýsi. 
1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar & 
— 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á 
— Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 
—- 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
— 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
— 12 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 .............0... 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ..........0..0.0.. á 
— I lambsfóður ...........0.000000 nn. á 

  

  

    
  

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra meðalverða 

Eftir A. eða i fríðu ............00000. 0. 0... 
B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00..00.... 
C. eða i ullartóvöru .......00.000...0 0... 

Eftir D. eða í fiski ............20000. 0... 
E. eða í lýsi ...........2.0000 0000... 

Eftir F. eða í skinnavöru .........020000. 00. 0... 

Eftir 
Eftir 

Eftir 

og skipt með 2 sýnir: 

Sr... 

        

Í peningum | Hundrað á { Alin 

kr. aur. kr. aur. aur. 

| 
»| » „| > » 

»| » ÞIÐ „ 

„| » „| > » 

»| » »| » » 

»| > ÞIÐ) „ 

»| » »/ » » 

„| > „Ii » » 

»! » ÞIÐ „ 

„I » „im » 

»| » »| > » 

»| » »| » » 

„im „| > „ 

ÞIÐ »| » » 

» | » „| > » 

»| » „| > » 

150 | 00 „| >13000 

150 | 00 „| >|3000 

esse, 2533| 3312111 

FI 1380 | 00: 1150 

FI „| > » 

ser ree0e »| » » 

s „| > » 

FIRIR Þ“ » 

se 3913 | 33 | 3261 

| 
SARA 1956 | 66 | 1630 

  

Skrifstofu Árnessýslu, 1. apríl 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. apríl 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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127 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Keflavík, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

  

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 (|3000| 00}3000  00}2500 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 400 | 00 | 2400 | 001 2000 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á sl ol s| > „ 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| sj „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > „| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 300|00!2400 | 00| 2000 
7T.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á ! 200, 00/2000' 001 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000!00|2000) 00{ 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á | 1500) 00{2000 | 001 1667 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10| 00} 1200 | 00 | 1000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 7|00| 840} 00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18| 50 {2220 | 00} 1850 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 800} 960100) 800 

C. Tóvara af ulla. 
14. { 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........2.000 0000. pundið á „| » »| » » 

15. { — 60 pör eingirnissokka ..........00.00... parið á „| > »| » > 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > »| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ........0000000.... parið á 14 | 0012520) 00| 2100 
18. | — 20 eingirnispeysur .....000000.......... hver å »| » »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ..........0000... hver å »| > »| > » 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á »| » BIÐ » 
2l.| — 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 15000! 900'00| 750 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å »| > »| » » 

24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å »| » »| » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| > „| » » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á I) »| » »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 127 

, «+ kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| 5 „| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å „| > »| > » 
20. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| > » 
30. { — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 30 | 00| 450( 00| 375 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 21100! 84/00| 70 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 19/40| 116/40| 97 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| » „| > „ 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, 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 å „| > »| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| > »| » » 
30. i — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| » „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| » »| > » 
42. | åd álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 130, 00 „| >|2600 
43. | — 1 lambsfóður ...........020000.0. senere á 80 | 00 „| »| 1600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............0..00.0..0.s vs . (2300 | 00 | 1917 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........00000000. 0... 1305 | 00 | 1087 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........00000.0.. sv... 2520 | 00 | 2100 
Eftir D. eða í fiski ...........0.2.00.0..0.ees sess 900 | 00| 750 
Eftir E. eða i lýsi .............000.0..vesvvvse ss 450 | 00| 375 
Eftir F. eða í skinnavöru ......0..0.00000.. AIR 100/20| 83 

En meðalverð allra landaura samantalið ..................00000.0.... esv. nn 2575 | 20 | 6312 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................0.0000.eeve rss „ |12621 53 | 1052         

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 20. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Kristinn Ólafsson, ftr. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. april 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | sur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 4000 | 00 | 4000 | 00 | 3333 

2, | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á 600 | 001 3600 | 00} 3000 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| > „| » „ 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „im „| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| > »| > „ 

6. | — 8 ær geldar á hausti ......020000000.0.0.. hver á | 400 00! 3200 | 00} 2667 

1.| — 10 ær mylkar á hausti ........0...0.0.... hver á | 300/|00/3000') 00} 2500 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {2500 00}2500 | 00! 2083 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (2000 001 2666 | 67 | 2222 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8|00| 960) 00! 800 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á T|00| 840100 700 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21/00/2520! 00! 2100 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. å 6|00| 720/00| 600 

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... pundið á „| > »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ........00..000.... parid å „1 » »| » » 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| » „| > „ 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0.0000000.0.. parið á „| 5 „| > „ 

18. | — 20 eingirnispeysur .......00.0000.00.0..... hver á „| > »| » „ 

19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur .....0..00.00.00... hver á »/| » »| » » 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á „1 > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar Í al. á „| » „| > „ 

D. Fiskur. 
99. | 1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 210|00|1260) 00} 1050 

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. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| » »| » »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, kr. | aur. kr. | aur.! aur. 

E. Lysi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar å „| » „| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » ÞIÐ „ 
29. { — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »| » »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 48 | 004 720100; 600 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » „| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 25: 00| 150100? 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 17(50( 105100; 87 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » „| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > „ 
31. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| » „| > „ 

| G. Ymislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 300) 001 1800) 00/ 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „15 „1 > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 225 00} 2700) 00/2250 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| %» ÞM » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 1601 00 „| >13200 
43. | — 1 lambsfóður ............002 000. á | 200/00 »| » 14000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................000000. 0. 3161! 11'| 2634 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000000.0 000. 1260 | 00} 1050 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........000000.00 00 »| » » 
Eftir D. eða í fiski .............000000000 0000 1260 | 00 { 1050 
Eftir E. eða i lýsi ..............000000 0000 720 00} 600 
Eftir F. eða í skinnavöru ............00000.00.00.n nn 127| 50| 106 

En meðalverð allra landaura samantalið .................0.0.0.0000.0 vennen 6528 | 61 | 5440 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...................0...000 0000... 1305  72{ 1088     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 28. janúar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 10. april 1957. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B30
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129 VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

  

      

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | sur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .........- á 12500. 0012500, 00| 2083 

2, | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 420 0012520, 00 2100 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å »| » „ið » 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „| » „| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „| » „| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .....2.00020000.00... hver á | 305/00/12440) 00| 2033 

1. | — 10 ær mylkar á hausti .....0000.0000..... hver á 200 | 00| 2000 | 00 { 1667 

g. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {1500|00 1500, 00 { 1250 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ......0000.00... hver á | 900! 00|1200| 00} 1000 

B. UU, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 190 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8{00| 960|00| 800 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5100! 600100! 500 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19 | 00|2280 | 00 | 1900 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 81 00| 960/00| 800 

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 22.00.2000... pundið á „| > „| » „ 

15. | — 60 pör eingirnissokka ......00.0000000.. parið á »| > „1 > » 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ...........… parid å „| > „| » » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga ......000000.0.0.000... parið á „| > „| > „ 

18. | — 20 eingirnispeySur 2...000000..0........ hver á „| > „| > „ 

19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur .....0.000000... hver á »! » „| > „ 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „1 » » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á »/| » »| » » 

D. Fiskur. 
92, | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 182 00|1092) 00| 910 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á „| > sið „ 

924. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| > „| > „ 

25. | — 6 vættir af ýsu, hertri .......0000000.. vættin á „| > „3 » 

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 „| » „| > „ 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á »| » »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 6100! 90100! 75 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| » »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 20,00| 80 00! 67 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 22, 00j 132 00| 110 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 18/00 108 00! 90 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „1> „| » > 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > »| » > 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 800; 00} 4800 | 00 | 4000 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „1 > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 400 00/2400, 00 | 2000 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å »| » »| » » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »! » ÞIÐ > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 140 00 »| »| 2800 
43. | — 1 lambsfóður .........02.0200 000. å | 140, 00 »| »| 2800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............20000 0000. 2026 | 67! 1689 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......22000000 0... 0. 0... 1200 | 00 {1000 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........0.0000...e ess „1 > > 
Eftir D. eða í fiski ...............00000.0. s.n 1092! 00| 910 
Eftir E. eða Í lýsi ............0.0.00 00... 90 00! 75 
Eftir F. eða í skinnavöru ........0..000000 00... 1280 ; 00 { 1067 

En meðalverð allra landaura samantalið ...............0..0000.... venner 5688 | 6714741 

og skipt med 5 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða .............000..0.... nn s | 948 1137 | 73       

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 29. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Hinrik Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. maí 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Dalasyslu 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til $ vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (2400 0012400 | 00| 2000 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400 00 | 2400 00 | 2000 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å »| » »| » » 

4.{ — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á »| » »| » » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å »| » „| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti ......0.0000000...... hver á | 2501 0012000! 00| 1667 

T.| — 10 ær mylkar á hausti 2....0.0.0..... hver á | 180, 0011800! 001 1500 

8. | — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1000 00 1000 | 00; 833 

9.) — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á | 800 00|1066| 67| 889 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ulla, vel þveginni .. pd. á 71501 900 00} 750 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5'50| 660 00! 550 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 16 0011920: 00} 1600 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 7 00} 840. 00) 700 

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 2... pundið á „| > „im „ 
15. | — 60 pör eingirnissokka 2.....000.0...... parið á »| » „im „ 
16. } — 3) pör tvíbandsgjaldssokka .......2.... parið á „15 „| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga 2.....00.00. 0... parið á »| > ÞAÐ „ 
18. | — 20 eingirnispeySur 2... hver á »| » »| » » 
19. - 15 tvibandsgjaldpeysur ........0..0.00... hver å „> „| > „ 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ÞIÐ „| » » 

21. | — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „im „ÞIÐ » 

. | 
D. Fiskur. 

22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á „1 > »| » » 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á »| » ”»| » » 

24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å „| > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á »| » „1 > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ER I) „im „          
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Í peningum | Hundrað á | 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 »| » »| » » 

— 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á 8'00| 120 00! 100 

— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „im „ 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 20'00| 80100! 67 

— 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 20 00| 120/00| 100 

— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 8100} 48!00} 40 

— 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „> „ 

— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 

— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å 650 | 00/3900 | 00/ 3250 

— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| /» »| > » 

G. Ýmislegl. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 250) 00/1500 | 001 1250 

— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „1 > „| > » 

— 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund á „1 > „| > » 

— 480 pd. af fjallagrösum .........24.… 10 pund å „| > „| > „ 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .„....0.000.00000... á | 150, 00 „| »| 3000 
— 1 lambsfóður ........0002000 000. á | 170, 00 „| » j 3400 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........20000000. 00. sens. 1777 | 78) 1481 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ......0.0000000 0000... 1080 | 00} 900 

Eftir C. eða i ullartóvöru .....0..000000 0000. „| > » 
Eftir D. eða i fiski .....0.20000000 00. »| » » 
Eftir E. eða Í lýsi ......0000000.00ne ns 120 |00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ........0.000000. 000... enn 1037 00! 864 

En meðalverð allra landaura samantalið .........0000.0000. 000 n eens enn 4014 | 78 | 3345 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra medalverda .........00..00 000 ns sn ss... 1003 | 70| 836       
  

Skrifstofu Dalasýslu, Búðardal, 15. febrúar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Sigtr. Jónsson, 
— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. apríl 1957. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum { Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. surf ke. |anr. | aus 
1. { 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3000 0053000 00| 2500 
2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 420 00 (2520 | 00 ; 2100 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| »å  —5»5)| » » 

4. {| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á A „ „Im „ 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á »| » „> „ 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...........0.00.0.... hver á 290  00/2320 | 00 {1933 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180 00}1800/ 00{1500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |1700! 00/ 1700) 001 1417 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1400' 00} 1866 | 67 | 1556 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 800} 960,00) 800 
11. { — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 6) 50) 780) 00| 650 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 25: 00/3000 | 00}2500 

13. { — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5; 00| 600/00| 500 

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 .........0000 000... pundið á „I > „1 » » 
15. | — 60 pör eingirnissokka .........000..00.. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å »| > „> » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0000000.0.. parið á 25 001 4500 | 00| 3750 
18. | — 20 eingirnispeysur ......0.0000.0. 0. hver á „im „| » „ 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á »| » „| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáis, áln. breiðs, 1 al. á »| » »| é» » 
2l. | — 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 á 170 | 00/1020' 00! 850 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á sl > „Im » 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin á „| > „| > » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „I » »| » » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > „| > „            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 131 

, kr. | aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „1 > „| » » 

28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » „(> » 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á Þið „| > > 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > „ 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 25/00| 100)00| 83 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20 '00| 120/00| 100 

33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15 00! 90100! 75 

34, | — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR » ÞIÐ » 

35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » „| > » 

36. | — 6 fjórðungar selskinns .......00..... 10 pund å »| » »| » „ 

37. | — 240 lambskinn (vorlamba). einlit ...... hvert á »| „im » 

| 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 300 00) 1800 "001 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á > » sl > » 

40. | — 120 pd. af fuglafidri .......0.0020... 10 pund å »| » „ÞIÐ » 

41. | — 480 pd. af fjallagrösum .....0.0..... 10 pund á sn „im „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .......00.0.0.00... á 150 00 „| »| 3000 

43. | — 1 lambsfóður .......000000 0000. een á | 150 00 „| » | 3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .........2.200000n ess sðnr nr. 2201 | 11| 1834 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg „00.20.0000... 000... 1335 | 00{ 1112 

Eftir C. eða i ullartóvöru .....0.0.00000n ss 4500 | 00} 3750 

Eftir D. eða í fiski sv... sess... 1020 00| 850 

Eftir E. eða í lýsi ........200.00000 sess »| » » 

Eftir F. eða i skinnavöru .....00u0eerenereneneneentesnsrnesn 103/33| 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........00.200000 000 .eeeeeenn innan 9159 | 44 | 1632 

og skipt með 5 sýnir:   Meðalverð allra meðalverða .........00000..00e seen. 1831 89}1526     
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 3. apríl 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Ari Kristinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 23. apríl 1957. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjån Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

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 nåvembermånadarloka, i fard. .......... á (3500) 00/3500| 00}2917 

2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 500; 00| 3000 0012500 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti reverse hver å 450 0012700) 00|2250 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 400) 00J3200' 0012667 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 350 | 0014200! 00! 3500 

6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 350) 00{2800' 00|2333 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200. 00/2000' 00| 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á {2500  00}2500/ 00} 2083 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri .......:....... hver á (1900) 0012533) 0012111 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00 1200 00|1000 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8: 00| 960/00| 800 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 22 | 00| 2640! 00| 2200 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 10! 00} 1200! 00} 1000 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......0.002000 000. pundið á „| > »| > » 

15. { — 60 pör eingirnissokka ........00000.... parið á »| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0..0000.0.0.. parið á 20 | 00}3600' 00} 3000 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0000000000.0. hver á „| > „| » „ 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ........0000000.. hver á »| » „| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. á ÞIÐ »| » » 

21. { — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 200|00/ 1200! 00| 1000 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum ... vættin á | 850) 00|}5100 | 00| 4250 
24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å »| > „| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á | 1000) 00| 6000) 00|5000 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| » »| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 132 

, kr. aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »| > »| » » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á »| > »| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| > »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 8100! 120700! 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 25 | 00! 100100j 83 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 20 00} 120/00| 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00| 90/00| 75 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „im »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > mi > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „> > 
31. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „1 > »| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300  0011800 | 00} 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á Þið „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 250, 00/ 3000 | 00; 2500 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á Þið »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 140 | 00 „| »| 2800 
43. | — 1 lambsfóður ..............0.000. 00. á | 200 00 „| »| 4000 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .................0000.00 00. 2937 | 00 | 2448 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...............00..00000... 1500 | 00} 1250 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............00..... everree 3600 | 00 | 3000 
Eftir D. eða í fiski ..................0.0..00.... ev rv evvveee 4100 | 00 | 3417 
Eftir E. eða i lýsi ..............0...000.00... 0... 120 | 00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru .................0...0..00 0. 103!00| 86 

En meðalverð allra landaura samantalíð ...........................00.000000.. 12360' 00 | 10301 

og skipt með 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ......................000000000 0. 2060 | 00 | 1717 
i 

  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar, 1. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1957. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
B 31
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maiinánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

| Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. eur kr. |aur. sur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |2800'00j;2800) 00) 2333 

a. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 500 00|3000, 00|2500 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| > »| > » 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á Þjo| „|s| » 

s.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á „1 » „3 » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .......0.00000000... hver á | 300 0012400 00|2900 

1. | — 10 ær mylkar á hausti .......0.0000000.. hver á | 170 00|1700 00}1417 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2000 00}2000 00} 1667 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1400 00| 1866 67| 1556 

| 

B. Ull, smjör og tólg. | | 

10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 1:20| 864 00| 720 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 4 50| 540, 00| 450 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ...... see. pd. á 25; 00! 3000 00} 2500 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6 00| 720 00| 600 

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 2... sn pundið á „| > „im » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ........000000.. parið á » | » „| > » 

16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á »| > »! » » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga ......000000..0.0.. parið á „| » „1 » » 

18. | — 20 eingirnispeysur 2...cc0n 0... hver å »| » »| » » 

19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ......0.0.00..0.. hver å „Ð „I > » 

20. | — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å „> ÞIÐ „ 

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 á | 200 | 00| 1200 | 00 | 1000 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin á „0 »f >jo| > 

24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »! » „im „ 

25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ......0.00000... vættin á » | » »| » » 

26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > »| » »        
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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 sl » ”» | » „ 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „ið »| » „ 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „ið „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å „im »| » » 

F. Skinnavara. 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „Í „| > » 

32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á #1 > »| » » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „| > »| > » 
34, | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » ÞIÐ » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „> „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „1 » „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hnår., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å | 360 100 2160 | 00 | 1800 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å ”»| » „| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å »| » »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 170 00 „| >|3400 
43. | — 1 lambsfóður ..............0.00 00... á | 250'00|  >| >|5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................0..... sv enn s 2294 | 45 | 1912 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ...........00..0.0. 0000... 1281 | 00 | 1068 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0.00..00.. 0. »| » » 
Eftir D. eða í fiski ................2.0000 0... 1200 | 00 | 1000 
Eftir E. eða í lýsi .............0000000 00. vs „| > » 
Eftir F. eða i skinnavöru ............00.00 0000. es A » > 

En meðalverð allra landaura samantalíð ..............................0...000... 4775 | 45 | 3980 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............,.......00000. 000... 1591 | 82 (1327       

Skrifstofu Strandasýslu, 15. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Salberg Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  
Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur, kr. |aur.| aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 3500 00! 3500  00|2917 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver å 550 | 00! 3300) 00/ 2750 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver å »| » „Im » 

4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver å „| » »| » » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 350 | 00 | 4200 | 00} 3500 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...............0..... hver á | 400|00!3200 | 002667 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 300, 00!3000| 00| 2500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 2000) 00| 2000 | 00) 1667 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á | 15001 00} 2000! 00 | 1667 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 9 00} 1080| 00} 900 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 1'00| 840'00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 19! 001 2280 | 00 | 1900 
13. } — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 500} 600/00| 500 

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 ......000000 00 pundið á „| > „| > „ 

15. | — 60 pör eingirnissokka ..........00.00.... parið á »| » »| » » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > »| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ...........0.00..... parið á Þ| > »| » » 
18. | — 20 eingirnispeysur ......0.0000000...... hver å »| » »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å ÞIÐ »| » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. 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 verkuðum .. vættin á | 215, 0011290, 00 | 1075 

23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å »; »| » » 

24. | — 6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å „| > „1 » » 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > „| > » 
2%. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ »| » »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 134 

. kr. aur. kr. | aur. aur. 

E. Lysi. | 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| » sl > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á sim „ið „ 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á »| > „| > » 
30. | — Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| > „ið > 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 3000} 120 00! 100 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 25|00| 150, 00! 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00| 90/00| 75 
34. { — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „im »i » » 
35. { — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| » »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 1/50 360'00| 300 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 0 »| » > 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å »| » ÞIÐ » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 170,00 „| »| 3400 
43. | — 1 lambsfóður .........00.000. 00... á 200 | 00 „|! „4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða i fríðu ........0.0....0.n rene rerne 3028 | 57 | 2524 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg „......0.002. 000... 1200 | 00; 1000 

Eftir C. eða í ullartóvöru ...........2000 000. »| » » 
Eftir D. eða í fiski ........20r0nereeeeeeeeenrennersknrenee 1290 | 00 | 1075 

Eftir E. eða i lýsi ..........0.....02 202... nn „Im » 
Eftir F. eða í skinnavöru ............20.000. 00 nn. 180 00} 150 

  

En meðalverð allra landaura samantalið ......................0..0.0.00000000.0... 5698 | 5714749 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............2..0.0 0... nn 1424 64 | 1187       

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 25. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. april 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skagafjardarsyslu og Sauðárkrókskaupstað 

frå 16. maimånadar 1957 til jafnlengdar 1958. 

  

að 
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n
 

  

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 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 ........0..00000... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ................. hver á 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 
— 12 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 
-- 320 yd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
„1 hndr., 30 på. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......00000. 00. pundið á 

— 60 pör eingimissokka ......0.00000.0.. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ........02... parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ......0...00000000.. parið á 
— 20 eingirnispeysur 2....00.000.0.. hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur .......000.000000. hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á 
— 6 vættir af ýsu, hertri .......0.0.0.... vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

  

  
  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

| | 
3000 00 | 3000 | 00 | 2500 
420 00}2520 00 |2100 

„| > »| > „ 

»| » „| > » 

270!0013240' 0012700 

320 í 001 2560 | 0012133 

165! 00 | 1650; 00| 1375 

1550 | 00 | 1550" 00 | 1292 

1050 00 í 1400| 00| 1167 

10 | 35 {1242 0011035 

8'00{ 960 00; 800 

18'50'2220' 00} 1850 

10, 00} 1200, 00} 1000 

ÞIÐ »| % » 

„| » „ly » 

ÞIÐ „1 Í „> 

ÞIÐ) „| > » 

„im »! » » 

»| > »| » » 

þó % »| » » 

„| > „| > » 

165 00! 990100! 825 

810 00| 4860 | 00 | 4050 
sl > „| » „ 

„1 > „1 > „ 
„in „> >  
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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 »| > „| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å ”»| > »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á ÞIÐ »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á „0 »| » » 

F. Skinnavara. 
31. { 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 22'50| 90/00| 75 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 nund á 20 00j 120700! 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12(50| 75100; 62 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á sl > „| > „ 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á BIÐ »| » „ 
31. | —- 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 4 ' 50/ 1080 00| 900 

G. Ýmislegt. | 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300 00| 1800 | 00 1500 
39. i — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > „| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 400, » | 14800) 00 | 4000 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| » »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 180, 00 „| »| 3600 
43. | — 1 lambsfådur ..........2.00.000.0. en. á | 170/00 »| >13400 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............00000.s0.ssnns sn 2274 | 28 | 1895 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0.0000...0.......... 1405 | 50 | 1171 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000. 0. sess „| > „ 
Eftir D. eða í fiski ..........0000.....0.sss s.n 2925 | 00 | 2437 
Eftir E. eða í lýsi ...........00..0.0.00..e. ess. „| » „ 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.0.00... sons... 341/25| 284 

En meðalverð allra landaura samantalið ........,......000..00... 0... en 6946 | 03 | 5787 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..................000..ve nv... 1736! 51 | 1447     

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 21. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. april 1956. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu, Akureyrar-, Siglufjardar- og Ólafsfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1968. 

Í peningum Í Hundrað á | Alis 

Á. Fríður peningur. kr. aur: kr sur. | ur. 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 14000 0014000) 0013333 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver á | 570 00 3420 00j 2850 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á »| » ÞIÐ „ 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „1 > „| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 368 | 00|4416' 00|3680 

6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 422 | 00|3376| 00| 2813 

1. | — 10 ær mylkar á hausti .......00..0..... hver á | 280 00}2800 | 00| 2333 

8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á (2000) 001 2000, 00| 1667 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1100 00| 1466 | 00 {1222 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 80 | 1296 00 | 1080 

11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8|00| 960! 00| 800 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 23 0012760! 00 | 2300 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5100! 600) 00} 500 

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 .....000000 000 pundið á „15 „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ........0.000.0.. parid å I » „Im „ 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „im „| > „ 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ......0000000000.0.. parið á „> »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur .....0.000000....... hver å »| » »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ........0..00.... hver å „| > „I » » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á „I > „I > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „I > »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 302 | 00|1812| 00! 1510 

23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 525| 00/3150 | 00}2625 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á »| » »| > „ 
25. | — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| > »| > » 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| » „1 > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 136 

, kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > ÞE) » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á „| > »| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 21/00|/ 315/00| 262 

F. Skinnavara. | 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á > » „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 27; 60| 165|60| 138 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 14'80| 88/80| 74 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „| > » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. 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 | 125! 00 „| »| 2500 
43. | — 1 lambsfóður .............00000.0... 0... á | 160/00 „| »| 3200 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ................0..000... ss 3068 | 00 | 2557 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0..0000000....... 1404 | 00 | 1170 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............00.000000. 00 „| > » 
Eftir D. eða í fiski ...................00.0..0.. FI 2481 | 00 | 2068 
Eftir E. eða í lýsi ..................00000. 0000. 315 | 00| 262 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............0..00..0...ve s.s 127| 00| 106 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........................000.0.000.0.. 1395 | 00 j 6163 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................000.0. sn 1233   1479 | 00     

Skrifstofu Eyjafjardarsyslu og Akureyrarkaupstadar, 20. marz 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Skarphéðinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 15. april 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  
Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1957 til jafnlengdar 1958. 

  

= 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

a 

  

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 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 ......0..0000000000.. hver á 

— 10 ær mylkar á hausti ........00..00... hver á 

— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ......0.0000 0... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .........0..0.... parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 

— 180 pör sjóvettlinga .......00.00.0000.0.. parið á 

— 20 eingirnispeysur 2...00000000 00... hver á 

— 15 tvíbandsgjaldpeysur .......00.00.00... 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 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af ýsu, hertri .............0.. vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin So
v 

Dv
 

fo
r 

fb
 

Os
 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. kr. | aur. aur. 
  

  

3000 
450 
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3000 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 137 

, kr. aur, kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 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 å 22100! 330|00| 275 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å »| » „| > „ 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á „| » »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| > „| > „ 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, 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 »| > „| » „ 

. | 
G. Ýmislegt. 

38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 350 | 00| 2100 | 00 | 1750 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| » „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » „| > „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| » „| > „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 145; 00 »| » | 2900 
43. | — 1 lambsfóður .............0000000. 000. á | 190) 00 „| »| 3800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .................0000..00. 0. 2988 | 89 | 2491 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..............0000000000... 1530 | 00 | 1275 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0000.e.e eens „| > » 
Eftir D. eða í fiski ..................0.0.0 reserverne 1350 | 00 | 1125 
Eftir E. eða i lýsi ..................0.00000000.00. 0 330 | 00| 275 
Eftir F. eða í skinnavöru .............0..000000....v „| » » 

En meðalverð allra landaura samantalið .......................0.0.00.0.000. 0. 6198 | 89 | 5166 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................02.000.0.. senn 1549 72 | 1291 
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 28. janúar 1957. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 23. apríl 1957. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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138 AUGLYSING 
14. júní 

um merki og innsigli Reykjavíkurbæjar. 

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefur á fundi sínum 6. júní 1957 samþykkt að taka 

upp merki fyrir Reykjavíkurbæ. 

Merkið er: Tvær öndvegissúlur og þrjár öldulínur á gotneskjum skildi, markað 

með hvítu á heiðbláan grunn. 
Öndvegissúlurnar eru táknaðar með einum saman útlínum og tveim þverlinum 

fyrir súlnahöfuð. Í hverri öldulínu eru fjórar öldur, ein sitt hvorum megin við 

súlur og tvær milli þeirra. 
Hlutföll lita í merkingu eru: Lárétt við skjaldarrönd eins og: 14 —1— 2— 1 — 

114. Lóðrétt frá skjaldarrönd og á móts við skjaldarbrodd eins og: 24 —5 %X %2 — 

574. Súlnahöfuð eru jafnhliða ferhyrningar og bil milli þverstrika %. 

  

Jafnframt því sem merki þetta er tekið upp fyrir Reykjavíkurbæ er innsigli 

bæjarins frá 28. janúar 1815 lagt niður og nýtt innsigli tekið upp með áðurgreindu 

merki í innsiglishring og áletruninni: INNSIGLI REYKJAVÍKUR. 

Hvers konar notkun merkisins án leyfis bæjarstjórnar Reykjavíkur er óheimil. 

Borgarstjórinn í Reykjavik, 14. júní 1957. 

Gunnar Thoroddsen. 

139 REGLUGERÐ 
30. júlí 

" um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún, nr. 82 10. april 1945. 

1. gr. 
23. gr. reglurgerðarinnar orðist þannig: 

a. Skip, sem eru eign manna búsettra við hafnarsvæðið eða skrásett þar og ekki 

eru í millilandasiglingum, skulu greiða hafnargjöld einu sinni á ári, sem hér 

segir: 
Vélbátar yfir 5 rúmlestir brúttó, greiði kr. 10.00 af hverri brúttórúmlest, 

þó ekki yfir kr. 500.00 árlega. 
Vélbátar undir 5 rúmlestum brúttó, greiði árlegt gjald kr. 50.00. 

b. Fiskiskip greiði kr. 0.30 af hverri nettórúmlest, þó ekki oftar en 5 sinnum á ári. 

30. dag ágústmánaðar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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c. Innlend strandferdaskip greiða í fyrsta sinn á ári hverju, er þau koma á Eski- 139 
fjarðarhöfn kr. 1.10 af hverri nettórúmlest í hafngjald, en ekkert þó þau komi 
aftur á því ári. 

d. -Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma og hafa samband við land, greiða kr. 
0.30 af hverri nettórúmlest í hvert skipti, er þau koma á Eskifjarðarhöfn. 

2. gr. 
24. gr. reglurgerðarinnar orðist þannig: 

Skip, sem lagt er við föst legutæki á höfninni, greiða árlega fyrir það, sem hér 
segir: 

a. Ef þau eru skrásett í Eskifjarðarkauptúni og að öllu leyti eign manna, sem bú- 
settir eru við hafnarsvæðið, greiði opnir bátar kr. 10.00, vélbátar með þilfari kr. 
20.00, en stærri skip kr. 30.00. Gjalddagi er 1. október ár hvert. 

b. Um aðra báta eða skip fer eftir samkomulagi við hafnarnefnd. 

3. gr. 
1. tl. 25. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

1. Gjöld af bryggju hafnarsjóðs. 
a. Af farþega-, póst- og flutningaskipum kr. 0.25 af nettórúmlest. 
b. Af togurum greiðast í hvert sinn kr. 50.00. 
c. Af aðkomufiskibátum yfir 20 rúmlestir brúttó greiðist kr. 50.00 í hvert sinn, 

fyrir sólarhring eða minna. 
Af slíkum bátum, undir 20 lestum brúttó, greiðist kr. 15.00 hvert sinn: 

d. Bátar, heimilisfastir á Eskifirði, greiða: Bátar, yfir 20 rúmlestir brúttó, sem 
liggja við bryggju án þess að ferming eða afferming eigi sér stað, greiða kr. 
10.00 fyrir hvern dag, bátar undir 20 lestum brúttó greiði kr. 2.00 fyrir hvern dag. 

4. gr. 
30. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

1. Kol, salt, sement, .........02.0000. sn kr. 0.75 hver 100 kg 
2. Steinolía, brennsluolíur, benzin, smurningsolíur ...... — 1.00 — 100 — 

3. Lýsisföt, smurnings- og steinolíutunnur, um 200 litra 
fullar 2.......022200020 20. — 2.75 hvert stk. 

4. Tómar tunnur, uppsettar og óuppsettar, kassaumbúðir — 040 — — 
5. Tómar stáltunnur, smurningsolíuföt, öl- og gosdrykkja- 

kassar fullir, síldartunnur fullar .................... — 150 — — 
6. Timbur .............0000 000 — 0.285 — ten.-fet 
7. Þurr fiskur ............00000. 0... ss — 0.90 hver 100 kg 
8. Saltfiskur, nýr fiskur, frosin síld ................... — 0.75 —- 100 — 
9. Fryst fiskflök og heilfrystur fiskur ................. — 120 — 100 — 

10. Blaut bein .............2000 0... ss — 0.12 — 100 — 
11. Skreid ....2.0.....00...00.0s ses —- 1.00 — 100 — 
12. Kjöt, saltað eða fryst ..........0.000 00... — 150 — 100 — 
13. UM ......0.00200000 ns — 3.00 — 100 — 
14. Gærur ..........00000 00 — 250 — 100 — 
15. Stórgripir .............200... ens — 10.00 hver gripur 
16. Sauðfé ............2.0.00. 00. — 1.50 — kind 
17. Bátar, bifreiðar, dráttarvélar, jarðýtur ............... — 20.00 hvert stk. 

18. Ís .....2.....000 00 — 0.30 hver 100 kg 
19. Allar aðrar vörur, hver 100 kg eða minna ........... — 1.75 — 100 — 

30. júlí
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139 Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með, samkvæmt lögum nr. 29 23. april 
30. júlí 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til 

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 77 25. apríl 1950, um breyting á hafnar- 

reglugerð fyrir Eskifjarðarkauptún, nr. 82 10. apríl 1950. 

Samgöngumálaráðuneytið, 30. júlí 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

140 AUGLÝSING 
19. ágúst 

um merkingu á kjöti af fullorðnu sauðfé. 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 5, um kjötmat og fleira, frá 22. febr. 1949, ásamt 71. 
gr. reglugerðar nr. 155 um kjötmat og fleira, frá 8. sept. 1949, heimilast útflytjend- 
um að merkja kjöt af fullorðnu sauðfé fyrir brezkan markað, sem hér segir: 

Veturgamalt. 1. gæðaflokkur: 

  

Flokkur L 18 kg og undir merkist ..............… LH 
— M 18.5—22 kg merkist .........0....... MH 
— H225-255 — 0  eenereereeerrnnee HH 

Sauðir. 1. gæðaflokkur: 

Flokkur 1 22 kg og undir merkist ................ 1w 
— 7 22.5—25.5 kg merkist .........0....0..0... TW 
— 3 26 —29 —  — eeueerereenenvenee 3W 
— 9295—825 —  — eneeesereevnnvseee 9WwW 
— 5 338 —36,5 — ——  eneeeereenensernsne 5W 

Saudir. 2. gædaflokkur: 
Flokkur 1 22 kg og undir merkist ................ 1WwX 

— 7 22.5—25.5 kg merkist ......0..0000000. 7TWX 

— 3 26 —29 — mm eueeeeeerersenenee 3WX 
=. 9 29.5—325 —  — eeeeereeeeererrenee 9WX 
— 5 33 —36,5 — mm seeeerereeererenne 5WX 

Ær. 

Flokkur 1 22 kg og undir merkist ................ iE 
— 7 22.5—25.5 kg merkist ...........0..0.... 1E 
— 326 —29 —- — 3E 
— 9 29.5—32,5 —— — eueerereerereereee 9E 
— 533 —36,59 —  —  eeenereevererereee 5E 

Nýrnamör á að skilja eftir í skrokknum. Skera á fram úr bringunni eins og á 
dilkaskrokkum. Á kjötpoka skal prenta ICELAND MUTTON. Á þá skal enn fremur 
stimpla kjötflokkunarmerki (LH, MH, HH etc.) og sömuleiðis á kjölmerkimiðana. 
Skrokkana má ekki kljúfa. 

Þetta birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eisa að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 19. ágúst 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands.
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AUGLYSING møg 
. ágúst 

um breytingu å gjaldskrå fyrir Rafveitu Reydarfjardar, nr. 20 3. febr. 1949. 

I. kafli gjaldskrårinnar ordist svo: 

I. RAFORKA 

A. Lysing. 

Rafveita Reyðarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 
1. Um kwstmæli á kr. 1.44 hver kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar raf- 

orkunotkun, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár. 
2. Um kwstmæli á 65 aura hver kwst. auk fastagjalds, er nemi 50 aurum á mánuði 

á hvern m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða 
af gólffleti í búðum, skrifstofum og vinnustofum, en fyrir geymslur og ganga 
skal greiða 20 aura á mánuði af m?. 

3. Til götu- og hafnarlýsinga um kwstmæli á 1 kr. hver kwst. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwstmæli á 36 aura hver kwst. fyrir fyrstu notkun, er nemi: 

Í íbúð sem er 1 herbergi og eldhús, 1300 kwst á ári. 
9 — 1600 — 
3 1900 — 
4 2100 — 
5 — 0 
-— 6 — — 2400 — 
7 — 0 — 
Notkun umfram þetta greiðist með 25 aurum hver kwst. Auk þess skal greiða 

fastagjald kr. 5.00 á mánuði af einu herbergi hverrar íbúðar og kr. 3.00 á mánuði 
af hverju herbergi umfram eitt. 

Til herbergja í íbúð skal telja öll íveruherbergi og eldhús, en ekki ganga, bað- 
herbergi eða geymlsur. Herbergi, sem er minna en 5 m? skal telja sem hálft, en 
stærra en 25 m? sem tvö. Þar, sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m?, 
má miða við samanlagt flatarmál þeirra, þannig að hverjir 10 m? jafngildi einu 
herbergi og hverjir ó m? hálfu herbergi. 

C. Vélar. 

Þar, sem orkan er notuð til vélareksturs, skal hún seld: 

1. Um kwstmæli á 65 aura hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, kr. 150.00 á hvert uppsett kw vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, ef uppsett vélaafl fastra véla er yfir 20 kwst., um kwstmæli á 
30 aura hver kwst. Heimilt er að rjúfa strauminn í allt að 3 stundir á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar. 

D. Hitun. 

1. Um kwstmæli á 25 aura hver kwst, enda sé þá minnsta notkun 6000 kwst á ári. 
Heimilt er að rjúfa strauminn allt að 3 stundum á dag á tímum mesta álags raf- 

veitunnar.
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2. Til næturhitunar með þilofnum og tubum á 12 aura hver kwst. 
Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 

a. Að notandi setji á sinn kostnað klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti við- 
hald þeirra. Þó getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og 
annist viðhald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu 
af þeim samkvæmt reglum, er gilda um leigu mælitækja. 

b. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. 
júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar stað, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 2. ágúst 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða á Patreksfirði. 

1. gr. 

Sölubúðum á Patreksfirði skal loka eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 
samþykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er 
hafður á boðstólum og hans ekki neytt á staðnum. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 6 

síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyrr en klukkan 8.30 árdegis næsta virkan dag. 
Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og á gamlársdag skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi 
síðar en klukkan 1 síðdegis. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt 
að halda sölustöðum opnum til miðnættis, svo er og heimilt að hafa opið til kl. 
10 síðdegis einn virkan dag á undan þessum degi, skömmu fyrir jól. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 30. september skal á laugardögum loka sölubúðum 
og sölustöðum eigi síðar en klukkan 12 á hádegi, á tímabilinu 1. október til 31. des- 
ember kl. 4, frá 1. janúar til 30. apríl skal á laugardögum lokað eigi síðar en kl. 
1 síðdegis. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst- 

mánuði mega engar sölubúðir eða sölustaðir vera opnir. 
Hinn 1. maí og 1. desember skal sölubúðum og sölustöðum lokað kl. 12 á 

hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal 

sú undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum ein- 
göngu til sölu á brauði, kökum, mjólk, rjóma og skyri sem hér segir:
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Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta, 17. juni og fyrsta månudag i ågust- 142 
mánuði frá kl. 9 árdegis til klukkan 12 á hádegi. Þó skal loka páskadag, jóladag 8. ágúst 
og nýársdag svo sem öðrum búðum. 

Aðfangadag jóla og gamlársdag til klukkan 4 síðdegis. 
Fyrsta sunnudag í sjöviknaföstu frá kl. 9 árdegis til kl. 4 síðdegis. 
Laugadaga til kl. 4 síðdegis. 
Veitingastaðir er hafa fengið tilskilið veitingaleyfi mega vera opnir til kl. 

11.30 síðdegis, enda sé söluvörum þeirra neytt á veitingastað. Þó skal þeim vera 
lokað páskadag, jóladag og nýársdag svo sem öðrum sölustöðum. 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal loka kl. 4 síðdegis. 

5. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða og sölustaða skal óheimilt að selja á strætum úti 

og torgum eða annars staðar utan sölubúða og sölustaða, nokkurn þann varning, 
sem ekki má selja nema samkvæmt verzlunarleyfi. 

6. gr. 
Menn sem komnir eru inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunartíma er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er. 
Matvæli til skipa, sem eru að leggja úr höfn, er heimilt að afgreiða eftir lok- 

unartíma. 

7. gr. 
Lyfjasala er undanþegin reglugerð þessari. 

8. gr. 
Sveitarstjórn er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðarskyni 
eða til ágóða fyrir stofnanir eða félagasamtök, er vinna að líknar- eða mannúðar- 
málum. 

9. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem er gerð af hreppsnefnd Patrekshrepps, samkvæmt lögum 
nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. Brot gegn samþykkt þessari varða sektum 20—500 krónum og 
renna sektirnar í sveitarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka 
sem almenn lögreglumál. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. ágúst 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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143 AUGLYSING 
9. ågust 

um stöðumæla í Reykjavik. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur og reglum um stöðumæla frá 

1. ágúst 1957, verða settir upp stöðumælar á eftirtöldum stöðum í Reykjavík: 

Austurstræti, Vallarstræti meðfram Austurvelli, Thorvaldsensstræti, vestan 

megin, Hafnarstræti, Lækjargötu, vestan megin götunnar, svo og austan megin að 

Bókhlöðustíg, lóðinni Austurstræti 2, Kirkjutorgi, Tryggvagötu frá Pósthússtræti 

að Kalkofnsvegi, Bankastræti, Hverfisgötu, Laugavegi, Skólavörðustíg og lóðinni 

á horni Tjarnargötu og Kirkjustrætis. 

Samkvæmt 8. gr. reglna um stöðumæla, er skylt að greiða fyrir afnot stöðu- 

mælareits á virkum dögum frá kl. 9—19. Á laugardögum er gjaldskyldan þó aðeins 

frá kl. 9— 13. 
Á götum hefur stöðugjald verið ákveðið kr. 1.00 fyrir 15 mínútur og kr. 2.00 

fyrir 30 mínútur, og er það hámarkstími. 

Á Kirkjutorgi og lóðunum nr. 2 við Austurstræti og á horni Kirkjustrætis og 

Tjarnargötu er gjaldið kr. 1.00 fyrir hverjar 30 mínútur. 

Skylt er að greiða fyrir afnot af stöðumælareit fyrir hvers konar vélknúin 

ökutæki. Heimilt er þó án gjaldskyldu að ferma eða afferma ökutæki, taka farþega 

og hleypa þeim út, enda sé það gert án tafar og því hraðað eftir föngum. 

Nokkrir af framangreindum mælum verða teknir í notkun 12. ágúst n. k. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 9. ágúst 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

144 AUGLÝSING 

29. ágúst 
. La . seje 

um merkingu á dilkakjöti. 

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 5, um kjöt og fleira, frá 22. febr. 1949, ásamt 71. 

gr. reglugerðar nr. 155 um kjötmat og fleira, frá 8. sept. 1949, heimilast útflytjend- 

um að merkja dilkakjöt 1. flokk til útflutnings á brezkan markað með merki- 

miðum, sem á er prentað 
PRIME 

ICELAND 
LAMB 

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

Landbúnaðarráðuneytið, 29. ágúst 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Þor- 145 
bjargar Stefánsdóttur og Björns Jónssonar hreppstjóra á Veðramóti í Skarðshreppi, 30. ágúst 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 30. ágúst 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Þorbjargar Stefánsdóttur og Björns Jónssonar 

hreppstjóra á Veðramóti í Skarðshreppi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Þorbjargar Stefánsdóttur og Björns 

Jónssonar hreppstjóra á Veðramóti. Sjóðurinn er stofnaður af börnum þeirra hjóna til 
minningar um þau á 100 ára afmæli Þorbjargar Stefánsdóttur, 28. september 1955. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að styrkja skógrækt í Skarðshreppi í Skagafjarðarsýslu, 

þegar hafin verður, á þann hátt er nánar getur í skipulagsskrá þessari. 
Nú verður ekki hafin skógrækt innan Skarðshrepps áður en á að koma styrk- 

veiting úr sjóðnum, og skulu styrkir úr honum þá veittir til skógræktar annars 
staðar innan Skagafjarðarsýslu, þar sem stjórn sjóðsins álítur bezt henta. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 15350.00 — fimmtán þúsund þrjú hundruð og fimintíu 

krónur. 

Gjafir og áheit, er sjóðnum berast, skal leggja við höfuðstól sjóðsins, en hann 
skal ávaxtaður í sparisjóði Sauðárkróks og leggjast allir vextir við höfuðstólinn unz 
hann nemur 25 þúsund krónum. 

4. gr. 
Þegar höfuðstóll sjóðsins hefur náð framangreindri upphæð, má árlega verja 

úr honum % hlutum ársvaxta til þess að styrkja skógrækt innan Skarðshrepps. 
Þegar höfuðstóllinn er orðinn 50 þúsund krónur má verja allt að #4 hlutum árs- 
vaxtanna til framangreindrar styrktarstarfsemi. Afgangur ársvaxta skal lagður 
við höfuðstólinn þar til stjórn sjóðsins álítur tímabært að öllum árlegum vöxtum 
skuli varið til styrktarstarfseminnar. Höfuðstólinn má aldrei skerða. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, þ. e. sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu, hrepps- 

nefndaroddviti Skarðshrepps og sá afkomandi framangreindra hjóna, búsettur innan 
Skagafjarðarsýslu eða Sauðárkrókskaupstaðar, er sýslunefnd tilnefnir og á afkom- 
andi heimilisfastur innan Skarðshrepps forgangsrétt til tilnefningar. 

Nú er enginn afkomandi hjónanna innan framangreindra takmarka og kýs þá 
sýslunefnd þriðja stjórnarnefndarmanninn. 

Sýslumaður skal vera formaður stjórnarinnar, sem skiptir störfum með sér að 
öðru leyti.
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145 Sjóðstjórn gerir tillögur til styrkveitinga úr sjóðnum, en syslunefnd tekur end- 

30. ágúst anlega ályktun um þær á aðalfundi sínum. 

6. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Sjóðstjórnin hefur með höndum reikn- 

ingshald sjóðsins og er ábyrg fyrir eignum hans. Skulu ársreikningar sjóðsins 

lagðir fyrir aðalfund sýslunefndar til yfirskoðunar og úrskurðar. Sjóðstjórnin 

heldur gerðabók og ritar í hana fundargerðir sínar og ársreikninga sjóðsins og 

annað, er henni þykir henta. 

7. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Sauðárkróki og Reykjavík í júlímánuði 1957. 

Sig. Á. Björnsson. Jón Þ. Björnsson. Björg Björnsdóttir. 

Heiðbjört Björnsdóttir. Sigurlaug Björnsd. 

Har. Björnsson. Guðm. M. Björnsson. 

146 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1956. 

  

  
  

Tekjur 

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Veðdeildarbréf .........00.00000s es kr. 1200.00 

b. Innstæða í Landsbanka Íslands ............... — 9718.58 
kr. 10918.58 

2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ........2200000 00... kr. 60.00 

b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 585.76 
kr. 645.76 

Kr. 11564.34 

Gjöld 
Eign í árslok: 
a. Veðdeildarbréf ............0..0... 0... kr. 1200.00 

b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 10364.34 
  kr. 11564.34 
  

Kr. 11564.34 

Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormsiegats árið 1956. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........2.0.00.0.00.. kr. 39117.65 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 7987.00 

kr. 41104.65 
2. Vextir: 

a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði .................. kr. 1738.67 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 479.22 

— 2217.89 

Kr. 43322.54 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........0.00.0.00.. kr. 34856.32 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 8466.22 

kr. 43322.54 

Kr. 43322.54 
Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1956. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Verðbréf „..........020022000 0. enn kr. 1100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ............00000.0... — 10164.61 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ........00...... — 4090.40 
d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............ — 843.54 

e. Eignin Ytra-Vallholt ............0.0000. 000... — 7100.00 
kr. 23298.55 

2. Vextir: 
a. Af verðbréfum ..........00000 000... kr. 60.00 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði ..........0000...0.. — 533.64 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 204.48 
d. — innstæðu í Sparisjóði Sauðárkróks ......... — 52.46 

— 850.58 
3. Afgjald Ytra-Vallholts ...........000202. 0200 — 411.00 

Kr. 24560.13 

1957 
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Gjöld 
1. Úthlutað ................000 00 kr... 500.00 
2. Eign i årslok: 

a. Verðbréf ..........0.2000. 0 kr... 100.00 
b. Innstæda í Söfnunarsjóði ........0.000.0...00. — 10698.25 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ —  5354.88 
d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks ............. — 807.00 
e. Eignin Ytra-Vallholt ............0000. 00. 00.00.. — 7100.00 

— 24060.13 

Kr. 24560.13 
Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kirkjubyggingasjóðs árið 1956. 

Tekjur 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Í lánum kirkna ............0.0000 0... 000... kr. 450000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ............ — 8124.54 

kr. 458124.54 
2. Framlag ríkissjóðs, 2. greiðsla ...........0.20202 0000. — 500000.00 
3. Lán tekið á árinu ...........2.0.0..0 00. —  500000.00 

4. Afborganir lána ..........2.200020. 00 neon — 9300.00 
5. Til jafnaðar við gjaldlið 1 ................00.00 0000... — 942800.00 
6. Vextir ...........2..0.0.0 0. — 12207.57 

Kr. 2422432.11 
Gjöld 

1. Lán veitt á árinu ............0.0.20.. 00. kr. 942800.00 

2. Greiddir vextir af lánum kirkna .............000.0 0... 0. 0... — 38557.18 

8. Kostnaður ...........02.00.0 ss — 1000.00 

4. Til jafnaðar við tekjulið 4 .........00..0000 000 — 9300.00 
5. Eign i árslok: 

a. Í lánum kirkna ......0.0.0000 00 kr. 1383500.00 

b. Innstæða í Landsbanka Íslands ........... — 47049.93 

c. Í vörælu féhirðis ..................000... — 225.00 
  — 1430774.93 
  

Kr. 2422432.11 

Stjórn Kirkjubyggingasjóðs, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Sveinbjörn Högnason. Ásmundur Guðmundsson. Gunnar Árnason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur 

og Sigríðar Kristjánsdóttur árið 1956. 

  
  

Tekjur 
. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........0.0.00.000.0.. kr. 50406.04 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ........00...... — 589.63 

————— kr. 50945.67 
Vextir: 
a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ..................… kr. 2646.31 
b. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ —- 26.95 

— 2673.26 

Kr. 53618.93 

Gjöld 
Eign í árslok: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ............000.......0.. kr. 53052.35 
hb. Innstæða í Landsbanka Íslands ..........0...... — 566.58 

kr. 53618.93   
  

Kr. 53618.93 

Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1956. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun .............2000020 0000. kr. 264621.00 
Vextir: 
a. Af verðbréfum ..........00..0 000 kr. 1807.10 

b. — skuldabréfum ..........0.0.%. 00... — 1837,50 
c. — innstæðu í Söfnunarsjóði ................ — 7466.64 
d. — innstæðu í Landsbanka Íslands ........... — 1047.75 

-—  12158.99 
Gjafir ..........0000 0000 — 2050.00 
Greitt af Ísafoldarprentsmiðju v. Sálmabókar ..........0..... —  4117.50 
Endurgreidd lán ............2..020.00 0... —  6500.00 
Óinnleystar og fyrndar ávísanir .............0.20 0000. — 902.00 
Til jafnaðar við gjaldalið 2 ..................200 0000... —  25000.00 

  

Kr. 315349.49 

1957 

150 

151
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5 Gjöld: 
1. Úthlutað .................. s.s kr.  9000.00 
2. Keypt vísitölubréf .............2.000.00 00 enn — 25000.00 
3. Til jafnaðar við tekjulið S ........0000000000 00 0n enn — 6500.00 
4. Eign í árslok: 

a. Verðbréf .........00200 0. ss ess kr. 26100.00 

b. Skuldabréf .........0.0.00.. een eeeneee — 48500.00 
c. Vísitölubréf .............0 0000. —  25000.00 
d. Innstæða í Söfnunarsjóði ..........000000... — 149688.36 
e. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —  25561.13 

— 274849.49 

Kr. 315349.49 

Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson. 

152 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1956. 

  

  

  

Tekjur 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Verðbréf .........2020200000 ee kr. 28600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.00.00000..0. — 24742.07 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —  6897.25 

kr. 60239.32 

2. Vextir: 
a. Af verðbréfum ........000000 0000. kr. 1905.00 
b. — innstæðu í Söfnunarsjóði ..........0000.... — 1298.95 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ —  463.70 

— 3667.65 

Kr. 63906.97 

Gjöld 
Eign í árslok: 
a. Verðbréf ..........000000 eeen kr. 27600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .......0.00.0000.00.0...0... — 26041.02 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ............... —- 10265.95 

kr. 63906.97   

  

Kr. 63906.97 
Biskups Íslands, Reykjavík, 14. janúar 1957. 

Ásmundur Guðmundsson.
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AUGLYSING 

um greiðslu yfirfærslugjalds af greiðslum vegna leigu á erlendum skipum. 

Með tilvísun til bráðabirgðalaga nr. 67 11. sept. 1957, um breytingu á lögum 
nr. 86 1956, um útflutningssjóð o. fl., tilkynnist hér með, að ríkisstjórnin hefur 
ákveðið, að gjaldeyrisgreiðslur fyrir leigu erlendra skipa, sem flytja eingöngu olíur, 
benzin, kol, salt og íslenzkar útflutningsafurðir skuli undanþegnar yfirfærslu- 
gjaldi. Allar aðrar gjaldeyrisgreiðslur fyrir skipaleigu skulu háðar 8% yfirfærslu- 
gjaldi. Ef erlent skip er notað jafnframt til flutninga, sem undanþegnir eru yfir- 
færslugjaldi, skal greiðsla yfirfærslugjalds miðuð að eins við þá flutninga, sem 
gjaldskyldir eru. 

Forsætisráðuneytið, 11. september 1957. 

Hermann Jónasson.   
Birgir Thorlacius. 

Stjórnartíðindi 1957, B. 11. 

REGLUR 

um hreindýraveiðar í Múlasýslum árið 1957. 

1. gr. 
Árið 1957 skal heimilt að veiða allt að 600 hreindýr í Múlasýslum. Skal veiðin 

fara fram á tímabilinu 17. ágúst til 20. september. Þó getur ráðuneytið leyft veiðar 
síðar á árinu, ef í ljós kemur, að eigi hefur á aðalveiðitímabilinu tekizt að ná þeirri 
tölu dýra, sem heimilt er að farga, enda mæli eftirlitsmaður hreindýranna með 
lenging veiðitímans. 

2. gr. 
Hreindýraveiðar skulu fara fram undir umsjá hreindýraeftirlitsmanns og aðstoð- 

armanna, er hann kann að kveðja til. 

3. gr. 
Tala þeirra dýra, sem heimilað er að veiða samkvæmt 1. gr., skiptist þannig 

milli eftirgreindra hreppa: 

(1) Fljótsdalshreppur ........20.00000 00.00.0000... 150 hreindýr 
(2) Jökulsdalshreppur ......0.00000 0... 130 — 

(3) Fellahreppur ......0.00000000 00... 80 — 
(4) Tunguhreppur ........2.00200 00... 70 — 
(5) Hlíðarhreppur .......00000000. 00... 0... 25 — 
(6) Hjaltastaðahreppur ........0000200 0... 15 — 
(7) Skriðdalshreppur .......00000000 0. 43 — 
(8) Vallahreppur ......00200000 00... 25 — 
(9) Fegilsstaðahreppur .........0000 000. 00... 7 — 

(10) Eiðahreppur ........020000 0000... 15 — 
(11) Breiðdalshreppur .........00000. 0. 0... 10 — 
(12) Beruneshreppur ........000000 00... 0... 15 — 
(13) Geithellnahreppur .......2.0000 0... 0... 15 — 

  

Samtals 600 hreindýr 
B'34 

27. dag nóvembermánaðar 1957, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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4. gr. 
Auk þeirra hreindýra, sem skiptast samkvæmt framansögðu, getur ráðuneytið 

leyft veiði nokkurra dýra í viðbót, ef henta þykir, m. a. handa söfnum, til visinda- 
legra rannsókna o. fl., og koma þau dýr eigi til skipta. Þá getur ráðuneytið til reynslu 
veitt veiðifélagi, er stofnað kynni að verða, leyfi til að veiða allt að 50 hreindýr, 
gegn 250 króna gjaldi fyrir hvert veiðidýr. Veiðin fari fram undir eftirliti hreindýra- 
eftirlitsmanns. Andvirði veiðileyfa þessara renni í sjóð þeirra hreppa, sem um getur 
í 3. gr. að frádreginni þóknun til hreindýraeftirlitsmanns fyrir eftirlit með veiðinni. 
Tekjur þessar skulu skiptast milli hreppssjóða í hlutfalli við fjölda þeirra dýra, sem 
hreppunum er leyft að veiða. Hreindýraeftirlitsmaður annast innheimtu veiðileyfa- 
gjalds og stendur hreppunum skil á því, sem þeim ber. 

5. gr. 
Hreppsnefndir þeirra hreppa, sem að framan eru nefndir, sjá um veiði þeirra 

hreindýra, sem þeim eru ætluð samkvæmt 3. gr. Skulu hreppsnefndir, hver í sínu 
umdæmi, fyrst og fremst láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi verða af hrein- 
dýrum á beitilönd sín, njóta arðs af veiðunum, en síðan sveitarsjóð. 

6. gr. 
Komi í ljós í lok aðalveiðitímans, að eigi hafi verið veidd sú tala hreindýra, 

sem gert er ráð fyrir hér að framan, skal hreindýraeftirlitsmanni heimilt að veiða 
á kostnað ríkissjóðs svo mörg dýr, að alls verði felld 600 hreindýr, og þá þau, sem 
ólifvænlegust eru. Andvirði þessara dýra gangi til greiðslu kostnaðar við veiði þeirra. 

7. gr. 
Þá eina má fá til þess að veiða hreindýr, er eftirlitsmaður hreindýra samþykkir. 

Skulu þeir fá sérstakt, skriflegt leyfi frá eftirlitsmanni. Ber þar að greina, auk 
nafns og heimilis leyfishafa, hvaða tegund og stærð skotvopns (riffils) megi nota, 
á hvaða svæði leyfið gildi, hve mörg dýr leyfishafi megi veiða og fyrir hvern 
hann veiði. 

Leyfishafi skal bera leyfið á sér, þegar hann er við veiðar og sýna, ef krafizt er. 
Hreindýraeftirlitsmaður skal tilkynna sýslumönnum Norður- og Suður-Múla- 

sýslu nöfn leyfishafa jafnóðum og leyfin eru gefin út, svo og ráðuneytinu. 

8. gr. 

Hreindýraeftirlitsmaður skal gæta þess vandlega að leyfa eigi að veiða hreindýr 
á þeim slóðum, þar sem þau eru að nema ný lönd og talið er æskilegt að þau hag- 
venjist, heldur á stöðvum aðalhjarðarinnar eða þar sem ætlunin er að bægja þeim frá. 

9. gr. 
Hreindýraettirlitsmaður skal sjá um, eftir því sem unnt er, að veidd séu þau 

dýr, sem minnstur skaði er að fyrir vöxt og viðgang hjarðarinnar. 

10. gr. 
Hreindýraeftirlitsmaður annast eftirlit með veiði hreindýranna, sbr. 2. gr. Skal 

greiða honum 40.00 krónur fyrir hvert dýr, sem leyft er að veiða, og gengur gjaldið 
til greiðslu kostnaðar við veiðieftirlitið.
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Hreindyraeftirlitsmanni skal heimilt að kveðja menn sér til aðstoðar við eftir- 
litið á tilteknum svæðum fjarlægum heimili hans. Kostnaður vegna slíkrar aðstoðar 
greiðist úr ríkissjóði eftir reikningi, er ráðuneytið úrskurðar. 

11. gr. 
Brot gegn reglum þessum, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 72/1954, um 

breyting á lögum nr. 28/1940, um friðun hreindýra og eftirlit með þeim, varðar 
allt að 10 000.00 króna sekt. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 17. ágúst 1957. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Knútur Hallsson. 

REGLUGERÐ 

um útrýmingu heilsuspillandi íbúða. 

1. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til 

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, þar með taldir herskálar, og hafa um það sam- 
vinnu við bæjar- og hreppsfélög, er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum. 

2. gr. 
Húsnæðismálastjórn skal beita sér fyrir því að sveitarfélög safni sem ýtar- 

legustum skýrslum um það, hversu mikið heilsuspillandi húsnæði sé notað til 

íbúðar, og á hve löngum tíma hlutaðeigandi sveitarfélög telja auðið að útrýma því. 

3. gr. 
Sveitarfélög, sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar heilsuspill- 

andi íbúðum og óska eftir að njóta aðstoðar ríkisvaldsins, skulu sækja um slíka 
aðstoð til húsnæðismálastjórnar, áður en hafizt er handa um byggingarfram- 
kvæmdir. 

Með umsóknum þessum skulu fylgja eftirtalin gögn: 

Teikningar af fyrirhuguðum íbúðum í 2 eintökum. 
Nákvæm smíðalýsing (útboðslýsing). 
Greinilega sundurliðuð kostnaðaráætlun. 
Greinargerð um skilmála og kjör þau, sem væntanlegum eigendum eða leigj- 
endum íbúðanna eru ætluð. 
Upplýsingar um, hvenær byggingarframkvæmdir skulu hefjast, og hvenær þeim 
verði lokið, 
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f. Upplýsingar um, hvaða húsnæði á að útrýma, lýsing á því, svo og hversu margt 
fólk býr í því húsnæði. 

gs. Ef um annað húsnæði er að ræða en herskála, vottorð viðkomandi héraðslæknis, 
í Reykjavík borgarlæknis, um að húsnæði það, sem útrýma á, sé heilsuspillandi. 

4. gr. 
Nú samþykkir húsnæðismálastjórn áætlanir sveitarfélags um útrýmingu heilsu- 

spillandi húsnæðis, og getur hún þá veitt lán af því fé, sem ríkissjóður leggur fram 
i þessu skyni, þó eigi hærra en nemur samanlögðu framlagi og láni frá hlutaðeig- 
andi sveitarfélagi. 

Slík lán skulu veitt til alit að 50 ára með 4% ársvöxtum og skulu vera jafn- 
greiðslulán. Afborganir og vextir af lánum þessum skulu renna í byggingarsjóð ríkis- 
ins. Skal veðdeild Landsbanka Íslands sjá um afgreiðslu lánanna, innheimtu og reikn- 
ingshald. 

5. gr. 
Lán, sem veitt eru samkvæmt reglugerð þessari, skulu veitt sveitarfélögum, og 

er þeim heimilt að verja þeim: 

A. Til byggingar íbúða, eða síðan verði seldar einstaklingum, fullgerðar eða ófull- 
gerðar þó eigi skemmra á veg komnar en fokheldar, með hitunartækjum og að 
fullu frágengnar utanhúss. 

B. Til byggingar leiguhúsnæðis. 
Ef um fyrra tilvikið er að ræða, skulu eftirfarandi reglur gilda um íbúðina, unz 

lán ríkissjóðs er greitt að fullu: 
a. Ef eigendaskipti verða að íbúðum þessum, skal hlutaðeigandi sveitarfélag eiga 

forkaupsrétt að hinni seldu íbúð og er því skylt að leysa íbúðina til sín og 
selja hana eða leigja eftir ákvæðum 6. gr. reglugerðar þessarar, sbr. og 3. mgr. 
þessarar greinar. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera hærra en síðasta kaup- 

verð hennar að viðbættri verðhækkun, sem orðið hefur samkvæmt vísitölu bygg- 

ingarkostnaðar á þeim hluta kostnaðarverðs íbúðarinnar, sem fallið hefur í 
gjalddaga og verið greiddur af seljanda, þegar sala fer fram. Greiðsla umfram 
skyldu samkv. skuldabréfi, skapar ekki rétt til verðhækkunar. Enn fremur skal 
bæta við virðingarverði þeirra endurbóta, sem gerðar hafa verið meðan íbúðin 
var í eigu seljanda, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort tveggja samkvæmt 
mati dómkvaddra manna. Fyrir endurbætur skal þó ekki greiða meira en 
kostað hefur að fullgera samsvarandi íbúð. Ekki má leigja slíka íbúð eða hluta 
hennar, án samþykkis sveitarstjórnar, sem hefur forleigurétt. 

b. Íbúðir þessar má aðeins selja þeim, sem búa í heilsuspillandi húsnæði, enda 
hafi þær áður verið auglýstar til umsóknar og séu hinar heilsuspillandi íbúðir 
jafnfram teknar úr notkun, sbr. 7. gr. reglugerðar þessarar. 

Umsóknir um íbúðirnar skulu vera á sérstökum eyðublöðum, er gerð séu 
eftir fyrirmynd frá húsnæðismálastjórn. 
Ef um byggingu leiguhúsnæðis er að ræða, skulu eftirfarandi reglur gilda um 

það, unz lán ríkissjóðs er að fullu greitt: 
a. Leiga eftir húsnæði má ekki vera hærri en sem nemur afborgunum og vöxt- 

um af upphaflegum byggingarkostnaði, svo og kostnaði vegna eðlilegs viðhalds. 
b. Leiguhúsnæði skal ávallt auglýst og má aðeins leigja þeim, sem búa í heilsu- 

spillandi húsnæði. Hið heilsuspillandi húsnæði, sem þannig losnar, skal jafn- 
framt tekið úr notkun, sbr. 7. gr. reglugerðar þessarar. 

Umsóknir um leiguhúsnæði skulu vera á sérstökum eyðublöðum, sem gerð 
séu eftir fyrirmynd frá húsnæðismálastjórn.
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6. gr. 
Við úthlutun þess húsnæðis, sem byggt er samkvæmt reglugerð þessari, er 

sveitarstjórn skylt að láta þær fjölskyldur sitja fyrir, sem í lökustu húsnæði búa 
og mesta ómegð hafa eða eiga samkvæmt vottorði læknis við verulega vanheilsu 
að stríða. 

Verði ágreiningur í sveitarstjórn um úthlutun íbúðanna, má skjóta honum til 
úrskurðar húsnæðismálastjórnar. 

- 
7. gr. 

Lán samkvæmt 4. gr. koma ekki til útborgunar fyrr en viðkomandi ónothæft hús- 
næði hefur verið tekið úr notkun samkvæmt vottorði hlutaðeigandi lögreglustjóra, 
enda sé húsnæði það, sem lánað er til, orðið íbúðarhæft samkvæmt vottorði trún- 
aðarmanns húsnæðismálastjórnar. 

Óheimilt er að taka aftur til íbúðar húsnæði, sem tekið hefur verið úr notkun 

samkvæmt reglugerð þessari, nema fyrir liggi vottorð héraðslæknis (í Reykjavík 
borgarlæknis) um, að það hafi hlotið þær endurbætur, að það sé eigi lengur heilsu- 
spillandi, enda fullnægi íbúðin einnig skilyrðum byggingarsamþykktar um ibúðar- 
húsnæði. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957 um húsnæðis- 

málastofnun, Byggingarsjóð ríkisins, sparnað til ibúðabygginga, breyting á I. kafla 
laga nr. 36/1952 o. fl., öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. september 1957. 

Hannibal Valdimarsson.   
Jón S. Ólafsson. 

AUGLÝSING 

til lækna og lyfsala í tilefni löggildingar viðauka við lyfjaskrá, 

sbr. auglýsingu frá 6. sept. 1957 í A-deild Stjórnartíðinda. 

Með forsetaúrskurði 13. júlí 1950 var hin danska lyfjaskrá, Pharmacopoea 
Danica 1948, Editio IX, ásamt þá þegar útkomnum fyrsta viðauka við lyfjaskrána, 
Pharmacopoea Danica 1948, Addendum 1950, löggilt hér á landi frá 1. janúar 1951, 
sbr. augl. nr. 72 (A) 14. júlí 1950 og reglur nr. 196 19. sept. 1950 um nokkrar nafn- 
breytingar lyfja samkvæmt nýrri lyfjaskrá, gerð, geymslu, áritun og afhendingu 
lyfja o. fl. 

Frá því að lyfjaskráin kom út, hafa viðaukar og breytingar við skrána í venju- 
legu bókarformi verið gefnar út sem hér segir: 

Pharmacopoea Danica 1948, Addendum 1950, Kh. 1950, 
— — — — 1951, Kh. 1951, 
— — — — 1952, Kh. 1952. 

Útgáfa viðauka þessara var í upphafi með þeim hætti, að þegar nýr viðauki 
kom út, var í honum að finna allt, er fyrri viðauki hafði að geyma, auk þeirra 
breytinga og viðbóta, er orðið höfðu á lyfjaskránni frá því að næsti viðauki á 
undan var gefinn út. Varð þ. a. 1. eldri viðauki úreltur, er nýr kom út. 
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Þegar þrír ofangreindir viðaukar höfðu verið gefnir út, var horfið frá þessu 
fyrirkomulagi um útgáfu nýrra viðauka, enda meginhluti viðaukanna jafnan 
óbreyttur frá ári til árs og óþarfa kostnaður við að gefa út bókina í heild árlega. 

Var í þess stað tekið að gefa út í lausblaðabókarformi viðauka við lyfjaskrána. 
Fyrsti viðaukinn með þessu sniði kom út seint á ári 1953: 

Addendum til Pharacopoea Danica 1948 1 — 12 — 1953. Hafði hann að geyma síð- 
asta viðauka lyfjaskrárinnar, Addendum 1952, svo og breytingar og viðbætur, er 
gerðar höfðu verið á lyfjaskránni frá útgáfu viðauka ársins 1952. 

Viðaukar og breytingar við téðan lausblaðaviðauka hafa svo verið gefnar út 
sem hér segir: 

Addendum til Pharmacopoea Danica 1948 1— 12 — 1954 (Udsendelse nr. 1). 

Addendum til Pharmacopoea Danica 1948 1 — 6— 1956 (Udsendelse nr. 2). 

Addendum til Pharmacopoea Danica 1948 1— 12 — 1956 (Udsendelse nr. 3). 

Þessir lausblaðaviðaukar hafa nú verið löggiltir hér á landi ásamt áðurnefndum 
lausblaðaviðauka. 

Þess skal getið, að árið 1950 kom út í Danmörku dýralyfjaskrá, Pharmacopoea 
Danica 1948, Addendum Veterinarium, Kh. 1950, sem einnig er viðauki við dönsku 
lyfjaskrána. Skrá þessi er sjálfstætt hefti, sem ekki er tekið upp í fyrrgreindan 
lausblaðaviðauka lyfjaskrárinnar. Leiðréttingar á dýralyfjaskránni og viðaukar við 
hana, sem eingöngu ná til ósamsettra dýralyfja (simplicia), eru þó hvort tveggja 
jafnan gefið út á lausblöðum ásamt öðrum leiðréttingum og viðaukum við lyfja- 
skrána. DPýralyfjaskráin, Pharmacopoea Danica 1948, Addendum Veterinarium, Kh. 
1850, er ekki löggilt til notkunar hér á landi með ofangreindum forsetaúrskurði. 

Um útgáfu hinnar dönsku lyfjaskrár og viðauka við hana sér lyfjaskrárnefnd 
(Farmakopékommissionen), sem kosin er til nokkurra ára í senn. 

Til þess að koma í veg fyrir misskilning er rétt að geta þess, að í Danmörku 
hefur einnig verið gefið út sérstakt dýralyfseðlasafn, Dispensatorium Veterinarium 
1950, Kh. 1950. Skrá þessi, sem tekur til samsettra dýralyfja (composita), er gefin 
ul af dýralæknaráði Danmerkur (Det veterinære Sundhedsrád) og ber þ. a. I. ekki 
að skoða lyfseðlasafn þetta sem hluta hinnar dönsku lyfjaskrár, Pharmacopoea 
Danica. 

Læknar eru áminntir um að kynna sér nákvæmlega löggilta lyfjaskrá og lög- 
gilla viðauka og gera sér far um að rita lyfjaávísanir sínar í sem fyllstu samræmi 
við gildandi reglur um skráð lyf. 

Ef um deyfilyf eða önnur mikilvirk lyf er að ræða, ættu þeir að gera sér að 
reglu að vitna til lyfjaskrárinnar í lyfjaávísunum sínum ella geta styrkleika 
greinilega. 

Jafnan skulu lyfsalar, þegar um slík lyf er að ræða, gæta þess að bera sig 
saman við hlutaðeigandi lækni, þá er nokkur vafi getur leikið á því, hver styrk- 
leiki lyfsins skuli vera. 

Læknum til leiðbeiningar er vakin athygli á breytingum, er gerðar hafa verið 
á fyrirmælum gildandi lyfjaskrár um styrkleika neðangreindra lyfja: 

Guttae adetamini fortiores: 
Innihéldu 14.000 a.e. af A-vítamíni í g, Ph. Dan. 1948. 
Innihalda nú 10.000 a.e. í g, Add. 1— 12 — 1953. 

Injectabile atropini: 
Innihélt 2 mg af atrópinsúlfati í ml, Ph. Dan. 1948. 
Inniheldur nú 1 mg í ml, Add. 1— 12 — 1953. 

Injectabile morphini: 
Innihélt 3 sg af morfinhýdróklóriði í ml, Ph. Dan. 1948. 
Inniheldur nú 2 sg í ml, Add. 1— 12 — 1953.
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Injectabile g-strophanthini: 
Innihélt 0.5 mg af 8-strofantini i ml, Ph. Dan. 1948, 
Inniheldur nu 0.1 mg i ml, Add. 1— 12 — 1956. 

Pasta pyrolei betulae: 
Innihélt 1% af birkitjöru, Ph. Dan. 1948. 

Inniheldur nu 2%, Add. 1— 12 — 1953. 

Tablettae dicumaroli: 

Innihéldu 100 mg af díkúmaróli í töflu, Add. 1950. 
Innihalda nú 20 mg í töflu, Add. 1— 12 — 1953. 

Tablettae sulfacombini, Ph. Dan. 1948: 

Smávægileg styrkleikabreyting, Add. 1 — 6 — 1956. 

Þetta er hlutaðeigendum hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 6. september 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 

Baldur Möller. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Þórshafnarkauptún nr. 130 12. júlí 1939. 

1. gr. 
14. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

I. Árlegt gjald af bryggjum og öðrum mannvirkjum, sem til eru við höfnina eða 
gerð kunna að verða, skal ákveðið með sérstökum samningi við málsaðilja. 

II. Af skipum og bátum, sem hafna sig á Þórshafnarhöfn, og farmi þeirra, greiðist: 
a. Lestagjald: Öll skip, sem mæld eru 5 rúmlestir og þar yfir, skulu greiða í 

lestagjald 80 aura af hverri nettó rúmlest, í hvert skipti er þau leggjast á 
Þórshafnarhöfn eða hafa sambandi við land á Þórshöfn, eftir að þau koma 
frá útlöndum, eða ef um innlend skip er að ræða, þá í fyrsta sinn, er þau 
leita hafnar á Þórshöfn á árinu. Liggi skipið lengur en 14 daga á höfninni, 
tvöfaldast gjaldið. Hafni skipið sig oftar en einu sinni á árinu á Þórshafnar- 
höfn, og hafi á þeim tíma ekki komið til annarra landa, greiðist lestagjaldið 

ekki að fullu nema í fyrsta skipti og síðar að hálfu. Skip, sem ganga á milli 
hafna á Íslandi svo og milli Íslands og útlanda, eftir ákveðnum ferðaáætlun- 
um, skulu, þá er þau í fyrsta sinn á árinu koma á Þórshafnarhöfn, greiða 
lestagjald, en síðar ekki þótt þau hafni sig oftar á sama ári. 

Skip, sem heimilisfast er í þorpinu eða stunda útgerð þaðan lengri tíma 
en 3 mánuði ársins, skulu greiða 5 krónur fyrir hvern opinn vélbát, 10 krónur 
fyrir hvern þiljaðan vélbát og 10 krónur fyrir hvern uppskipunarbát á ári. 
Vitagjald: Öll skip, sem hafnargjald eiga að greiða og hafna sig á tímabilinu 
1. ágúst—14. maí, skulu greiða fyrir vitaljós hafnarinnar 25 krónur, í hvert 
skipti er þau koma til hafnar á þessu tímabili. Séu skipin meira en 300 rúm- 
lestir greiða þau 50 krónur í hvert skipti. Skip sem heimilisföst eru á Þórs- 
höfn eru undanþegin þessu gjaldi. 

Vörugjald: Af vörum, sem fluttar eru í land á Þórshöfn eða skipað þaðan 
út, enn fremur vörum, sem fluttar eru á milli skipa í höfninni, skal greiða 

gjald sem hér segir: 
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1. Gjald kr. 2.00 fyrir hver 100 kg: 
Kol, koks, sement, salt saltfiskur, fredfiskur, isvarinn fiskur, fiski- 

mjöl, síldarmjöl, skreið. 
2. Gjald kr. 2.50 fyrir hver 100 kg: 

Kornvara, áburður, fóðurbætir, garðávextir, þakjárn, steypustyrktar- 
járn, freðkjöt, gærur, húðir, ull, kaðlar, veiðarfæri, eldfastur leir, vegg. 
flísar, þakhellur og veggsteinar, fiskumbúðir, pokar, tólg, mör, smjör, 
smjörlíki, sykur, hessian. 

3. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 
Olía og benzin. 

4. Gjald kr. 0.30 fyrir hvert teningsfet: 
Timbur. 

5. Gjald kr. 0.60 fyrir hvert teningsfet: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 

6. Gjald kr. 3.50 fyrir hver 100 kg: 
Allar aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd, og ekki eru annarstaðar 

taldar. 
1. Gjald kr. 3.50 fyrir hver 100 kg: 

Vélar og vélahlutar, saumur, gler, málningavörur og efni í þær, 
kork, og annað einangrunarefni. 

8. Gjald kr. 10.00 fyrir hvert: 
Kindur, stórgripir, loðdýr. 

9. Gjald kr. 3.50 fyrir hverja tunnu: 
Síld, hrogn, kjöt, garnir, flutt í tunnum. 

10. Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 
Lýsi og olíur á tunnum. 

11. Gjald kr. 1.00 fyrir hvert: 
Tómar tunnur og kútar. 

12. Gjald kr. 0.50 fyrir hvern: 
Tómir kassar o. þ. Il. 

. Bryggjugjald: Skip og háiar, sem nota bryggjur hafnarinnar, greiða i 
bryggjugjald 25 aura fyrir hverja nettó rúmlest fyrir hvern sólarhring, 

sem þau Hggja við bryggjur hafnarinnar, þó ekki minna en 10 krónur 
fyrir skip eða báta sem mældir eru til lestatais og ekki minna en 5 krónur 
fyrir smærri báta. 

Bátar heimilisfastir á Þórshöfn skulu greiða 50 aura á sólarhring, þó 
ekki yfir 20 krónur á ári. 

. Skip og bátar, sem leggja afla sinn á land á Þórshöfn, greiða 1% af heildar- 
afla skipsins. Heimilt er hafnarnefnd að lækka þetta gjald með sérstökum 
samningi. 

Reglugerð þess staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. apríl 1946, um 
hafnargerðir og lendingarbætur, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 6. september 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um slátrun búfjár o. fl. 

1. gr. 
Við slátrun skal þess ávallt gætt, að skepnan sé meðvitundarlaus, áður en 

henni er látið blæða með skurði eða hjartastungu. 
Enga skepnu má því deyða með hálsskurði, mænustungu né hjartastungu, 

hvorki við heimaslátrun eða í sláturhúsi. 

2. gr. 
Hross, nautgripi og svín skal deyða með skotvopni, sauðfé og geitfé annað 

hvort með skotvopni eða helgrímu. 
Hunda, ketti og loðdýr skal deyða með skoti eða svæfingu samkvæmt fyrir- 

sögn dýralæknis. 
Alifugla skal deyða með því að hálshöggva þá með beittri öxi eða með skotvopni. 

3. gr. 
Ef lóga verður skepnu án tafar vegna banvænna lemstra eða sjúkdóms, er þó 

heimilt að víkja frá ofangreindum ákvæðum, ef eigi er annars kostur. 

4. gr. 
Þegar búfé er slátrað skal þess gætt, að ein skepnan horfi eigi á slátrun ann- 

arrar og að þær skepnur, sem til slátrunar eru leiddar, sjái ekki þær, sem þegar 
hefur verið slátrað. 

Skal í sláturhúsum vera sérstakur banaklefi. 

5. gr. 
Eigi mega aðrir deyða búfé en fullveðja og samvizkusamir menn, sem kunna 

að fara með þan áhöld, sem heimilt er að nota við deyðingu. 
Börn innan 14 ára aldurs mega ekki vera við eða aðstoða við deyðingu búfjár, 

t. d. hræra í blóði, blóðga o. þ. h. 

6. gr. 
Um mál út af brotum á reglugerð þessari og refsingar fyrir þau fer samkvæmt 

21. gr. laga um dýravernd, nr. 21 13. april 1957. 

7. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 21 13. april 1957, öðlast 

Þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi felldar reglur nr. 63 frá 31. ágúst 1923, um aflífun hús- 

dýra, slátrun búpenings og fleira. 

Menntamálaráðuneytið, 23. september 1957. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
  

Ásgeir Pétursson. 
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159 REGLUGERD 
25. sept. 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sandgerði í Miðneshreppi, nr. 64 

21. apríl 1948, sbr. reglugerð nr. 272 30. desember 1950. 

1. gr. 

Öll gjöld samkvæmt hafnarreglugerðinni skulu innheimtast með 50% viðauka. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 6 

7. janúar 1955, um sama efni. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið 25. september 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

160 REGLUGERÐ 
26. sept. 

um úthlutun húsnæðismálastjórnar á íbúðarlánum. 

1. gr. 

Á vegum húsnæðismálastjórnar er til útlána eða framkvæmda það fé, sem hér 

greinir: 

a. Fé Byggingarsjóðs ríkisins samkvæmt 3. gr. laga nr. 42/1957. 
b. Fé það, sem safnast fyrir í frjálsum sparnaði samkvæmt 9. gr. og skyldusparn- 

aði samkvæmt 10. gr. sömu laga og ekki er lánað út á vegum Búnaðarbanka 
Íslands, sbr. lög nr. 42/1957. 
Fé það, sem aflast með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt 4. gr. sömu laga. 
Fé það, sem bankar, sparisjóðir, tryggingafélög, opinberir tryggingasjóðir og 
lífeyrissjóðir lána beint til lántakenda samkvæmt útlánareglum þessum í lánum, 

sem staðfest eru af húsnæðismálastjórn. 
e. Fé það, sem Byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna 

að fá lánað erlendis til íbúðabygginga. 

e
s
 

2. gr. 
Lán á vegum húsnæðismálastjórnar veitast aðeins til bygginga nýrra íbúða, 

meiri háttar viðbygginga, sbr. 15. gr., eða kaupa á nýjum íbúðum. Þau skulu greidd 
lántakendum í peningum og vera affallalaus. Lánin koma til útborgunar í hlutfalli 
við það, hversu langt er komið byggingu íbúðar, eftir því sem nánar er ákveðið í 
16. gr. þessarar reglugerðar. 

Lán til hverrar íbúðar skal vera í tvennu lagi, A- og B-lán. A-lánið skal vera 
jafngreiðslulán með 7% ársvöxtum til allt að 25 ára. B-lánið skal vera með 52% 
ársvöxtum og jöfnum afborgunum til allt að 15 ára, en vísitölubundið, þannig að 

greiðslur afborgana skulu bundnar vísitölu framfærslukostnaðar með hliðstæðum
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kjörum og þau vísitölubundnu bankavaxtabréf, sem veðdeild Landsbanka Íslands 
gefur út. 

B-lán skal jafnan vera jafnhátt A-láni og má aldrei vera hærra, Þegar lokið er 
að fullu afgreiðslu lána til umsækjenda.. 

Auk þeirra vaxta, sem áður greinir, skulu lántakendur greiða “M% ársvexti af 
þeim A-lánum, sem veitt eru af andvirði seldra bankavaxtabréfa, lánum Byggingar- 
sjóðs ríkisins og B-lánum, eins og lán þessu eru á hverjum gjalddaga, til greiðslu 
kostnaðar við starfrækslu veðdeildar Landsbanka Íslands í þágu Bygginsarsjóðs 
ríkisins. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum 
lánum, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. 

3. gr. 
A-lán skulu vera tryggð með 1. veðrétti eða 1. samhliða veðrétti, samhliða sam- 

svarandi B-láni, en B-lán skulu tryggð með 1. veðrétti eða 1. samhliða veðrétti, sam- 
hliða samsvarandi A-láni á hlutaðeigandi íbúð. 

Samanlögð upphæð A- og B-lána má nema allt að 2%% hlutum verðmætis íbúðar, 
samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka Íslands eða matsmanna, 
sem dómkvaddir eru samkvæmt ósk hennar. Þó má heildarlánsupphæð ekki vera 
hærri en 100 þúsund krónur á hverja einstaka íbúð, nema ef um er að ræða um- 
sækjanda, sem veita má allt að 25% hærra lán en almennt gerist á þeim tíma, sem 
lánið er veitt, vegna þátttöku í skyldusparnaði eða frjálsum sparnaði samkvæmt 
III. kafla laga nr. 42/1957. 

4. gr. 
Þeir, sem óska að fá lán til nýrrar íbúðar hjá húsnæðismálastjórn eða öðrum 

aðila, sem hefur rétt til að veita A-lán, sbr. 6. gr., skulu sækja um ákveðna láns- 
upphæð á þar til gerðu umsóknareyðublaði, er húsnæðismálastjórn lætur í té, þar 
sem umsækjanda ber meðal annars að fylla út kostnaðaráætlun og efnislista, sem 
og áætlun um smíðatíma. Umsóknin er ógild, ef vísvitandi rangar upplýsingar eru 
gefnar á eyðublaðinu, og verður þá umsókn frá þeim umsækjanda ekki tekin til 
greina næstu 12 mánuði. Ef lán hefur verið veitt á grundvelli vísvitandi ósannra 
upplýsinga, getur húsnæðismálastjórn sagt því upp fyrirvaralaust. 

Heimilt er húsnæðismálastjórn og þeim aðilum, sem hafa rétt til veitingu A-lána, 
að krefjast frekari upplýsinga um einstök atriði varðandi ástæður umsækjenda eða 
íbúðarsmíði þeirra, og skulu umsækjendur þá leysa úr þeim fyrirspurnum, áður en 
umsókn er tekin til afgreiðslu. Til þess að rannsaka sannleiksgildi umsókna er 
húsnæðismálastjórn rétt að koma fyrirvaralaust á heimili umsækjanda eða senda 
fulltrúa sinn þangað þeirra erinda. 

5. gr. 
Lánsumsókn skulu fylgja eftirtalin skilríki: 

1. Lóðarsamningur eða staðfest afrit af honum, sé um leigulóð að ræða. Hafi lóðar- 
samningur ekki verið gerður, skal í hans stað koma yfirlýsing landeiganda um 
leiguréttindi og leigutíma. Sé um eignarlóð að ræða, skulu fylgja full sönnunar- 
gögn um eignarrétt. 

2. Teikning í 2 eintökum af fyrirhuguðu húsi eða viðbyggingu, ef um hana er að 
ræða, en þá skal teikning eða uppdráttur einnig sýna stærð og gerð þess húss, 
sem byggja á við. Sé sótt um lán út á íbúð í sambyggingu eða fjölbýlishúsi, skal 
tilgreina í umsókn, hvar íbúðin er staðsett í húsinu. Teikning skal vera árituð 
af byggingarnefnd, ef hús er byggt á skipulagsskyldum stað, en þar sem ekkert 
skipulag er ákveðið, skal hún árituð af hlutaðeigandi sveitarstjórn, sem þar 
með staðfestir, að fengið sé fullgilt leyfi fyrir staðsetningu hússins. 
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3. Yfirlýsing um efnahag og tekjur umsækjanda á þar til gerðu eyðublaði, þar 

sem m. a. eru upplýsingar um, hvort umsækjandi eigi eða hafi átt íbúð s. 1. 2 ár, 

staðfest af undirskattanefnd eða skattstjóra. 
4. Vottorð héraðslæknis eða borgarlæknis um íbúð umsækjanda, ef hún er heilsu- 

spillandi eða mjög gölluð og hann óskar að styðja umsókn sína með slíku 

vottorði. 
5. Vottorð heimilislæknis um heilsufar umsækjanda eða fjölskyldumeðlima hans, 

ef hann óskar að styðja umsóknina með því að tilgreina erfiðar heilsufars- 

ástæður. 
6. Vottorð sveitarstjórnar um fjölskyldustærð, aldur fjölskyldumeðlima og hús- 

næðisástæður. 
7. Önnur þau skilríki, sem húsnæðismálastjórn kann að telja nauðsynleg. 

6. gr. 
Heimilt skal bönkum, sparisjóðum, tryggingafélögum, opinberum trygginga- 

sjóðum og lífeyrissjóðum að veita A-lán, sbr. d-lið 1. greinar, enda séu þau að öllu 

leyti veitt í samræmi við útlánareglur húsnæðismálastjórnar og staðfest af henni. 

Skulu þeir, sem fengið hafa A-lán hjá slíkum aðilum, eiga rétt á B-láni frá 
húsnæðismálastjórn, ef fé er fyrir hendi, og má það vera allt að því jafnhátt, enda 

hafi hún áður staðfest veitingu A-lánsins. 

7. gr. 
Fjórir stjórnarmeðlimir húsnæðismálastjórnar taka ákvarðanir um veitingu 

lána af því fé, sem tilgreint er í a, b, c og e-liðum 1. gr. þessarar reglugerðar, og úr- 

skurða um staðfestingu þeirra A-lána, sem veitt eru samkvæmt 6. gr. 

8. gr. 
Áður en úthlutað er lánum til einstaklinga, skal húsnæðismálastjórn skipta 

heildarlánsfé, samkvæmt II. og III. kafla laga nr. 42 frá 1957, milli hinna ýmsu kaup- 
staða og kauptúna í landinu í réttu hlutfalli við íbúatölu þeirra. Ef ekki er fyrir 
hendi lánsþörf í kaupstað eða kauptúni, skal því lánsfé, sem í þess hlut kemur, út- 
hlutað til annarra kaupstaða eða kauptúna, einkum til þeirra byggðarlaga, sem eru 

í örustum vexti. 

9. gr. 
Við úthlutun lána til einstaklinga í hverjum kaupstað eða kauptúni skal meta 

lánsþörf þeirra eftir stigakerfi því, sem nánar er lýst í 10.— 11. gr. 
Að jafnaði skal sá ganga fyrir um úthlutun láns, sem flest stig fær í hlutaðeig- 

andi kaupstað eða kauptúni, samkvæmt reglum 10.—11. gr. 
Eftirtaldir umsækjendur skulu þó eigi hljóta lán á meðan fjármagn er ekki full- 

nægjandi til að veita öðrum: 
a. Þeir, sem byggja stærri íbúð en 360 må, ef fjölskyldan er 7 manns eða minni. 

b. Þeir, sem byggja fleiri en eina íbúð. 
Hver einstakur stjórnarmeðlimur, þeirra er með úthlutun fara, getur krafizt 

endurskoðunar á stigafjölda umsækjanda. 

Þegar teknar eru ákvarðanir um úthlutun lána til einstakra umsækjanda, skulu 

þær teknar á fundi með samhljóða atkvæðum. Þó getur enginn einn stjórnarmeð- 

limur stöðvað einstakar lánveitingar lengur en 3 mánuði, ef þrír eru sammála. 

10. gr. 

Lánsþörf umsækjanda skal metin í stigum, samkvæmt þeim reglum sem hér 

segir:
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a. Vegna þröngbýlis skulu gefin mest 65 stig. Stigatala finnst með því að deila 
með fjölda íbúa í fermetratölu íbúðar, að frátöldum göngum og stigahúsi. 

Fyrir meira en 15 m? á mann veitast ...........0.00..0 eeerereee 0 stig. 
— 11—15 — - — — sueeeneeeneesusseerersteve, 15 — 
— 5—10 — - — — 30 -- 
— minna en 5 — - — — renees. 50 — 

Ef engin eldunarskilyrði eru, veitast ...........000.2.. 0... 15 — 
Ef aðeins er aðgangur að eldhúsi, veitast „..........000...2000. 0. 10 — 

Ef umsækjandi er húsnæðislaus, en hefur athvarf hjá venzlafólki eða öðrum, 
skal reikna þröngbýlisstig samkvæmt framansögðu, en með tölu allra, sem í 
íbúðinni búa. Síðan skulu veitt 15 stig til viðbótar. Sé um að ræða heimilis- 
stofnun, má veita allt að 30 viðbótarstigum. 

b. Vegna ástands íbúðar, þægindaskorts hennar og umhverfis skal gefa mest 70 
stig og skulu stigin þannig reiknuð: 
1. Fyrir íbúð, sem er heilsuspillandi samkvæmt vottorði héraðs- eða 

borgarlæknis skal gefa ............2.00000 000 50 stig. 
2. Ef íbúð er óhæf til íbúðar fyrir hlutaðeigandi fjölskyldu samkvæmt 

læknisvottorði, veitast .........0....00.2..0 00 30 — 
3. Ef íbúðin er áberandi gölluð (fúi, leki, raki o. s. frv.), veitast .. 15 — 
4. Ef ekki er vatn eða frárennsli innanhúss, veitast .............. 10 — 
5. Ef umhverfi er mjög slæmt fyrir börn, veitast .................. 10 — 

c. Vegna heilsufarsástæðna, samkvæmt vottorði heimilislæknis, skal gefa mest 
35 stig, sem reiknast þannig: 
1. Ef umsækjandi eða einhver, sem hjá honum býr, er haldinn alvar- 

legum langvarandi sjúkdómi, svo sem berklaveiki, skal gefa .... 25 stig. 
2. Ef yfir hlutaðeiganda vofir hætta á alvarlegum veikindum (t. d. 

fyrrverandi berklasjúklingur í fjölskyldu), skal gefa ............ 20 — 
3. Ef íbúð er mjög erfið, t. d. vegna bæklunar eða ellihrumleika hlut- 

aðeigandi, skal gefa .................2.0000. 0. nr 10 — 
4. Ef hlutaðeigendur eiga við að stríða önnur veikindi eða aðrar 

erfiðar aðstæður vegna heilsubilunar, skal gefa .................. 10 — 
d. Vegna aldurs umsóknar um lán skal gefa mest 60 stig, er reiknast þannig: 

1. Gefa skal 1 stig fyrir hvern mánuð, allt að 2 árum. 
2. Gefa skal 2 stig fyrir hvern mánuð, sem umsókn er eldri en tveggja ára. 
Ef umsækjandi endurnýjar umsókn, sem neitað hefur verið áður vegna skorts 

á lánsfé, hlýtur hann stig fyrir biðtímann, samkvæmt ákvæðum d-liðar. 

11. gr. 
Frá stigafjölda þeim, sem umsækjandi fær samkvæmt 10. gr., skal draga þann 

stigafjölda, sem honum ber samkvæmt reglum þeim, er hér fara á eftir: 
a. Eigi umsækjandi íbúð eða hafi hann átt íbúð á s. I. tveim árum, sem nothæf 

er og fullnægjandi, sbr. 10. gr. a—e, fær hann 100 stig. 
b. Vegna tekna síðasta ár hlýtur umsækjandi stig eins og hér segir: 

Nettótekjur samkvæmt skattskrá: 

100—130 þúsund krónur .......... 40 stig. 
131—150  — — sevesieeee 60 — 
Yfir 150 — — serererree 100 — 

c. Eigi umsækjandi meira en 300 þús. króna skuldlausa eign, samkvæmt skattskrá, 
fær hann 60 stig. 
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d. Vegna annarra lånsmåguleika fær umsækjandi stig eins og hér segir: 

1. Lán að upphæð 50— 80 þúsund krónur .......00000. 00.00.0000. 20 stig. 
2. —— — 81—120  — — eueeeeesenenesnseresesee 40 — 

3. — yfir 120 þúsund krónur .........220000 000 tn ss nn 60 — 

12. gr. 
Húsnæðismálastjórn er heimilt að setja eftirfarandi skilyrði fyrir lánum, sem 

hún veitir eða staðfestir: 

a. Að ekki sé hafin bygging áður en lánsumsókn er afgreidd. 

b. Að nauðsynlegur undirbúningur hafi farið fram áður en bygging sé hafin. 

c. Að bygging sé hafin á tilteknum tíma. 
d. Að fullnægjandi umsóknum sé skilað fyrir tiltekinn tíma. 

Ákveði húsnæðismálastjórn að nota að öllu eða einhverju leyti heimildir þessar, 

skal hún auglýsa þá ákvörðun sína með hæfilegum fyrirvara. 

13. gr. 
Heimilt er byggingarfélögum og einstaklingum að sækja um sameiginlegt lán 

til byggingar fjölbýlishúsa eða margra íbúða, sem hafðar eru í smíðum i einu. Slíkum 
umsóknum skulu fylgja, auk lóðarsamnings og allra vinnuteikninga, smíðalýsing, 
sundurliðuð kostnaðar- og efnisáætlun og áætlun um byggingartíma eins nákvæmar 

og um útboðslýsingu væri að ræða, enn fremur áætlun um rekstur íbúðanna og 

greinargerð um skilmála og kjör þau, sem væntanlegum eigendum íbúðanna eru 

ætluð. 
Húsnæðismálastjórn getur veitt loforð fyrir slíku sameiginlegu láni, er skiptist 

síðar á einstakar íbúðir eftir ákvörðun hennar. Slíkt lán skal þó ekki afgreitt fyrr 
en fyrir liggur, hverjir verði eigendur hinna einstöku íbúða, enda hafi þeir hver um 
sig sótt um lán á venjulegan hátt og verið samþykktir af húsnæðismálastjórn. 

Húsnæðismálastjórn er þó heimilt að samþykkja slík lán, sem að ofan greinir, 
og greiða þau út eftir því sem framkvæmdinni miðar áfram, ef þess er óskað og hún 

telur að um álitlega framkvæmd sé að ræða, enda hafi hún sjálf ráðstöfunarrétt á 

þeim íbúðum, sem þannig eru byggðar. 

14. gr. 
Þegar húsnæðismálastjórn hefur hlutazt til um, að íbúðarbyggingar verði fram- 

kvæmdar að undangenginni samkeppni um byggingu hagkvæmra og ódýrra íbúða, 
skulu þær ásamt íbúðum byggingarfélaga, er njóta ríkisábyrgðar, sitja fyrir lánum 

að öðru jöfnu, enda ráðstafi húsnæðismálastjórn íbúðunum eða sé samþykk úthlutun 

þeirra til einstaklinga, er áður hafa hver um sig sótt um lán á venjulegan hátt. 
Heimilt er húsnæðismálastjórn að veita bráðabirgðalán úr Byggingarsjóði ríkis- 

ins til bygginga, sem átt er við í þessari grein, meðan þær eru í smíðum, enda sé 

þess gætt, að örugg trygging sé fyrir láninu. Þegar íbúðirnar eru orðnar veðhæfar 

samkvæmt reglum veðdeildarinnar og Byggingarsjóðs ríkisins, skal bráðabirgða- 

lánum þessum skipt á þær og breytt í A- og B-lán eftir ákvörðun húsnæðismála- 

stjórnar. 

15. gr. 

Meiri háttar viðbyggingar, sbr. 2. gr., skulu í fyrsta lagi taldar byggingar, er 

skapa nýja sjálfstæða íbúð eða íbúðir, enda þótt hluti af þeim myndist af hinni 

eldri byggingu, og í öðru lagi viðbyggingar, sem auka um að minnsta kosti 20 m? 

gólfflöt eldri íbúðar, enda hafi íbúðin fyrir stækkun verið talin ófullnægjandi að 

dómi húsnæðismálastjórnar og ekki stærri en 80 m?.
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16. gr. 
Veddeild Landsbanka Islands skal sjå um afgreiðslu þeirra lána, sem veitt eru 

af húsnæðismálastjórn, svo og innheimtu afborgana og vaxta. 
Veðdeildinni er heimilt að afgreiða A- og B-lán til nýbyggingar húsnæðis, þegar 

íbúð er komin það langt áleiðis, að hún samkvæmt mati geti talizt öruggt veð fyrir 
láninu, þó ekki fyrr en íbúðin er fokheld. 

Heimilt er veðdeildinni að halda eftir hluta af lánum, þar til frágangur bygs- 
ingar er orðinn eins og húsnæðismálastjórn og veðdeild gera kröfu um. Enn fremur 
getur húsnæðismálastjórn látið halda eftir hluta af lánum, þar til umsækjandi hefur 
skilað kostnaðaryfirliti yfir byggingu íbúðarinnar. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Umsóknir um lán, sem borizt hafa húsnæðismálastjórn og enn hafa ekki verið 
afgreiddar, skulu nú þegar metnar, samkvæmt ákvæðum 1011. gr. reglugerðar 
þessarar og hljóta afgreiðslu samkvæmt ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Ef umsóknir þessar hafa ekki að geyma einhverjar þær upplýsingar, sem nauð- 
synlegar eru vegna ákvæða 10.—11. gr., skal umsækjendum gefinn kostur á að bæta 
úr því með viðbótarupplýsingum eða nýrri umsókn, en stig samkvæmt 10. gr. d skulu 
þá metin eftir aldri hinnar óafgreiddu umsóknar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957, um 
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til ibúðarbygginga, breyting 
á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl., til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 26. september 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á fjallskilareglugerð fyrir Borgarfjarðarsýslu nr. 174 25. ágúst 1952. 

1. gr. 
Í stað orðanna „sbr. þó 13. gr.“, í lok fyrstu málsgreinar í 8. grein reglugerðar- 

innar komi: sbr. þó 11. og 13. gr. 

2. gr. 
Orðin „og nágrannar“, í fyrstu málsgrein 9. greinar falli niður. 
Á eftir fyrstu málsgrein komi ný málsgrein: Hreppsnefnd má ákveða hvað 

skemmst megi reka. 

3. gr. 
Aftan við aðra málsgrein 11. greinar komi ný málsgrein: 
Hreppstjóri og forðagæzlumaður skulu hver í sínu lagi gera skrá um alla 

framteljendur og fjölda sauðfjár og hrossa hjá hverjum einum eins og það er 
framtalið eða þeir telja rétt vera. Skulu þessar skrár vera komnar til oddvita hrepps- 
nefndar fyrir 1. ágúst ár hvert. 
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Aftan vid sidustu målsgrein greinarinnar komi ny målsgrein: 

Nú er afréttur of þröngur fyrir allt sauðfé og stóðhross hreppsbúa að mati 

hreppsnefndar, og má nefndin þá semja við þá, er teljast eiga rúmgóð heimalönd, 

að þeir láti fénað sinn ganga heima, gegn niðurfellingu fjallskila að einhverju leyti, 

þó aldrei meira en að helmingi. 

allt 

4. gr. 

Aftan við orðin: „— — og eitt hross 5 einingar“ í 15. grein komi: 

Þó má, ef hreppsnefnd telur heppilegra, breyta þessum hlutföllum þannig, að 

að tifallt hærra fjallskilagjald greiðist af hrossi en kind. 

5. gr. 
22. grein fjallskilareglugerðarinnar hljóði svo: 

Réttir, leitarsvæði, réttardagar. 

Þessar skulu vera skilaréttir í sýslunni: 

Rauðgilsrétt. Leitarsvæði: Hálsahreppur og Reykholtsdalshreppur. 

Fyrri Rauðgilsrétt skal vera föstudaginn í 23. viku sumars, en hin síðari 

föstudaginn í 25. viku sumars. Sundurdráttur skal vera í Húsafelli og rekist úr- 

tíningur þaðan til Rauðgilsréttar. 

Oddsstaðarétt. Leitarsvæði: Lundarreykjadalur, Andakilshreppur suður að 

Andakilsá og lönd jarða í norðanverðum Skorradal frá Stálpastöðum og niður 

að Hálsum, að báðum þeim jörðum meðtöldum. 

Fyrri Oddsstaðarétt skal vera miðuvikudaginn í 22. viku sumars, en hin 

síðari laugardaginn í 25. sumarviku. Heimilt er að rétta stóði í Oddsstaðarétt 

þriðjudaginn í 22. sumarviku. 

Sundurdráttarrétt skal vera á Reykjum og rekist úrtíningur þaðan til Odds- 

staðaréttar. 

Bakkakotsrétt. Leitarsvæði: Lönd Háafells, Fitja, Sarps, Efstabæjar, Bakkakots, 

Vatnshorns og Haga. 
Fyrri Bakkakotsrétt skal vera mánudaginn í 22. viku sumars, en hin síðari 

fimmtudaginn í 25. viku sumars. 

Hrafnseyrarrétt. Leitarsvæði: Hvalfjarðarstrandarhreppur, þar með talið land 

Stóra-Botns, sunnan Botnsár og Fitjakirkjuland í Botnsheiði. 

Fyrri Hrafnseyrarrétt skal vera miðuvikudaginn í 22. viku sumars en hin 

síðari laugardaginn í 25. viku sumars. 

Hreppsrétt. Leitarsvæði: Lönd allra jarða í sunnanverðum Skorradal frá 

Stóru-Drageyri og að Neðra-Hreppi, að báðum meðtöldum, og allra jarða í Anda- 

kílshreppi sunnan Andakílsár. 

Fyrri Hreppsrétt skal vera mánudaginn í 22. viku sumars, en hin síðari 

fimmtudaginn í 25. sumarviku. 

Hafnarrétt. Leitarsvæði: Leirár- og Melahreppur. 

Fyrri Hafnarrétt skal vera þriðjudag í 22. viku sumars, en hin síðari föstu- 

dag í 25. sumarviku. 

Grafarrétt. Leitarsvæði: Skilmannahreppur. Innri-Akraneshreppur og Ákranes- 

kaupstaður. 
Fyrri Grafarrétt skal vera mánudaginn í 22. viku sumars, en hin síðari 

fimmtudaginn í 25. sumarviku. 

Hreppsnefndir ákveða réttardaga sundurdráttarrétta.
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6. gr. 
Aftan við næstsíðustu málsgrein 27. greinar komi: 

Liggi tvær skilaréttir innan sama hrepps, og beri réttarhald í báðum upp á 
sama dag, skal hreppstjóri ráða mann til að gegna störfum fyrir sig i annarri 
réttinni, enda samþykki sýslumaður ráðningu staðgöngumanns. 

7. gr. 
Önnur málsgrein, 41. greinar hljóði svo: 

Markasöfnun skal fara fram í októbermánuði árið áður en prenta skal skrá. 
Hreppstjórar safna mörkum hver í sínum hreppi. Fyrir þann starfa sinn fá þeir 
Mo — einn tíunda hluta — markagjalda. 

8. gr. 
Önnur málsgrein 42. greinar orðist svo: 

Vilji einhver taka upp nýtt mark eða hafi einhver flutzt inn á markaskrár- 
svæðið og vilji íá að nota það mark, er hann áður átti, þarf að fá til þess sam- 
Þþykki markaskrárhöfundar, er lætur síðan prenta það á kostnað markeiganda. Er 
markið þá fyrst heimilt til notkunar. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Borgarfjarðarsýslu hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 12 31. maí 1927, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. september 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Árni G. Eylands. 

REGLUGERÐ 

um sparnað til íbúðabygginga. 

I. KAFLI 

Innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins. 

1. gr. 
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum Byggingarsjóðs ríkisins undir stjórn 

húsnæðismálastjórnar. 

2. gr. 
Innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins skal heimilt að gera sérstaka sparnaðar- 

samninga við þá, sem óska að safna fé til íbúðabygginga skv. 9. gr. laga nr. 42/1957. 
Allir slíkir samningar skulu háðir eftirtöldum reglum: 

a) Fé, sem sparandi leggur í innlánsdeild samkvæmt samningi, skal bundið a. m. k. 
5 ár frá því innlög hófust. 

b) Sparnaðurinn skal fara fram með reglulegum innlögum mánaðarlega, ársfjórð- 
ungslega eða missirislega. Skylt er að leggja inn a. m. k. kr. 5000.00 á ári hverju, 
ella missa menn þeirra forréttindi, sem samningurinn veitir um lánveitingar 
(sbr. 3. gr.). 

c. Af innlánsfé þessu skulu greiddir venjulegir innlánsvextir, skulu þeir færðir 
árlega, en ekki greiddir reikningseiganda fyrr en í lok samningstímans. 
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3. gr. 
Standi reikningseigandi við samninginn, skal hann í lok samningstímabilsins fá 

allt féð endurgreitt ásamt áföllnum vöxtum. Enn fremur skal húsnæðismálastjórn 
láta hann að öðru jöfnu sitja fyrir láni til íbúðarbyggingar, er má vera allt að 25% 
hærra en almennt gerist, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. 

4. gr. 
Brjóti reikningseigandi samninginn eða geti ekki staðið við hann þannig, að 

innlögð upphæð á ári verði undir kr. 5000.00, getur innlánsdeildin sagt samningnum 
upp, og gengur hann þá úr gildi, svo að féð er laust til útborgunar eftir eitt ár frá 
uppsögn að telja. 

5. gr. 
Heimilt skal að veita þeim fyrirvaralaust lausn undan ákvæðum samningsins, 

sem á samningstímanum eiga við langvinna vanheilsu að stríða, þurfa á fé að halda 
vegna langs skólanáms, eiga fyrir fjölskyldu eða öðrum skylduómögum að sjá, 
eða lenda í efnahagsörðugleikum, sem geri þeim nauðsynlegt að fá sparifé sitt endur- 
greitt. 

II. KAFLI 

Skyldusparnaður. 

6. gr. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16--25 ára er skylt að leggja til hliðar 6% af 

launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, í því 
skyni að mynda sér sjóð til íbúðabyggingar eða bústofnunar í sveit. 

Sparnaðarskyldan hefst við næstu áramót eftir að 16 ára aldri er náð og lýkur 
næstu áramót eftir að 26 ára aldri er náð. 

7. gr. 
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 

a) gift fólk, sem hefur stofnað heimili, 

b) skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári og iðnnemar meðan 
þeir stunda iðnnám. 

c. þeir sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er 
hafa yfir 30 þús. kr. „hreinar tekjur“, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá. 
Skattanefndir og skattstjórar geta veitt tímabundna undanþágu frá skyldu- 

sparnaði þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar 
fjárhagsbyrðar. Skal í því efni farið eftir vottorði heimilislækna eða trúnaðarlækna, 
sem stofnunin kann að ráða eða þeim upplýsingum um fjárhag, sem skattyfirvöld 
taka gildar. 

8. gr. 
Sérhverjum er heimilt að leggja til hliðar í þessu skyni hærri hluta launa sinna 

en 6%, byrja sparnaðinn fyrr en tiltekið er og halda honum áfram lengur. 

9. gr. 
Fé það, sem á þennan hátt safnast, skal ávaxta í innlánsdeild Byggingarsjóðs 

ríkisins, fyrir alla þá, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum en í veðdeild 
Búnaðarbanka Íslands fyrir þá, sem búsettir eru í sveitum. 

10. gr. 
Fé það, sem skylt er að spara samkv. 6. gr., er undanþegið tekjuskatti og útsvari.
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11. gr. 162 
Þegar þeir, er safnað hafa fé í sjóð samkv. 6. og 7. gr., hafa náð 26 ára aldri 1. okt. 

eða ganga í hjónaband og stofna heimili, skulu þeir eiga þess kost að fá sparifé sitt 
endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum, sem greiddir eru af vísitölubundnum verð- 
bréfum veðdeildar Landsbanka Íslands á innlánstímanum. Enn fremur að viðbættri 
uppbót vegna vísitöluhækkunar á það fé, sem safnazt hefur samkv. 6. gr. Þá skulu 
þeir að öðru jöfn sitja fyrir um lán til íbúðarbyggingar frá húsnæðismálastjórn og 
mega þau vera allt að 25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir % hluta af mats- 
verði viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því skilyrði, að 
sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa, nemi saman- 
lagt að minnsta kosti kr. 25 000.00. 

12. gr. 
Fé það, sem lagt er til hliðar samkv. 2., 6. og 7. gr., er sem eign undanþegið skatti 

og útsvari og ekki framtalsskylt. Vextir af því fé eru undanþegnir framtalsskyldu 
til tekju- og eignarskatis og skatt- og útsvarsfrjálsir. 

13. gr. 
. Skattstjérar og skattanefndir skulu hafa á hendi ákvörðun skyldusparnaðar. 
Ákvörðun skattayfirvalda skal byggð á skattframtölum og öðrum þeim upplýsing- 
um, sem skattayfirvaldið hefur aflað sér um tekjur manna á skyldusparnaðaraldri. 

14. gr. 
Skrá um skyldusparnað með tilgreindri upphæð hvers einstaklings skal lögð 

fram samhliða skrá yfir tekju- og eignarskatt og kærufrestur veittur eins og um al- 
menna skatta. Á skrána skal taka alla þá, sem eru á skyldusparnaðaraldri, en geta 
skal þess á skránni um þá, sem undanþegnir eru skyldusparnaði, af hvaða ástæðum 
þeir séu undanþegnir. 

15. gr. 
Nú vill gjaldandi ekki hlíta ákvörðun skattanefndar eða skattstjóra um undan- 

þágu frá sparnaðarskyldu og getur hann þá áfrýjað málinu til félagsmálaráðherra. 

16. gr. 
Þó að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu, verður hann 

að láta hið tilskilda sparifé af hendi, þar til hann hefur fengið formlega undanþágu, 
en þá á hann rétt til endurgreiðslu, svo fljótt sem við verður komið. 

17. gr. 
Skrá um skyldusparnað skal skattayfirvald senda Húsnæðismálastofnun ríkisins, 

sem hefur eftirlit með að ákvæðum laga og reglugerðar um sparnað til íbúðabygg- 
inga sé framfylgt. 

18. gr. 
Nú telur maður, sem fellur undir lög um skyldusparnað, ekki fram eða gefur 

ófullnægjandi upplýsingar um tekjur sínar, svo að skattayfirvöld áætla tekjur eða 
beita viðurlögum, og skal þá reikna 6% af þeirri tekjuupphæð, sem ákvörðuð kann 
að verða í hverju tilfelli. 

19. gr. 
Tollstjórinn í Reykjavík, bæjarfógetar og sýslumenn skulu annast innheimtu 

á skyldusparifé. Gilda um það sömu reglur og um innheimtu þinggjalda, þar á meðal 
ákvæði 1. gr. laga nr, 29 16, des. 1885 um lögtaksrétt.
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162 Bráðabirgðaákvæði. 

1. okt. Skyldusparnaður á árinu 1957 miðast við tekjur, sem aflað er eftir 1. júní það ár. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957 um Hús- 
næðismálastofnun, Byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. 
kafla laga nr. 36/1952 o. fl., til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum, 

sem hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 1. október 1957. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

163 AUGLÝSING 
1. okt. 

um friðun vatnasilungs. 

Samkvæmt V. kafla laga nr. 53 5. júní 1957, um lax- og silungsveiði, og sam- 
kvæmt tillögum veiðimálastjóra hefur ráðuneytið ákveðið að vatnasilungur, annar 
en murta, skuli vera friðaður fyrir allri veiði frá 27. september til 31. janúar ár 
hvert, þar til annað verður ákveðið. 

Landbúnaðarráðuneytið, 1. október 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

164 AUGLÝSING 
8. okt. « 

um breyting á reglugerð um niðnrjöfnun og innheimtu vatnsskatts á Akranesi 

nr. 111 23. ágúst 1954. 

6. gr. orðist svo: 

Vatnsskattur samkvæmt reglugerð þessari fellur í gjalddaga 2. janúar ár hvert, 
og bera að greiða skattinn til bæjargjaldkera. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni 
næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og 
aðfararveði. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 
20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 8. október 1957. 

Hannibal Valdimarsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Willardssjóðs, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. okt. 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Willardssjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Willardssjóður og er stofnaður til minningar um Willard 

Matthías Kristjánsson frá Austurgörðum, móður hans, Guðrúnu Þóreyju Jóhannes- 

dóttur, frá Krossdal og Kristjönu Haraldsdóttur, fóstru hans, frá Austurgörðum. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 10 þúsund kr., enn fremur bókasafn um 400 bindi. Heimili 

sjóðsins og safnsins skal vera skóla- og félagsheimilið í Kelduhverfi og starfssvæðið 
Kelduhverfi. 

3. gr. 
Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera: a) vextir, b) söfnunarfé og gjafafé og 

bækur. 
4. gr. 

Helmingur árlegra vaxta skal leggjast við höfuðstól þar til sjóðurinn er orðinn 
að upphæð 50 þús. kr. Eftir það leggst aðeins fjórðungur vaxta við höfuðstól. 
Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð 100 þús. kr., skal stjórn sjóðsins ákveða, 
með tilliti til starfssviðs sjóðsins og með hliðsjón af þáverandi verðgildi peninga, 
hvort lengur skuli leggja vexti við höfuðstól sjóðsins. 

Tekjur samkvæmt b.-lið 3. gr. skulu ætið bætast við höfuðstól. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 5 menn: Þjónandi sóknarprestur í Kelduhverfi formaður, 

skólastjórinn í Kelduhverfi bókavörður og þrir menn eða konur í Kelduhverfi, 
sem kjósa skal á almennum sveitarfundi til fjögurra ára, fyrsta sinn árið 1958. 

6. gr. 
Verksvið sjóðsins er tvíþætt, og skiptist stofnfé hans í tvo jafna hluta, er reikn- 

ingsfærist og starfi hvor fyrir sig: 
A. Bókasafnsdeild: Starfsfé þeirrar deildar sé varið til aukningar og viðhalds bóka- 

safni því, sem um getur í 2. gr., og ætlað er nemendum skólans og öðrum 
er á skóla og félagsheimilinu dveljast en ekki til útlána. 

B. Verðlaunadeild: Starfsfé þeirrar deildar sé varið til verðlauna tíunda hvert ár, 
fyrst árið 1965 handa þeim lærisveini skólans eða öðrum Keldhverfingi, karli 
eða konu, er að dómi sjóðstjórnar hefur til viðurkenningar unnið, samanber 
nánari fyrirmæli í gjafabréfi. 
Þegar sjóðurinn er orðinn 50 þúsund krónur má veita verðlaun á fimm ára 

fresti en þriggja ára fresti er hann hefur náð 100 þús. krónum. Verðlaun geta 
fallið niður eitt sitt í einu ef stjórnin er sammála um, að svo skuli vera. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins sér um rekstur, viðhald og aukningu bókasafnsins, sbr. 5. og 

6. gr. Enn fremur úthlutar stjórnin verðlaunum samkvæmt 6. gr. 
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Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega með reikningum sveitarsjóðs 
Kelduneshrepps. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og skipulags- 

skráin síðan birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 147 30. des. 1955 um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 
B-liður 39. gr. verði þannig: 

Sjómenn á fiskiskipum njóta frádráttar skv. eftirfarandi reglum: 
a. Á togurum: 

Hásetar, bátsmaður og 2. stýrimaður mega draga frá tekjum sínum vegna 
hlifðarfatakostnaðar kr. 500.00 fyrir hvern mánuð er viðkomandi hefur verið 
lögskráður á skattárinu. Aðrir skipverjar á togurum mega af sömu ástæðu draga 
frá tekjum sínum kr. 200.00 fyrir hvern lögskráningarmánuð. 

b. Á öðrum fiskiskipum, þar meðtöldum sel- og hvalveiðiskipum, má hver skip- 
verji, hvaða starf sem hann stundar á skipinu, draga frá tekjum sínum vegna 
hlifðarfatakostnaðar kr. 500.00 fyrir hvern mánuð, sem viðkomandi hefur verið 
lögskráður á skattárinu. Sé um að ræða fiskiskip undir 12 smálestum brúttó skal 
i stað lögskráningarmánaðar miða við þann tíma sem viðkomandi var slysa- 
tryggður á skipinu á skattárinu. 

c. Öllum skipverjum, sem taldir eru í a- og b-lið hér á undan, skal veittur sér- 
stakur frádráttur, kr. 500.00 fyrir hvern lögskráningarmánuð, enda hafi þeir 
verið skipverjar á þess konar skipum í a. m. k. 3 mánuði á viðkomandi 
skattári. 
Til að tryggja rétta framkvæmd þessa frádráttar er nauðsynlegt, að skatta- 

nefndir og skattstjórar krefjist þess af lögskráningaryfirvaldi, hver í sínu um- 
dæmi, að það láti í té skrá yfir alla, sem lögskráðir hafa verið í umdæminu, og 
hve lengi hver sjómaður hafi verið skráður á hvert skip. 

2. gr. 
Við 1. mgr. 1. tl. 110. gr. komi nýr málsliður þannig: 

Að jafnaði skal skattsekt eigi vera undir tvöfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan 
var dregin. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett skv. lögum nr. 46 frá 14. apríl 1954, lögum nr. 22 frá 

9. marz 1956 og lögum nr. 37 frá 10. maí 1957 og öðlast gildi nú þegar. 

Fjármálaráðuneytið, 15. október 1957. 

Eysteinn Jónsson.   
Sigtr. Klemenzson.
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REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Austur-Húnavatnssýslu. 

1. gr. 

Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Austur-Húnavatns- 
sýslu nema að fengnu leyfi sýslumanns Húnavatnssýslu. Skal hann jafnframt ákveða 
hvort löggæzla skuli vera á skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmti- 
samkvæma skulu sækja um leyfi til skemmtanahalds eigi síðar en 4 dögum áður 
en halda skal. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka lög- 

gæzlmenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlusvæði. En 
löggæzlusvæðin eru þessi: 

1. Skaga-, Höfða- og Vindhælishreppar. 
2. Blönduós-, Engihlíðar- og Torfalækjarhreppar. 
3. Bólstaðarhlíðar- og Svínavatnshreppar. 
4. Sveinsstaða-og Áshreppar. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni um að 
að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlusvæði, mæta á skemmti- 
staðnum, er skemmtunin á að hefjast og dvelja þar, þar til henni er lokið og mega 
þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim, er skemmtun var haldin í, hefur 
verið lokað. Áður en löggæzlumenn yfirgefa skemmtistaðinn, skulu þeir líta eftir 
hvort nokkur maður eða menn, sem líkur eru til að valda muni óspektum, séu 

ófarnir af staðnum. Ef svo er, þá skulu þeir flytja mennina burt, ef húsráðandi 
telur það nauðsynlegt af öryggisástæðum. Ef löggæzlumaður hefur forföll, svo 
að hann eigi getur mætt á skemmtun, er honum heimilt að fá annan til að annast 
löggæzlustarfið. 

Löggærzlumanni til aðstoðar á hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn lög- 
giltir vera, og getur hann kvatt þá til að mæta sér til aðstoðar, er hann telur þess 
þörf. Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur er aðalmenn eða aðstoðar- 
menn, er fengið hafa fræðslu og þjálfun til starfsins. 

3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda upp reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit með, 

og er þeim heimilt að flytja burtu af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum 
valda. Auk aðstoðarmanna sinna, hinna löggiltu, geta þeir kvatt sér til aðstoðar 
við að halda uppi reglu, forstöðumenn skemmtunarinnar og þjónustumenn hans 
og aðra borgara. Ef löggæzlumanni virðist ölvun á dansskemmtun ætli að verða 
lítt þolandi, er honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugest- 
um skylt að fara út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í, og skal þeim hús- 
um lokað. Leiki rökstuddur grunur á, að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða 
á annan hátt, eða í nánd við staðinn, er löggæzlumanni og aðstoðarmönnum hans 
heimilt að leita áfengis í bifreiðum þeim, og rannsaka svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig sakir ölæðis 

manna eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtistaðnum, gefa sýslu- 
manni skriflega skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er 
verið hafa ölvaðir á skemmtuninni, og sem eigi hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal 
hann lýsa ölvun þeirra, tilsvörum, háreisti og handalögmálum, er kunna að hafa 
orðið. 
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4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar 

reglur um hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Löggæzlumönnum öllum skal láta 
ókeypis í té einkennisbúninga og einkennishúfur. 

Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanns eða aðstoðarmanna hans, er þeir 
sinna lögreglustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, ef hann eigi fæst bættur 
á annan hátt. Ríkissjóður annist slysatryggingu allra þessara löggæzlumanna. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra kr. 400.00 fyrir skemmt- 

un hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða kr. 300.00 
fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að og frá 
skemmtistað, eftir samkomulagi eða reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert, á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðu- 

menn skemmtistaða Austur-Húnavatnssýslu á fund á Blönduósi. Á fundi þeim skal 
rætt um, á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar verða í 
héraðinu á því ári, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum skulu og lögreglumenn 
mæta. 

7. gr. 
Ef fundarmenn á fundi þeim, er frá greinir i 6. gr., verða sammála um að nauð- 

syn beri til að setja reglu um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök 
að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu 
forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum hópi 
með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er lög- 
gæzlumenn hafa í skýrslum sínum tilgreint að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmt- 
unum, skuli bannaður aðgangur að dansskemmtunum innan héraðs, og um hve 
langan tíma. 

8. gr. 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkv. 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 7. 
gr., á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að hafa kynnt sér skýrslu eftirlitsmanna 
og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða hvort mönnum þeim, er 
gæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, skuli bannaður að- 
gangur að dansskemmtunum innan héraðsins, og um hve langan tíma bannið 
skuli gilda. 

Bann nefndarinnar skal tilkynna skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 
staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim eða mönnum, er 
banninu er beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomu- 
staða og þjónustuliði þeirra að vera samhent löggæzlumönnum um það, að synja 
þeim mönnum, sem banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem 
haldnar eru, og það jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja 
aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði en að %4 úr sýslusjóði, að því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun 
aðstoðarmanna greiði sá, er skemmtun heldur, að hálfu, en ríkissjóður að hálfu. 
Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna, einkennishúfur 
og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra. Þá einnig 
ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr.
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Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sýslusjóðs af kostnaði við 
eftirlitið með skemmtuninni. Og getur sýslumaður sett það sem skilyrði fyrir 
skemmtanaleyfi. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50/1940, um lögreglu- 
menn, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 16. október 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í Eyjafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Sýslumaður Eyjafjarðarsýslu hefur yfirumsjón með löggæzlu á almennum 

skemmtisamkomum í sýslunni. Getur hann, ef svo ber undir, falið hreppstjórum 
framkvæmd löggæzlunnar. 

Eigi má halda almenna skemmtisamkomu í sveitum eða kauptúnum, nema að 
fengnu leyfi sýslumanns sem jafnframt ákveður í hvert sinn, hvort löggæzla skuli 
vera á samkomunni. Sækja skal um slíkt leyfi með hæfilegum fyrirvara. 

2. gr. 
Dómsmálaráðherra getur, að fengnum tillögum sýslumanns, löggilt einstaka 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtisamkomum, hver á sínu lög- 
gæzlusvæði. 

Löggæzlusvæðin eru þessi: 

Grímsey. 

Svarfaðardals- og Dalvíkurhreppar. 
Arskógs- og Hríseyjarhreppar. 
Arnarnes- og Skriðuhreppar. 
Öxnadals- og Glæsibæjarhreppar. 
Hrafnagilshreppur. 
Saurbæjarhreppur. 
Öngulstaðahreppur. Æ
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Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni eða hrepp- 
stjóra um, að skemmtun með löggæzlu hafi verið leyfð á Þeirra löggæzlusvæði, mæta 
á skemmtistaðnum er skemmtun á að hefjast, og dvelja þar unz henni er lokið, eða 
lengur, ef þörf gerist. Mega þeir eigi hverfa af staðnum fyrr en húsum þeim, er 
skemmtunin var haldin í, hefur verið lokað. Hafi löggæzlumaður forföll, svo að 
hann geti eigi annazt löggæzlu á skemmtun, er honum heimilt að fá annan til að 
gegna starfinu. 

Til aðstoðar löggæzlumanni á hverju löggæzlusvæði skulu vera tveir menn, og 
getur hann kvatt þá sér til hjálpar, er hann telur þess þörf. 

Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, 
er fengið hafa fræðslu og þjálfun til slíks og löggiltir hafa verið til starfsins. 
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3. gr. 
Löggæzlumenn skulu halda uppi reglu á skemmtunum, er þeir hafa eftirlit med, 

og er þeim heimilt að flytja burt af skemmtistaðnum þá menn, er óspektum valda, 

ef einhverjir eru. 
Auk aðstoðarmanna sinna geta þeir kvatt sér til fulltingis forstöðumenn 

skemmtunarinnar, þjónustumenn hans og aðra borgara. 
Sé ekki unnt að halda uppi reglu að dómi löggæzlumanns, má löggæzlumaður 

slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara út úr húsum þeim, 
sem skemmtunin er haldin í. 

Leiki rökstuddur grunur á að áfengi sé selt úr bifreiðum eða á annan hátt á 
samkomustað eða í nánd við samkomustað, er löggæzlumanni og aðstoðarmönn- 
um hans heimilt að hefja þegar leit og rannsókn, svo sem nauðsyn krefur. 

Að lokinni skemmtun skal löggæzlumaður, ef hann telur sig vegna ölæðis 
manna eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu, gefa sýslumanni skriflega 
skýrslu um starf sitt. Skal hann tilgreina nöfn þeirra manna, er verið hafa ölvaðir 

á skemmtuninni, og sem ekki hafa hlýtt fyrirmælum hans. Skal hann lýsa ölvun 
þeirra, tilsvörum, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 
Sýslumaður gefur út erindisbréf handa löggæzlumönnum. Skulu þar settar 

reglur um, hvernig þeir hagi störfum sínum. 
Löggæzlumönnum öllum skal láta ókeypis í té einkennisbúninga og einkennis- 

húfur. 
Sýslumaður ákveður annan búnað löggæzlumanna. 
Séu gerð spjöll á einkafatnaði löggæzlumanna eða aðstoðarmanna hans, er 

þeir sinna löggæzlustörfum, skal ríkissjóður bæta þann skaða, fáist hann eigi bættur 

á annan hátt. 
Löggæzlumenn teljast starfsmenn ríkisins, er þeir vinna löggæzlustörf, og 

skulu þeir slysatryggðir á kostnað ríkissjóðs. 

5. gr. 
Löggæzlumönnum skal greiða þóknun fyrir starf þeirra, kr. 400.00 — fjögur 

hundruð — fyrir hverja skemmtun, er þeir hafa eftirlit með, en aðstoðarmönnum 
þeirra kr. 300.00 — þrjú hundruð —. 

Þeim skal og öllum greiddur ferðakostnaður að og frá skemmtistað, eftir 

samkomulagi eða reikningi. 

6. gr. 
Sýslumaður skal ár hvert á tímabilinu frá 15. maí til 15. júní kalla forstöðu- 

menn samkomustaða í Eyjafjarðarsýslu á fund á Akureyri. Á fundinum skal rætt 

um, á hvern hátt þess verði bezt gætt, að skemmtanir þær, er haldnar verða í hér- 
aðinu, fari sómasamlega fram. Á fundi þessum skulu og löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 
Liti fundur svo á, er um getur í 6. gr., að nauðsyn beri til að setja reglur um 

útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að sök um, að valda spjöllum á sam- 
komum, frá því að sækja dansskemmtanir í héraðinu, skulu forstöðumenn sam- 

komustaða, þeir er fundinn sitja, tilnefna tvo úr sínum hópi með fullu umboði, er 

ákveði með sýslumanni, hverjum þeirra manna, er löggæzlumenn hafa í skýrslum 

sínum tilgreint, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtunum, skuli bannaður að- 

gangur að dansskemmtunum innan héraðs og hve langan tíma.
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8. gr. 168 
Þá skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanna samkvæmt 16. okt. 

3. gr., kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir i 
6. gr., á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu 
eftirlitsmanns, og sakadómsskýrslur séu þær fyrir hendi, ákveða, hvort mönnum 
þeim, er löggæzlumaður telur að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, verði 
bannaður aðgangur að dansskemmtun innan héraðsins og hve langan tíma. 

Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðumönnum samkomu- 
staða í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim er banninu er 
beint gegn. 

Meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og þjónustuliði 
þeirra að vera samhent löggæzlumönnum, um það að synja þeim mönnum, sem 
banni er beint gegn, um aðgang að skemmtunum þeim, sem haldnar eru, og það 
jafnt þótt þeir séu eigi undir áhrifum áfengis, er þeir æskja aðgangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd reglugerðar þessarar, greiðist að % úr 

ríkissjóði, en að % úr sjóði viðkomandi hreppa að því er laun löggæzlumanna 
snertir. En laun aðstoðarmanna greiði sá að hálfu, er skemmtunina heldur, en ríkis- 
sjóður að hálfu. 

Ríkissjóður kostar að öllu leyti einkennisbúninga löggæzlumanna og einkennis- 
húfur og merki, svo og fræðslu löggæzlumanna og aðstoðarmanna þeirra, einnig 
ferðakostnað allan samkvæmt 5. gr. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag dansskemmtun á samkomustað innan hér- 
aðs, má setja það að skilyrði fyrir skemmtanaleyfi, að sá aðili greiði hluta sveitar- 
sjóðs af kostnaði við eftirlitið með samkomunni. 

' Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 11. gr. laga nr. 50 1940, um lögreglu- 
menn, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Dómsmálaráðuneytið, 16. október 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 169 
. 18. okt. 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur verið ákveðinn ein- 
stefnuakstur um Lindargötu frá vestri til austurs milli Klappastigs og Frakka- 
stigs. 

Enn fremur hefur bæjarstjórn samþykkt að banna bifreiðastöður vestan megin 
í Óðinsgötu. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 18. október 1957. 

Sigurjón Sigurðsson.
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170 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Valgerðar Jónsdóttur 

17. okt. og Kristjáns Þorlákssonar frá Múla í Nauteyrarhreppi, útgefin á venjulegan hátt 

ad mandatum af dómsmálaráðherra 17. október 1957. 
Skipulagssskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Valgerðar Jónsdóttur og Kristjáns Þorlákssonar 

frá Múla í Nauteyrarhreppi. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður árið 1957 af Guðrúnu Kristjánsdóttur, Sturlaugi Einars- 

syni og Magnúsi Kristjánssyni frá Múla, með 12169.14 kr. framlagi. 

2. gr. 
Á vaxta skal sjóðinn í banka eða verðbréfum og er óheimilt, að skerða höfuð- 

stólinn. Árlega skal leggja % vaxta við höfuðstólinn. 

3. gr. 
Árlega eða eftir atvikum á ára fresti má verja % vaxta af höfuðstól sjóðsins 

til kaupa á nýtizku lækningatækjum handa sjúkrahúsi Ísafjarðar. 

4. gr. 
Afla skal sjóðnum tekna á þann hátt, er stjórn hans telur tiltækilegt. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skulu skipa 3 menn: 1 kosinn af bæjarstjórn Ísafjarðar, 1 kosinn 

af sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu og yfirlæknir sjúkrahúss Ísafjarðar. 
Stjórnin skipti með sér störfum. Hún skal árlega gera reikning sjóðsins og 

leggja hann fyrir bæjarstjórn og sýslunefnd. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Ísafirði, 10. sept. 1957. 

F.h. stofnenda. 

Sturl. Einarsson.
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REGLUGERD 

um skemmtanaskatt i Ongulsstadahreppi i Eyjafjardarsyslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 22. nóvember 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og låg 

nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar 
eru í Öngulsstaðahreppi og aðgangur er seldur að og eigi eru með lögum undan- 
þegnar skatti. 

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

1. flokkur: 
. Fyrirlestrar og upplestur. 

Söngskemmtanir og hljómleikar. 
Sjónleikir. 

Kappleikir og íþróttasyningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
- Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

2. flokkur: 
a. Dansleikir. 
b. Loddara- og fjölleikasýningar. 

c. Allar aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru hér taldar 
sérstaklega. 
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3. gr. 
Af þeim skemmtunum, sem taldar eru í 1. flokki, skal greiða 10% af aðgöngu- 

eyri, og af þeim, sem taldar eru í 2. flokki 20%. Ef skemmtun er margþætt, skal 
miða skattinn við þann þátt hennar, sem hæst er skattlagður. 

4. gr. 
Undanþága frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar ástæður eru 

fyrir hendi, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góðgerðaskyni, til fræðslu eða 
til styrktar menningar- og framfaramálum hreppsins. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Öngulsstaðahrepps hefur eftirlit með að reglugerð þessari sé hlýtt, 

sér um innheimtu skattsins og er heimilt að hafa eftirlit með skemmtunum og sölu 
aðgöngumiða. Hún getur ráðið sérstakan mann til að annast þetta starf fyrir sína 
hönd, og nefnist hann eftirlitsmaður skemmtana. 

6. gr. 

Hver sá, sem halda vill skemmtun, skal tilkynna það oddvita eða eftirlitsmanni 
skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin og afhenda honum til stimplunar 

í tæka tid alla þá aðgöngumiða, er nota á við skemmtunina. Aðgöngumiðar séu 
Þannig gerðir, að þeir verði auðveldlega rifnir í tvennt. 

Eigi síðar en tveim dögum eftir að samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni 
stóð, afhenda oddvita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða, svo og stofna 
af seldum miðum, og greiða um leið skatt samkvæmt 3. gr. þessarar reglugerðar 
af öllum þeim miðum, sem notaðir hafa verið. Oddviti eða eftirlitsmaður getur þó 
ákveðið, að skatturinn skuli greiddur um leið og aðgöngumiðar eru stimplaðir. 
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7. gr. 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattsins. Ef fleiri en einn 

maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, eða ef 
um félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

8. gr. 
Oddviti eða eftirlitsmaður færir inn í sérstaka skemmtanaskattbók nafn for- 

stöðumanns, tegund skemmtunar og hvar og hvenær hún skuli haldin, tölu stimpl- 
aðra aðgöngumiða, sem afhentir eru forstöðumanni gegn kvittun hans ritaðri i 
bókina, tölu óseldra miða og seldra, og útreikning skattsins. Falli skemmtun niður, 
skal þess getið í bókinni. 

Nú sannar forstöðumaður fyrir oddvita eða eftirlitsmanni, að einhverjum mið- 
um hafi verið útbýtt ókeypis, og er þá rétt, að eigi sé greiddur skattur af þeim 
miðum, enda teljist þeir þá í skemmtanaskattsbókinni meðal skilaðra miða. 

9. gr. 
Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en halda skal fénu 

aðskildu frá öðrum tekjum hreppsins og verja því til hvers konar menningar- og 
framfaramála í Öngulsstaðahreppi eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar á hverj- 
um tíma. 

10. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 1000.00. Mál út af brotum á 

reglugerð þessari sæta meðferð opinberra mála. 

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

hlut eiga að máli. 

Menntamálaráðuneytið, 19. október 1957. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knútur Hallsson. 

AUGLÝSING 
, 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

145. Árskógshrepps, Eyjafjarðarsýslu ...............00..000.000.. 11. okt. 1957. 
146. Bólstaðarhlíðarhrepps, Austur-Húnavatnssýslu .............. 11. — 1957. 
147. Eyrarbakkahrepps, Árnessýslu ............00.000 000... 11. — 1957. 
148. Gnúpverja, Árnessýslu ............2..0..0.. 0... enn 11. — 1957. 
149. Saurbæjarhrepps, Eyjafjarðarsýslu .............0000000 0000... 11. — 1957. 
150. Lytingsstadahrepps, Skagafjardarsyslu ............0.00.0.0.... 11. — 1957. 
151. Skarðshrepps, Dalasýslu ........2020202 000... nn 11. — 1957. 
152. Skriddalshrepps, Suður-Múlasýslu .........020000 00... 000... 11. — 1957. 
153. Fremri-Torfustaðahrepps, Vestur-Húnavatnssýslu ............ 11. — 1957.
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Stadfest: 172 
154. Eiðaþinghár, Suður-Múlasýslu ...........0...0..000. 000... 21. okt. 1957. 24. okt. 
155. Grafningshrepps, Árnessýslu .......0....0.0..0.0 0... 21. — 1957. 
156. Grýtubakkahrepps, Suður-Þingeyjarsýslu .................... 21. — 1957. 
157. Hálshrepps, Suður-Þingeyjarsýslu ............000.000.0 0. 21. — 1957. 
158. Hofshrepps, Austur-Skaftafellssýslu .............00000.0.. 21. — 1957. 
159. Hrafnagilshrepps, Eyjafjarðarsýslu .........0...0.0.00...... 21. — 1957. 
160. Hvammshrepps, Vestur-Skaftafellssýslu ............00.00..... 21. — 1057. 
161. Laxdæla, Dalasýslu ............0...000..00.0 00 21. — 1957. 
162. Raufarhafnarhrepps, Norður-Þingeyjarsýslu ................. 21. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. október 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 173 
24. okt. 4 

um staðfestingu á samþykktum héraðssamlaga. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
staðfest samþykktir fyrir eftirgreind héraðssamlög, samanber auglýsingu félags- 
málaráðuneytisins nr. 23 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

15. Í Borgarfjarðarsýslu ..................00.0 0... 11. okt. 1957. 
16. Í Mýrasýslu ......00. TEE 11. — 1957, 

Félagsmálaráðuneytið, 24. október 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Mikla Norræna Rit- 174 
símafélagsins útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 25. 25. okt. 
október 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Mikla Norræna Ritsímafélagsins. 

1. gr. 
Styrktarsjóður Mikla Norræna Ritsímafélagsins er stofnaður með gjafabréfi, 

sem póst- og símamálastjóra var afhent af Mikla Norræna Ritsímafélagsinu í til- 
efni af 50 ára afmæli landssímans 29. september 1956. Höfuðstóll sjóðsins er ísl. 
kr. 150 000.00 eða tilsvarandi upphæð í dönskum gjaldeyri.
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2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja einstaka starfsmenn landssimans til þess að 

afla sér frekari þekkingar í einhverri sérgrein símarekstrar og til þess að skoða og 
kynnast einstökum þáttum símarekstrar erlendis. 

3. gr. 
Stjórn landssímans hefur með höndum vörzlu sjóðsins og úthlutun styrkja. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á tryggilegan hátt annað hvort á Íslandi eða í Danmörku, 

annað hvort í sparisjóði ríkistryggðs banka eða í auðseljanlegum fulltryggðum 

skuldabréfum, sem eru keypt á gangverði. 

5. gr. 
Vöxtum sjóðsins skal varið til styrkveitinga. Þegar sérstaklega stendur á, má 

einnig úthluta hluta af höfuðstólnum, en þó ekki svo miklu, að hann tæmist á 

skemmri tíma en 15 árum. 

6. gr. 

Stjórn landssímans auglýsir eftir umsóknum um styrkveitingar, athugar um- 

sóknir og dæmir um þær, ákveður hverjir fái styrk og hve mikinn og setur önnur 

skilyrði fyrir styrkveitingu. 

7. gr. 

Úthlutun styrkja fer að jafnaði fram á hverju ári, en þó má fresta styrkveiting- 

um til næsta árs, enda komi þá tilsvarandi hærri upphæð til úthlutunar. 

8. gr. 
Skilyrði til þess að koma til greina við styrkveitingu er að umsækjandi hafi verið 

starfsmaður landssímans í 2 ár og hafi sýnt námsáhuga og árvekni í starfi sínu og 
skuldbindi sig til þess að gefa símamálastjórninni skýrslu um námsferð sína innan 
3 mánaða eftir að henni er lokið, og enn fremur að starfa áfram hjá landssímanum 
að minnsta kosti í 2 ár. Geti hann ekki haldið þessi skilyrði, endurgreiði hann 

styrkinn. 

9. gr. 
Reikningur sjóðsins skal árlega endurskoðaður af endurskoðanda landssímans, 

og síðan sendur fjármálaráðuneytinu með ársreikningi stofnunarinnar. 

10. gr. 

Stjórn landssímans getur síðar látið gera breytingar á orðalagi þessarar skipu- 

lagsskrá, ef breyttar aðstæður gera það nauðsynlegt, en þó má ekki víkja frá þeirri 

hugsun, sem upphaflega lá á bak við stofnun sjóðsins um tilgang hans. 

11. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 1. sept. 1957. 

G. Briem. 

Einar Pálsson.
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AUGLYSING 175 
30. sept. 

um breytingu å kærufresti rikisskattanefndar. 

Samkvæmt heimild í 62. gr. laga nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að á þessu ári skuli kærufrestur til ríkisskattanefndar 
út af tekju- og eignarskatti, álögðum utan Reykjavíkur, vera til 20. okt. 1957. 

Kærufrestur fyrir Reykjavík verður auglýstur síðar. 

Fjármálaráðuneytið, 30. september 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Jón Skaftason. 

AUGLÝSING 176 
19. okt. 

um breyting å kærufresti rikisskattanefndar. 

Samkvæmt heimild i 62. gr. laga nr. 46 14. april 1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, hefur råduneytid åkvedid, ad å bessu åri skuli kærufrestur til rikisskatta- 
nefndar út af tekju- og eignarskatti, álögðum i Reykjavik, vera 14 dagar frå dags. 
urskurdar yfirskattanefndar Reykjavikur. 
Prre - . 

Fjármálaráðuneytið, 19. október 1957. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 

Jón Skaftason. 

AUGLÝSING 177 
29. okt. 

um staðfestingu á samþykktum héraðssamlaga. 

Samkvæmt lögum nr. 24. 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykkt fyrir eftirgreint héraðssamlag, samanber auglýsingu fé- 
lagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

17. Í Norður-Þingeyjarsýslu .............0..00.00 0. 29. okt. 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. október 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 
B 38
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Einars Einarssonar, 
bónda á Egilsstöðum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
12. nóvember 1957. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Einars Einarssonar, bónda á Egilsstöðum. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Einars Einarssonar, bónda á Egilsstöðum. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður með gjöf frá Helgu Hannesdóttur á Egilsstöðum, að 

upphæð kr. 500.00, til minningar um mann hennar, Einar Einarsson, bónda á Egils- 
stöðum í Villingaholtshreppi. 

3. gr. 
Höfuðstólinn má aldrei skerða. Til 10. október árið 1980 skulu vextir lagðir 

við höfuðstól, en eftir þann tíma % vaxtanna, þar til vextirnir nægja til lýsingar 

Villingaholtskirkju. 

4. gr. 
Frá og með 10. október 1980 skal þrem fjórðu vaxtanna varið til lýsingar Villinga- 

holtskirkju, þar til vextirnir nægja til lýsingar, en þaðan af má verja þeim öllum 
til lýsingar kirkjunnar. Verði afgangur af vöxtunum skal leggja þá við höfuðstólinn. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins hafa með höndum sóknarprestur og sóknarnefnd Villingaholts- 

kirkju. Skulu þeir gera reikning sjóðsins og senda hann með kirkjureikningum til 

prófasts til endurskoðunar. 

6. gr. 
Sjóðurinn skal ávaxtaður á tryggum stað. 

7. gr. 
Á skipulagsskrá þessari skal beiðast staðfestingar forseta Íslands.
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REGLUGERD 179 
9. nóv. 

um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild 

hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. 

1. gr. 
Töluliður 15 og 25 í b-lið reglugerðarinnar orðist svo: 

15. svæði: Arnarfjörður 
1. janúar — 31. maí 
1. október — 15. desember 

25. svæði: Ólafsfjörður 
1. marz — 30. nóvember 

2. gr. 
Með reglugerð þessari fellur úr gildi töluliður 25 í 1. gr. reglugerðar nr. 75 

30. april 1957, um breyting á reglugerð nr. 181 3. október 1953. 

Reglugerðarbreyting þess er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. maí 1949, um 
hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 9. nóvember 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 180 
14. nóv. 

um staðfestingu á reglum nefnda til úthlutunar bóta samkvæmt lögum 

um atvinnuleysistryggingar. 

Samkvæmt lögum nr. 29 7. apríl 1956, um atvinnuleysistryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest reglugerð fyrir eftirtaldar úthlutunarnefndir atvinnuleysisbóta, sbr. 
auglýsing ráðuneytisins nr. 16, B-deild Stjórnartíðinda, 7. febrúar 1957: 

13. Nefnd Verkamannafélagsins Fram og Verkakvennafélagsins Staðfest: 
Brynja, Seyðisfirði ....................0.....0. 000 24. júní 1957. 

14. Nefnd Verkalýðsfélagsins Bjarmi, Stokkseyri ................ 18. júlí 1957. 
15. Nefnd Verkamannafélagsins Baldurs, Ísafirði ................ 8. nóv. 1957. 
16. Nefnd Verkamannafélags Raufarhafnar, Raufarhöfn ......... 8. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. nóvember 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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181 AUGLYSING 
15. nóv. 

um vinnumiðlun í Eyrarhreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 52 9. april 1956 um vinnumiðlun, hefur 

félagsmálaráðherra ákveðið að vinnumiðlun skuli starfrækt í Eyrarhreppi í Norður- 

Ísafjarðarsýslu. 
Um framkvæmd vinnumiðlunarinnar fer eftir lögum nr. 52/1956 um vinnu- 

miðlun og reglugerð um vinnumiðlun nr. 130/1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. nóvember 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

182 AUGLÝSING 
18. nóv. 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

163. Reykholtsdalshrepps, Borgarfjarðarsýslu ...........0..00.... 15. nóv. 1957. 
164. Leirár- og Melahrepps, Borgarfjarðarsýslu .................. 15. — 1957. 
165. Kolbeinsstaðahrepps, Hnappadalssýslu .......00000002 0000... 15 — 1957. 
166. Miklaholishrepps, Hnappadalssýslu ........02000000 0000... 15 — 1957. 
167. Hörðudalshrepps, Dalasýslu .......020200 000. sn 15. — 1957. 
168. Hofsóshrepps, Skagafjarðarsýslu ........020000 0000... 15. — 1957. 
169. Skarðshrepps, Skagafjarðarsýslu ..........000000 000... 15. — 1957. 
170. Fáskrúðsfjarðarhrepps, Suður-Múlasýslu .......0.000...0..0.% 15. — 1957. 
171. Borgarhafnarhrepps, Austur-Skaftafellssýslu ................. 15. — 1957. 
172. Nesjahrepps, Austur-Skaftafellssýslu ..........0200000000 0... 15. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. nóvember 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson,   
Gunnlaugur Þórðarson.
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AUGLYSING 

um ad låg nr. 29 7. april 1956, um atvinnuleysistryggingar, skuli taka til 

Eyrarhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 29/1956 um atvinnuleysistryggingar 
hefur félagsmálar áðuneytið ákveðið að lög um atvinnuleysistryggingar skuli taka til 
Eyrarhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. nóvember 1957. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um skyldusparnað. 

1. gr. 
Öllum einstaklingum á aldrinum 16 til 25 ára er skylt að leggja til hliðar 6% af 

launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, í því 
skyni að mynda sér sjóð til íbúðabyggingar eða bústofnunar í sveit. 

2. gr. 
Sparifé, samkv. 1. gr., skal lagt til hliðar á þann hátt, að kaupgreiðandi skal af-' 

henda launþega sparimerki hvert skipti, sem útborgun vinnulauna fer fram. Sparifé 
vegna sambærilegra atvinnutekna við laun leggur hlutaðeigandi sjálfur til hliðar 
með því að kaupa sparimerki mánaðarlega, þó eigi síðan en 31. des. ár hvert, vegna 
slíkra tekna á því ári. Sama gildir, ef kaup er greitt með fæði, húsnæði eða öðrum 
hlunnindum þó skattfrjálst sé. Verðgildi slíkra hlunninda skal miðað við mat 
skattanefndar til tekna við síðustu ákvörðun tekjuskatts. 

Sparimerki, samkvæmt grein þessari, skulu límd í sparimerkjabók hlutaðeig- 
andi manns. 

3. gr. 
Póststjórnin gefur út sparimerki og sparimerkjabækur. Félagsmálaráðuneytið 

ákveður verðgildi sparimerkja. Þar til gerð hafa verið sérstök sparimerki, skal nota 
orlofsmerki, sem yfirprentuð eru með orðinu: Sparimerki, og skal verðgildi þeirra 
óbreytt. 

Sparimerkjabók skal vera í líku formi og tékkhefti, þannig að hverju blaði bók- 
arinnar, sem vera skal með riflínu, fylgi fastur stofn. Á stofni hvers blaðs, skal vera 
kvittana- og vottorðseyðublað, en sparimerki skal líma á hinn hluta blaðsins í áfram- 
haldandi láréttar raðir og skal jafnan nota sem fæst merki. Á þeim hluta blaðsins, 
sem sparimerki skal líma á, skal vera eyðublað fyrir vottorð póstmanns, sbr. 7. og 8. 
gr. Í vottorði þessu skal greina nr. sparimerkjabókar, nafn bókareiganda, heimilis- 

fang hans, hvort sparimerki hafi verið greidd, samkvæmt undanþágu og heimildar 
þá getið. Loks skal vera yfirlýsing póstmanns um, að hann hafi sjálfur rifið spari- 
merkjablaðið úr bókinni. 

1957 
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15. nóv. 

184 

27. nóv.
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184 Á titilblað bókarinnar skal eigandi hennar rita nafn sitt, heimili, fæðingardag og 
21. nóv. ár, þegar hann fær bókina hjá póstmanni og i viðurvist hans. Í sparimerkjabók skulu 

vera leiðbeiningar varðandi notkun hennar, svo og eyðublað fyrir vottorð um undan- 
þágu frá sparnaðarskyldu. Sparimerkjabækur skulu vera tölusettar í áframhaldandi 
töluröð. 

4. gr. 
Sparimerki skulu vera til sölu og sparimerkjabækur til afhendingar ókeypis i 

öllum póststofum og póstafgreiðslum. 
Pósthús skulu gefa ókeypis kvittun fyrir sparimerkjakaupum, stílaða á nafn 

kaupanda. Kvittun skal vera í þríriti. Skal póststjórninni sent eitt afrit og einu 
heldur pósthúsið eftir. Posthus þessi skulu halda skrá í tvíriti yfir þá, sem fengið 
hafa sparimerkjabækur og skal sá, sem fengið hefur slíka bók, kvitta fyrir móttöku 
hennar á skrána. Á skrána skal færa nafn bókareiganda, heimili hans, fæðingardag 
og ár, svo og tölusetningu bókarinnar. 

5. gr. 
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru: 

a. gift fólk, sem hefur stofnað heimili, 

b. skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar meðan 
þeir stunda iðnnám; 

c. þeir, sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er hafa 
yfir 30 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá. 
Heimilt er undirskattanefndum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðar- 

skyldu þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar 
fjárhagsbyrðar. Úrskurði undirskattanefndar má áfrýja til félagsmálaráðherra. 

Sá, sem er undanþeginn skyldusparnaði, samkvæmt þessari grein, skal þó fá til- 
skilinn hluta launa sinna greiddan í sparimerkjum, sbr. 12. gr. reglugerðar þess- 
arar, en sparimerkin fær hann greidd hjá næsta pósthúsi, sem selur sparimerki, 
sbr. 8. gr. 

6. gr. 
Sá, sem er undanþeginn skyldusparnaði, samkvæmt 5. gr., getur snúið sér til 

lögreglustjóra eða hreppstjóra í heimilissveit sinni og fengið vottorð hans um, að 
hann sé um lengri eða skemmri tíma undanþeginn skyldusparnaði. Vottorðið skal 
fært á þar til gert eyðublað í sparimerkjabók, sbr. 3. gr. 2. mgr. 

Ef bókareigandi er giftur og hefur stofnað heimili, skal hann framvísa giftingar- 
vottorði sínu. Sé hann námsmaður skal hann leggja fram vottorð skólastjóra um, að 
hann hafi stundað skólanám í 6 mánuði eða lengur á því almanaksári, sem tekjurnar 

Íalla til á. Iðönnemar skulu framvísa námssamningi, staðfestum af lögreglustjóra. 

Þeir, sem hafa á framfæri sínu börn eða aðra skylduómaga, sbr. c-lið 5. gr., skulu 
framvísa vottorði undirskattanefndar eða skattstjóra. Sama gildir, er um er að ræða 

undanþágu samkvæmt 2. mgr. 5. gr. nema ákvörðun undirskattanefndar eða skatt- 

stjóra hafa verið áfrýjað, þá skal framvísa ráðuneytisbréfi um undanþáguna. Eftir 
að hafa athugað, hvort hlutaðeigandi bókareigandi á rétt til undanþágu frá skyldu- 
sparnaði, samkvæmt framlögðum gögnum, ritar lögreglustjóri eða hreppstjóri vott- 
orð um undanþáguna í sparimerkjabókina. Jafnframt skal hann auðkenna þau spari- 
merki, sem vera kunna i sparimerkjabók hlutaðeigandi manns, og undanþágan tekur 
ekki til, með stimpli sínum eða með upphafsstöfum sínum, ef stimpill er ekki fyrir 
hendi. 

7. gr. 
Hver sá, sem skyldaður er til sparnaðar, samkvæmt reglugerð þessari, getur 

snúið sér til næsta pósthúss, sem selur sparimerki, einu sinni í mánuði og fram-
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vísað þar sparimerkjabók sinni og óskað þess, að póstafgreiðslumaður rifi úr bók- 
inni blöð þau, sem eru með álímdum sparimerkjum. 

Póstmaður sá, er við bókinni tekur skal rífa umrædd sparimerkjablöð úr bók- 
inni og rita á stofn blaðanna kvittun fyrir móttöku merkjanna. Jafnframt skal hann 
útfylla vottorðseyðublað á sparimerkjablaðinu, sbr. 3. gr. 3. mgr. og undirrita bad. 
Póstmaður lætur síðan sparimerkjablöðin í þar til gert umslag áritað til póststjórn- 
arinnar og póstleggur það samstundis bókareiganda að kostnaðarlausu. 

Vextir af sparifé teljast sparifjáreiganda frá þeim degi, sem sparimerkjablað er 
póstlagt. 

Bréf með sparimerkjum, samkvæmt þessari grein, sendir póststjórnin, jafnóðum 
og þau berast henni, til Húsnæðismálastofnunar ríkisins. 

8. gr. 
Sá, sem er undanþeginn skyldusparnaði, getur snúið sér til næsta pósthúss, sem 

selur sparimerki, einu sinni i mánuði hverjum og fengið þar greidd sparimerki sín. 
Eftir að hafa athugað vottorð lögreglustjóra eða hreppstjóra, um undanþágu frá 

skyldusparnaði, sbr. 6. gr., og talið sparimerki bókareiganda, rífur póstmaður blað 
það eða blöð úr sparimerkjabókinni, sem eru með álíndum sparimerkjum, sem ekki 
hafa verið auðkennd, sbr. 6. gr., og greiðir bókareiganda andvirði merkjanna. Síðan 
ritar hann vottorð sitt um viðtöku merkjanna á stofn eða stofna bókarinnar og út- 
fyllir vottorðseyðublað það á sparimerkjablaði, sem um ræðir í 3. gr. 3. mgr. og 
undirritar það. Um sparimerkjabókarblöð með ålimdum auðkenndum merkjum, fer 
samkvæmt 7. gr. 

Umrædd greidd sparimerkjablöð skulu síðan send póststjórninni með mánaðar- 
skilagrein, sbr. 10. gr. 

9. gr. 
Nú hefur blað með álímdum sparimerkjum losnað frá stofni sparimerkjabókar 

og er þá pósthúsi óheimilt að veita slíku blaði móttöku. 
Heimilt er Húsnæðismálastofnun ríkisins að taka gild sparimerki á slíku lausu 

sparimerkjablaði, ef sönnur eða mjög sterkar líkur eru færðar fyrir því, að blaðið 
hafi losnað frá stofni gegn vilja bókareiganda. 

10. gr. 
Póstmenn skulu eigi síðar en 3. dag hvers mánuðar póstleggja skilagrein til 

póststjórnarinnar um sölu sparimerkja í síðasta mánuði ásamt andvirði merkjanna. 
Frá andvirði merkjanna skal draga greidd sparimerki, sbr. 8. gr., og skulu umrædd 
sparimerkjablöð fylgja skilagreininni. Póststjórnin lætur gera eyðublöð fyrir skila- 
greinar samkvæmt grein þessari. 

Frumrit af skrá um afhendingu sparimerkjabóka, sbr. 4. gr., skal fylgja skila- 
greininni. 

11. gr. 
Póststjórnin gerir yfirlit um sölu sparimerkja í landinu í hverjum mánuði og 

skal afhenda það Húsnæðismálastofnun ríkisins eigi síðar en 25. dag næsta mánaðar 
á eftir. Andvirði seldra merkja svo og sparimerkjablöð greiddra merkja skal fylgja 
yfirliti þessu, svo og skrár þær um afhendingu sparimerkjabóka, sem um ræðir í 
10. gr. 2. mgr. 

12. gr. 
Húsnæðismálastofnun ríkisins ávaxtar fé það, er henni berst samkvæmt 11. gr., 

fyrst í stað í Landsbanka Íslands (seðlabankanum), en jafnskjótt og henni berast 
sparimerkjabréf, sbr. 7. gr., skiptir hún fénu eftir því hvar sparimerkjaeigendur eru 

1957 

184 

27. nóv.



1957 308 

184 búsettir. Sparifé þeirra, sem búsettir eru á jörðum, åvaxtast i veðdeild Búnaðar- 
21. nóv. banka Íslands, en sparifé annarra skal ávaxta í innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins. 

Sérhver sparifjáreigandi, samkvæmt reglugerð þessari, fær sérreikning yfir sparifé 
sitt i annarri hvorri þessara deilda, eftir því hvar hann er búsettur. 

13. gr. 
Hver sá, sem eignazt hefur fé á sérreikningi samkvæmt 12. gr. og hefur náð 

26 ára aldri, eða gengur í hjónaband og stofnar heimili, skal eiga þess kost að fá 
sparifé sitt endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum og uppbót vegna vísitöluhækk- 
unar, sem greidd er af vísitölubundnum verðbréfum á innlánstímanum. 

Rétt er sparifjáreiganda samkvæmt 1. mgr. að snúa sér til Húsnæðismálastofn- 
unar ríkisins eða Búnaðarbanka Íslands með beiðni um greiðslu sparifjárins, en 
leggja skal hann fram fæðingarvottorð sitt eða giftingarvottorð. 

Húsnæðismálastofnun ríkisins eða Búnaðarbanki Íslands skulu hlutast til um 
greiðslu sparifjárins, ef fullnægt er ákvæðum 1. mgr. þessarar greinar. 

Enn fremur skulu umræddir sparifjáreigendur að öðru jöfnu sitja fyrir um lán 
til íbúðabygginga frá Húsnæðismálastofnun ríkisins og mega þau lán vera allt að 
25% hærri en almennt gerist um lán Húsnæðismálastofnunarinnar, þó eigi yfir % 
hluta af matsverði viðkomandi íbúðar, enda sé íbúðin og smíði hennar í samræmi 
við útlánareglur Húsnæðismálastofnunarinnar og samþykkt af henni áður en bygg- 
ingarframkvæmdir hefjast. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því skilyrði, 
að sparifjársöfnun þeirra, sem að smíði hlutaðeigandi íbúðar standa, nemi að minnsta 
kosti kr. 25000.00. . 

Þeir, sem lagt hafa fé í veðdeild Búnaðarbanka Íslands og vilja stofna bú í 
sveit, skulu njóta hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr deildum 
Búnaðarbankans, sbr. 4. mgr. þessarar greinar. 

Heimilt er Búnaðarbanka Íslands og Húsnæðismálastofnun ríkisins að semja 
um, að réttindi þessi verði gagnkvæm. 

14. gr. 
Sérhverjum er heimilt að leggja til hliðar með sparimerkjakaupum hærri hlut 

launa sinna en 6%, byrja slíkan sparnað yngri en 16 ára og halda honum áfram 
eftir 26 ára aldur. 

Hver sá, sem notar heimild þessa, skal njóla sömu réttinda og heimiluð eru 
samkvæmt 13. gr. reglugerðar þessarar. 

15. gr. 
Fé það, sem skylt er að spara samkvæmt 1. og 2. gr. bessarar reglugerðar, skal 

undanþegið tekjuskatti og útsvari. 
Fé þetta er einnig skatt- og útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtalsskylt. Vextir 

af fé þessu eru undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskaits og skatt- og 
útsvarsfrjálsir. 

Um fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt 14. gr. þessarar reglugerðar, gilda ákvæði 
2. mgr. þessarar greinar. 

16. gr. 
Póststjórnin skal láta skattstofunni í Reykjavík í té fyrir 1. febrúar ár hvert 

upplýsingar um öll sparimerkjakaup á síðastliðnu almanaksári. Upplýsingar þessar 
skulu vera í því formi, sem skattayfirvöld ákveða. Á skýrslum þessum skulu vera 

upplýsingar um nafn sparimerkjakaupanda, heimilisfang hans svo og upphæð þá, 
sem hann hefur keypt sparimerki fyrir á síðastliðnu ári, sbr. 4. gr.
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Samkvæmt þessum gögnum skulu skattanefndir og skattstjórar sannprófa hvort 184 
kaupgreiðendur og aðrir, sem skylt er að kaupa sparimerki samkvæmt 2. gr., hafi 27. nóv. 
keypt sparimerki svo sem fyrir er mælt í reglugerð þessari. 

17. gr. 
Hverjum þeim, sem háður er ákvæðum þessarar reglugerðar um skyldusparnað 

skal skylt að mæta eða láta mæta hjá skattanefnd eða skattstjóra með sparimerkja- 
bók sína eða senda hana skattayfirvaldi með öðrum hætti, til þess að sannprófað 
verði hvort hann hefur eignazt sparimerki, svo sem vera ber, samkvæmt ákvæðum 
þessarar reglugerðar. 

Skattanefndir og skattstjórar ákveða hvenær hlutaðeigendur skulu mæta, láta 
mæta eða senda sparimerkjabækur sínar, samkvæmt grein þessari, og skal birta þá 
ákvörðun með þeim hætti, sem venjulegt er að birta opinberar auglýsingar á hverj- 
um stað. 

Sparimerkjabækur, sem berast skattayfirvaldi, samkvæmt grein þessari, skal 
yfirvald endursenda bókareiganda, honum að kostnaðarlausu, að lokinni sannpróf- 
un, samkv. 1. mgr. þessarar greinar. 

18. gr. 
Nú kemur í ljós, sbr. 16. og 17. gr., að sparimerkjakaup hafa verið vanrækt, og 

skal þá skattayfirvald úrskurða gjald á hendur þeim, sem sekur er um vanrækslu, 
sem nema skal allt að þrefaldri þeirri upphæð, sem vanrækt hefur verið að kaupa 
sparimerki fyrir. 

Þeim, sem vanrækir að mæta, láta mæta eða senda sparimerkjabók sína, samkv. 
17. gr., án lögmætra forfalla, skal gert að greiða 200 króna gjald. 

Skattayfirvöld skulu semja skrár í tvennu lagi yfir gjöld samkvæmt þessari grein 
og skulu skrár þessar vera tvíritaðar. Annars vegar skal semja skrá yfir gjaldendur, 
sem ekki eru búsettir á jörðum. Samrit af þeirri skrá skal senda Húsnæðismálastofn- 
un ríkisins og gjöld samkvæmt henni skulu renna í Byggingarsjóð ríkisins. Hins 
vegar skal semja skrá yfir þá gjaldendur, sem búsettir eru á jörðum. Samrit af þeirri 
skrá skal sent Búnaðarbanka Íslands og gjöld samkvæmt henni renna til veðdeildar 
Búnaðarbankans. Hitt eintak skránna skal afhent innheimtumönnum gjaldanna, 
sbr. 19. gr. 

19. gr. 
Gjaldskrár samkvæmt 18. grein skulu liggja frammi almenningi til sýnis á sama 

stad og tíma og skrár um tekju- og einarskatt. Kæra má til skattanefndar eða skatt- 
stjóra út af gjaldi samkvæmt 18. gr. með sama hætti og kæra má út af álögðum tekju- 
og eignarskatti. 

Áfrýja má úrskurði skattayfirvalds til félagsmálaráðherra innan 6 vikna frá því, 
að hlutaðeigandi gjaldanda var kunnugt um úrskurðinn. 

Gjöld, samkvæmt 18. gr. falla í gjalddaga á sama tíma og tekju- og eignarskattur 
og má innheimta þau með lögtaki. 

Innheimtu gjalda, samkvæmt 18. gr., annast sömu aðilar og þeir, sem annast 
innheimtu tekju- og eignarskatts. 

20. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10 000.00, nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Með mál út af brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar skal farið að hætti opin- 

berra mála. 

B 39
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184 21. gr. 
21. nóv. Um álagningu og innheimtu skyldusparifjár vegna launa, sem greidd eru á tíma- 

bilinu 1. júni—3ð1. desember 1957 fer samkvæmt reglugerð nr. 162 1. okt 1957, en sú 
reglugerð fellur úr gildi þegar lokið er álagningu og innheimtu skyldusparifjár um- 
rætt tímabil. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957 um hús- 
næðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyting á I. 
kafla laga nr. 36/1952 o. fl., til að öðlast gildi 1. janúar 1958, og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 27. nóvember 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

  

  

  
  

185 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1945. 

1. Sjóður frá fyrra ári: Tekjur: 
a. Veðskuldabréf .......0.000000. 00... kr. 65967.50 
b. Lán Laugardalshrepps ......0000000. 00... — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ......0.000000. 00... — 3980.49 
d. Ríkisskuldabréf ........0..0200 000... — 5000.00 
e. Önnur verðbréf ........00000 000 — 60290.00 
f. Bankainnstæða .......2.000000 000... — 39254.36 
g. Í sjóði .......2..02000. 0000 — 415.00 

kr. 179907.35 

2. Vextir: 
a. Af veðskuldabréfum .......00000000 00... kr. 2688.66 
b. láni Laugardalshrepps .........00.00.. 00... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ............0000000.. — 191.04 
d. — ríkisskuldabréfum .......0000000 000... — 175.00 
e. — öðrum verðbréfum ........00000000 00... — 2132.30 

f. — bankainnstæðu .........000000 0000... 0... — 938.82 
—  6375.82 

Kr. 186283.17 

Eignir til næsta árs: Gjöld 
1. Veðskuldabréf ............0... sess „kr. 54667.50 
2. Lán Laugardalshrepps .......2000020 eens enn enn — 5000.00 
3. Söfnunarsjóðsinnstæða ........02000000 0. ens — 4171.53 
4.. Ríkisskuldabréf ...........200.00 00 n00en — 5000.00 
5. Önnur verðbréf ..........00.0000 s.n —  52920.00 
6. Bankainnstæða og sjóður ........0000000 0000 nn —  64524.14 

  

Kr. 186283.17 
Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 20. júlí 1946. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjéds fyrir árið 1946. 

  

  
  

  
  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári: 
a. Veðskuldabréf ...............2.0.0.0. 0... kr. 54667.50 
b. Lán Laugardalshrepps ...........0.000 00... —  5000.00 
c. Söfnunarsjóður ...........2.0000 000. — 4171.53 

d. Ríkisskuldabréf .............20.0000.00 00... — 5000.00 
e. Önnur verðbréf .......20..000.0 00. — 52920.00 
f. Bankainnstæða og sjóður ............0.0..... — 64524.14 

kr. 186283.17 
Vextir: 
a. Af veðskuldabréfum ............00. 0000... kr. 2623.38 
b. — láni Laugardalshrepps ........000%0 00... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 1292.50 
d. — ríkisskuldabréfum ...........0.000.00000 — 975.00 
e. — öðrum verðbréfum ...........0.20000000. 0. —  1960.00 
f. — bankainnstæðu ...........00..0000.. 00. — 494.59 
8. — uppbót á verðbréfum ...........00.000..... — 20.00 

—  7615.47 

Kr. 193898.64 
Gjöld 

Kostnaður við verðbréfakaup ............0000. 00... nn kr. 242.20 
Eignir til næsta árs: 
a. Veðskuldabréf ...............000.0 00... kr. 54517.50 
b. Lán Laugardalshrepps ..........00..00. 000... —  5000.00 
c. Söfnunarsjóður ..........002.00. 0... — 35464.03 
d. Ríkisskuldabréf ...............0.00.0 000... — 25000.00 
e. Önnur verðbréf ........0...00. 00 — 49000.00 
f. Bankainnstæða og sjóður .................... —  24674.91 

— 193656.44 

Kr. 193898.64 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. maí 1947. 

F.h.r. 

Friðgeir Bjarnarson. 

1957 
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yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1947. 

  

  

  

  

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf .........0020.000 00... kr. 54517.50 
b. Lán Laugardalshrepps ......0.000000 000... —  5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .........000.00....0..0... — 35464.03 
d. Ríkisskuldabréf .............20000000 00... — 25000.00 
e. Önnur verðbréf ........000.00 0000 — 49000.00 
f. Sparisjóðsinnstæða og sjóður ...............- — 24674.91 

kr. 193656.44 

2. Vextir: 
a. Af veðskuldabréfum ........00.0000000 00... kr. 2615.88 
b. — láni Laugardalshrepps .......000000000000.. — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .......0....0000.00... — 1702.27 
d. — ríkisskuldabréfum .........00.000 00.00.0000. — 940.00 
e. — öðrum verðbréfum .........0.0.0.00 000... — 2 240.00 
f. — sparisjóðsinnstæðu ........000.000.00 000... — 337.82 

———————————————  —— 8085.97 

Kr. 201742.41 

Gjöld 

1. Kostnaður við verðbréfakaup ..........0.02000 000 nn ner kr. 45.33 
2. Eignir til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .......0..020000 000... kr. 54367.50 
b. Lán Laugardalshrepps .......0000000 0000... —- 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ........0.0.0.0. 000... 37166.30 
d. Ríkisskuldabréf „..........0.0..0. 00... — 24000.00 
e. Önnur verðbréf ........000.00 000 — 70000.00 
f. Sparisjóðsinnstæða og sjóður ..........0.0.... — 11163.28 

— 201697.08 

Kr. 201742.41 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. maí 1948. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson.
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yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1948. 

  

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ..............000000 0... kr. 54367.50 
b. Söfnunarsjóðsinnstæða .........02000000000 — 37166.30 
c. Lán Laugardalshrepps ........000.00 000... — 5000.00 
d. Ríkisskuldabréf ......,..........000.00.0.000.. — 24000.00 
e. Önnur verðbréf ..........0....00. 0. — 70000.00 
f. Sparisjóðsinnstæða og sjóður ................ — 11163.28 

kr. 201697.08 
2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ..........000.00000.0...... kr. 2585.88 
b. — láni Laugardalshrepps ........00000000.0.0... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 1783.96 
d. — ríkisskuldabréfum ...........0..0.00 000... — 905.00 
e. — öðrum verðbréfum .............000. 0... — 3040.00 
f. — sparisjóðsinnstæðu .............0.0000000.... — 283.10 

———— —.  8847.94 

Kr. 210545.02 
Gjöld 

1. Kostnaður við verðbréfakaup ...............0.00 00. 00 enn kr. 106.25 
2. Eignir til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ..........0.0000. 020 kr. 61717.50 
b. Lán Laugardalshrepps .........00%.0. 00... — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0...0.... — 38950.26 
d. Ríkisskuldabréf .............0..00. 000... — 23000.00 
e. Önnur verðbréf ........00..200.0 0 — 73000.00 
f. Peningar .............20.20.0 000... — 8771.01 

  — 210438.77 

Kr. 210545.02 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. maí 1949. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1949. 

  

  
  

  

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf .........0..0.0000000. 00... kr. 61717.50 
b. Lán Laugardalshrepps ........0000000000. 000. — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .........2..000000.0.00. — 38950.26 
d. Ríkisskuldabréf ..............200000. 0. 0... — 23000.00 
e. Önnur verðbréf ........0000.00 000 — 73000.00 
f. Peningar ...........0.0..... ns — 8771.01 

kr. 210438.77 
Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .........0020000. 0... 0... kr. 3164.63 
b. — láni Laugardalshrepps .......0000000 0000... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 1869.60 
d. — ríkisskuldabréfum ..........000000000.00..0.0.. — 835.00 
e. — öðrum verðbréfum .........000.0000000.00.. — 3000.00 
f. — sparisjóðsinnstæðu .......0.000000000...0.0.. — 404.64 

— … 9523.87 

Kr. 219962.64 

Gjöld 
Eignir til næsta árs: 

Veðskuldabréf ...........2....00 ene kr. 68067.50 
Lán Laugardalshrepps .........002.0000 ne 0nn — 5000.00 
Söfnunarsjóðsinnstæða .........020000.0een nn —  40819.86 
Ríkisskuldabréf ............00.0.eens ss sr sr — 21000.00 
Önnur verðbréf .........0.00000. 0. —  68000.00 
Peningar ..........2..00000..e0.esenn even sene snnee — 17075.28 

Kr. 219962.64 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 31. mai 1950. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1950. 

  

  

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ..............200000. 00... kr. 68067.50 
b. Lán Laugardalshrepps .......0.00200.0. — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ............0000.00000.. — 40819.86 
d. Ríkisskuldabréf ...............000000 000. — 21000.00 
e. Önnur verðbréf .........0....00 00 — 68000.00 
f. Peningar .........0.....00.2 0... — 17075.28 

kr. 219962.64 
Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .........0000%. 0000 kr. 3283.38 
b. — láni Laugardalshrepps .........00000.000.... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 1959.31 
d. — ríkisskuldabréfum ..........00.000 0000. — 835.00 
e. — öðrum verðbréfum ............0000 0000... — 2660.00 
f. — sparisjóðsinnstæðu ...........00.0.......... — 744.18 

————. 9731.87 

Kr. 229694.51 

Gjöld 
Eign til næsta árs: 

Veðskuldabréf ..............0200... sess kr. 66917.50 
Lán Laugardalshrepps .............20.200. 0 ns — 5000.00 
Söfnunarsjóðsinnstæða .............0...00 0000. ns — 42779.17 
Ríkisskuldabréf ..................002 00 — 21000.00 
Önnur verðbréf .............0..00. 0. — 64000.00 
Peningar ..........00...0000.0. 000 —  29997.84 

  

Kr. 229694.51 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 27. júlí 1951. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1951. 

  

  

  

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Veðskuldabréf ...........0.00000 0000 00 kr. 66917.50 
b. Lán Laugardalshrepps .......0.0.02000000.00.0.. — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ..........0202000000.00. — 42779.17 
d. Ríkisskuldabréf ........00...2..0000 0000... — 21000.00 
e. Önnur verðbréf ........2000000. 00. — 64000.00 
f. Peningar ........000.0200000ns sr — 29997.84 

kr. 229694.51 
2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum ........0.2000000 0000. kr. 9292.54 
b. — láni Laugardalshrepps .........0.00000.00... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..............0..0... — 2053.39 
d. — ríkisskuldabréfum ...........0.0.0.0. 00... — 800.00 
e. — öðrum verðbréfum .........0.00.00000 000... — 3120.00 
f. — sparisjóðsinnstæðu .............0.0.000..0.0.. —  868.53 

——————— 10374.46 

Kr. 240068.97 

Gjöld 
Eign til næsta árs: 

1. Veðskuldabréf ...........02000.0.e.n. ss kr. 61917.50 
2. Lán Laugardalshrepps .......0.0002002 00 eens — 5000.00 
3. Söfnunarsjóðsinnstæða ............002.0000 00. sess — 44832.56 
4. Ríkisskuldabréf ...........00.00000 00... nn —  20000.00 
5. Önnur verðbréf ............2.0...nnn err — 69333.33 
6. Peningar ..........20..0..ssssers sr — 38985.58 

Kr. 240068.97 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 13. júlí 1952. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REGLUGERÐ 

fyrir Seðlabanka Íslands. 

I. KAFLI 

Skipulag Seðlabankans. 

1. gr. 
Seðlabankinn er önnur aðaldeild Landsbanka Íslands, er lýtur sérstakri stjórn 

samkvæmt |. nr. 63 21. júní 1957, um Landsbanka Íslands, og eftir því sem nánar 
er fyrir mælt í reglugerð þessari. 

2. gr. 
Undir Seðlabankann falla veðdeild Landsbankans og stofnlánadeild sjávar- 

útvegsins. Skal halda algerlega aðgreindum varasjóðum og öðrum eignum, útlánum, 
innlánum, bókfærslu og reikningshaldi hvorrar deildar um sig. 

II. KAFLI 

Stjórn bankans. 

3. gr. 
Yfirstjórn Seðlabankans er í höndum ráðherra þess, er fer með bankamål, og 

bankaráðs Landsbanka Íslands að því leyti, sem 36. gr. laganna segir fyrir um, sbr. 
og 44. og 45. gr. reglugerðar þessarar. Að öðru leyti hefur stjórn Seðlabankans 
á hendi æðstu stjórn hans, eftir því sem nánar segir í lögum og reglugerð þessari. 
Framkvæmdastjórn hefur á hendi yfirstjórn allrar daglegrar starfsemi bankans. 

4. gr. 
Stjórn Seðlabankans heldur fundi reglulega tvisvar í hverjum mánuði á þeim 

dögum, er stjórnin ákveður, en annars eftir þörfum. Enn fremur skal tafarlaust 
kveðja saman fund, ef einhver úr stjórninni óskar þess. Aðalbankastjóri boðar fundi 
og stjórnar þeim. Fundur er lögmætur, ef meiri hluti stjórnar er mættur. Afl at- 
kvæða ræður úrslitum. Það, sem gerist á fundum stjórnar Seðlabankans, skal 

bókað í sérstaka gerðabók. Getur hver stjórnarmanna krafizt þess, að bókaðar séu 
athugasemdir hans og ágreiningsálit. 

Þeir stjórnarmenn, sem ekki eru bankastjórar, skul jafnan fylgjast með allri 
starfsemi bankans og eiga aðgang að bókum og skjölum hans, enda hvílir á þeim 
fullkomin þagnarskylda. 

A hverjum reglulegum stjórnarfundi skal framkvæmdastjórn leggja fram 
skýrslu um seðlaveltu, gullforða, gjaldeyrisstöðu, skuldir og inneignir viðskipta- 
banka Seðlabankans og um annað það, er stjórn Seðlabankans þykir nauðsynlegt 
til þess að geta haft fulla yfirsýn yfir hag bankans og eftirlit með bankastarf- 
semi í landinu. 

5. gr. 
Stjórn Seðlabankans ber, auk þess sem síðar er sérstaklega tekið fram: 

a. Að koma fram fyrir hönd Seðlabankans gagnvart dómstólum, yfirvöldum og 
þriðja manni. 

b. Að úrskurða öll meiri háttar mál, er bankann varða. 

c. Að gera tillögur um reglugerð um stjórn og starfrækslu bankans. 
B 40 
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d. Að hafa umsjón og eftirlit með eignum Seðlabankans og starfsemi hans, þar 
á meðal því, að fé bankans, skjöl og bækur sé tryggilega geymt, að húsum 
bankans sé vel við haldið og að vel sé farið með eignir hans að öðru leyti. 

e. Að hafa eftirlit með bankastarfsemi í landinu, eftir því sem lög og reglu- 

gerðir ákveða. 
f. Að hafa yfirstjórn á gjaldeyrisverzlun landsins samkvæmt því, sem nánar er 

ákveðið í reglugerð þessari. 
Að ráða aðalféhirði Seðlabankans og ákveða, hve hátt veð hann skuli setja. 

Að ákveða laun starfsmanna bankans, setja reglugerð um eftirlaun þeirra og 
úrskurða um þau. 

i. Að ákveða innláns- og útlánsvexti bankans. 
Að taka ákvarðanir um eftirgjafir á skuldum, ef slíkt reynist óhjákvæmilegt. 
Að ákveða að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar, hverjir starfsmenn bank- 
ans skuli ásamt bankastjóra geta skuldbundið bankann með undirskrift sinni, 
svo og að ákveða að fengnum tillögum bankastjóranna, hverjir starfsmenn 
bankans skuli geta skuldbundið hann með undirskrift sinni í tileknum málum. 

1. Að úrskurða í deilum, er upp kunna að koma á milli starfsmanna bankans og 

bankastjóra. 
m. Að gera ályktanir um þau mál, sem framkvæmdastjórnin leggur fyrir. 

5 
ga 

þ
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6. gr. 
Framkvæmdastjórnin (aðalbankastjóri og bankastjóri) hefur á hendi hina dag- 

legu stjórn málefna bankans. Hún ræður starfsmenn bankans og segir þeim fyrir 
hverjum um sig um skyldur þær, sem á þeim hvíla, og störf þau, sem þeir eiga að 
annast, og hefur eftirlit með, að það sé framkvæmt, sem þeim er lagt á herðar. 

7. gr. 
Framkvæmdastjórnin annast um vörzlu á eignum bankans, sér um bókfærslu 

hans og reikningshald, eftir því sem fyrir er mælt í reglugerð þessari, og annast 
að öðru leyti um allan rekstur bankans undir yfirumsjón stjórnar Seðlabankans. 

8. gr. 
Allir embættismenn og starfsmenn Seðlabankans skulu undirskrifa drengskapar- 

heit um það, að þeir með árvekni og samvizkusemi skuli gegna störfum þeim, sem 
þeim eru á hendur falin, og ekki gera neinum út í frá kunnugt um málefni bankans 
né segja þeim um viðskipti aðila við hann. 

III. KAFLI 

Um seðlaútgáfu. 

9. gr. 
Seðlabankinn hefur einkarétt til að gefa út bankaseðla eða annan gjaldmiðil, 

sem komið geti í stað mótaðra peninga og gengið manna á milli í stað bankaseðla. 
Ráðherra sá, er með bankamál fer, ákveður útlit seðlanna og lögun og fjárhæð 

þeirra eftir tillögum stjórnar Seðlabankans. 

10. gr. 
Á hvern seðil skal prenta númer á tveim stöðum, svo og nafn aðalbankastjóra 

og bankastjóra eftir eigin handskrift.
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11. gr. 
Framkvæmdastjórn Seðlabankans lætur ganga úr skugga um, að seðlar, sem 

koma úr prentun, séu rétt taldir. Að öðru leyti skal búa um seðla í bögglum og rita 
í bók, þannig að ætið megi sjá, hver síðast taldi í hvern seðlaböggul. 

12. gr. 
Framkvæmdastjórn Seðlabankans skal sjá um, að ætíð sé til nægur forði seðla. 

13. gr. 
Seðlarnir og það, er seðlagerðinni viðvíkur og er ekki falið til öruggrar geymslu 

erlendis, skal geymt í hirzlu, sem eigi verður opnuð nema með tveim mismunandi 
lyklum, og skal annar bankastjóranna eða trúnaðarmaður, er þeir velja, geyma 
annan lykilinn, en aðalféhirðir hinn. 

Í hvert skipti, sem seðlar eru settir í umferð eða teknir úr umferð til ónýtingar, 
skal það ritað í bók, og skulu bæði bankastjóri eða trúnaðarmaður hans og aðal- 
féhirðir undirrita í hvert sinn. 

14. gr. 
Minnst einu sinni á hverjum ársfjórðungi skulu endurskoðendur rannsaka 

seðlafúlguna ásamt bankastjóra eða trúnaðarmanni hans og gefa stjórn Seðlabank- 
bankans skýrslu um skoðunina. 

15. gr. 
Seðlabankinn innleysir skemmda seðla eftir þeim reglum, að sjáist bæði númer 

seðilsins, greiðist hann að fullu, en sjáist aðeins annað númerið, greiðist hálft verð 
hans, enda fylgi að minnsta kosti fjórðungur seðilsins. 

Seðlar, sem eru svo skaddaðir, að hvorugt númer sjáist verða ekki innleystir. 

16. gr. 
Ónýting seðla fer fram eftir reglum, sem stjórn Seðlabankans setur. 

IV. KAFLI 

Um verzlun með gull og gjaldeyri. 

17. gr. 
Seðlabankinn kaupir og selur gull eftir reglum, sem stjórn Seðlabankans ákveður, 

enda sé kaupverð og söluverð í samræmi við skráð gengi íslenzku krónunnar. 

18. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum kaup á erlendum gjaldeyri eða aðrir bankar 

í umboði hans. Enn fremur sölu gjaldeyris til viðskiptabanka, sem stjórn Seðla- 
bankans ákveður, svo og til ríkissjóðs. Þær peningastofnanir, sem fá réttindi til gjald- 
eyrisviðskipta, skulu fara í einu og öllu eftir reglum þeim, sem settar verða um slík 
viðskipti. Enn fremur skulu þær láta í té skýrslur um þessi efni í því formi, sem 
óskað er. Misbrestur í þessum efnum getur varðað missi rétliinda til gjaldeyrisvið- 
skipta, eftir ákvörðun stjórnar Seðlabankans. 

19. gr. 
Seðlabankinn hefur með höndum alla framkvæmd greiðslusamninga, sem Ís- 

land gerir við önnur ríki. 
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20. gr. 
Seðlabankinn er ríkisstjórninni til ráðuneytis um gjaldeyris- og peningamål, þar 

á meðal um erlendar lántökur, samninga við erlend ríki, er varða gjaldeyrismál, og 

viðskipti við alþjóða-peningastofnanir. 

V. KAFLI 

Um vald Seðlabankans gagnvart bönkum og sparisjóðum. 

21. gr. 
Stjórn Seðlabankans er heimilt að höfðu samráði við ríkisstjórn að kveða á um 

vexti banka og sparisjóða, þar á meðal um hámarksvexti fyrir hverja einstaka tegund 
inn- og útlána, sem og dráttarvexti og aðra þóknun. 

22. gr. 
Bönkum og sparisjóðum er skylt að láta Seðlabankanum í té efnahags- og reksir- 

arreikninga sína í því formi og á þeim tíma sem framkvæmdastjórn Seðlabankans 
ákveður. Enn fremur skal þeim skylt að láta í té upplýsingar um einstaka liði reikn- 
inganna, svo sem um skiptingu innlána eftir kjaraflokkum, skiptingu útlána eftir 
flokkum og veltu inn- og útlána, sem og skiptingu hennar. 

23. gr. 
Þegar stjórn Seðlabankans telur þess þörf vegna efnahagsásiands í landinu, 

getur hún að höfðu samráði við ríkisstjórnina ákveðið, að bankar og sparisjóðir 
skuli eiga innstæður í Seðlabankanum um lengri eða skemmri tíma. 

Upphæð innstæðnanna getur hún ákveðið sem hlutfall af keildarinnlánum á 
hlaupareikningi og sparisjóði hjá innlánsstofnunum eða öðru hvoru þessu eða sem 
hlutfall af aukningu þessara innlána á ákveðnu tímabili. 

Sé miðað við aukningu innlána á ákveðnu tímabili, skal heimilt að ákveða, að 
innlög í Seðlabankann skuli vera stighækkandi eftir því, hve mikil hin hlutfallslega 
hækkun er hjá hverjum banka eða sparisjóði. Slík stighækkun má þó ekki hefjast 
fyrr en hlutfallsleg hækkun hjá banka eða sparisjóði nemur meira en tvöföldu 
meðalhækkunarhlutfalli hjá öllum bönkum og sparisjóðum til samans á sama tima- 
bili. 

Heimilt er að hafa hlutföll þau, sem hér um ræðir, mishá eftir tegundum og 

kjörum innstæðnanna hjá bönkum og sparisjóðum. 

24. gr. 
Innstæður, sem lagðar eru í Seðlabankann samkvæmt ákvæðum þessarar reglu- 

gerðar, geymast á sérstökum bundnum reikningum eins lengi og stjórn Seðlabank- 
ans ákveður. Vexti af innstæðunum ákveður stjórn Seðlabankans, að höfðu samráði 
við ríkisstjórnina. Við ákvörðun vaxtanna skal hliðsjón höfð af vöxtum af bundnum 
innstæðum í bönkum og sparisjóðum, svo og af þeim vöxtum, sem telja má, að Seðla- 
bankinn hafi af samsvarandi útlánum eða erlendum innstæðum. 

Eigi er hægt að skylda banka eða sparisjóði til að binda meira fé samkvæmt 
ákvörðun þessarar reglugerðar en sem svarar % af heildarinnstæðum. 

25. gr. 
Seðlabankinn skal veit bönkum og sparisjóðum hæfilegan frest til að inna af 

hendi innlagsskyldur sínar og aldrei skemmri tíma en fjórar vikur. Eigi skal hann 
heldur krefja banka eða sparisjóði um hærri innlög á mánuði hverjum en 1.5 milljón 
króna, ef innlagsskyldan er miðuð við heildarinnstæðu. 

Bregðist banki eða sparisjóður þeirri skyldu að leggja á tilsettum tíma þá fjár- 
hæð, sem úrskurðuð hefur verið, á reikning í Seðlabankanum. skal stjórn Seðla-
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bankans heimilt að krefjast 1%—2% á mánuði sem sektargjalds af þeirri upphæð, 
sem á vantar. 

Vanræki banki eða sparisjóður að láta í té þær upplýsingar, sem um ræðir i 22. 
gr. eða fara eftir fyrirmælum 21. greinar, er stjórn Seðlabankans heimilt með viku 

fyrirvara að krefjast dagssekta allt að 5000 kr., unz úr hefur verið bætt. 

VI. KAFLI 

Um hlaupareikningsviðskipti og geymslufé. 

26. gr. 
Seðlabankinn tekur við fé á hlaupareikning frá bönkum og sparisjóðum, ríkis- 

sjóði og ríkisstofnunum, svo og öðrum aðilum eftir ákvörðun framkvæmdastjórnar- 
innar. 

27. gr. 
Bankinn selur innstæðueigendum tékkávísanabækur til afnota við ávísanir á 

innstæðu og fær samtímis sýnishorn af undirskrift hlutaðeiganda til samanburðar. 
Komi það fyrir, að fölsk ávísun sé greidd af bankanum, ber sá skaðann, sem féð á, 
nema um sé að kenna gáleysi af hálfu starfsmanna bankans. 

28. gr. 
Seðlabankinn getur tekið á móti fé til geymslu um lengri eða skemmri tíma. 

VII. KAFLI 

Lánveitingar Seðlabankans o. fl. 

29. gr. 
Útlánastarfsemi Seðlabankans og öðrum störfum hans skal hagað svo, að sem 

bezt samrýmist höfuðtilgangi hans, að halda gjaldeyri landsins í stöðugu verði og 
koma í veg fyrir eða draga úr truflunum í peningamálunum. Skal fé hans því, að 
svo miklu leyti sem því er varið til útlána, komið fyrir í stuttum lánum, enda sé 
þess vandlega gætt, að öll slík lán séu trygg. Jafnframt skal leggja áherzlu á, að út- 
lánastarfsemi Seðlabankans verði framleiðslunni að sem mestum notum. 

30. gr. 
Stjórn Seðlabankans ákveður að höfðu samráði við ríkisstjórnina, eftir hvaða 

reglum Seðlabankinn endurkaupir afurðavíxla af peningastofnunum. 

31. gr. 
Seðlabankinn getur rekið útlánastarfsemi með því: 

a) að kaupa innlenda víxla og ávísanir, 
b) að kaupa innlend verðbréf, 
c) að veita yfirdrátt á hlaupareikningi, 
d) að veita reikningslán, 

e) að veita lán gegn handveði. 
Stjórn Seðlabankans setur nánari reglur um slíkar lánveitingar, þar á meðal 

um þær tryggingar, er setja skuli. 

32. gr. 
Enginn víxill, sem er keyptur, má vera með lengri gjaldfresti en 6 mánuðum, og 

eigi má endurnýja víxil um meir en 6 mánuði samtals. Þó má kaupa víxla með 12 
mánaða gjaldfresti, séu þeir tryggðir með nægu handveði eða fasteignaveði. 

1957 

192 

24. des.
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33. gr. . 
Seðlabankinn getur tekizt á hendur ábyrgðir um stutian tíma utan lands og 

innan gegn tryggingum, jafnóðum og um lán væri að ræða. 

34. gr. 

Seðlabankinn kaupir og selur trygga víxla, tékka og ávísanir á útlönd. Kaup- 
og sölugengi ákveður framkvæmdastjórn bankans, en stjórn Seðlabankans setur 
nánari reglur um slíka verzlun. 

35. gr. 
Seðlabankinn lánar bönkum og sparisjóðum fé gegn ardberandi, tryggum verð- 

bréfum, sem framkvæmdastjórnin tekur gild. 

Enn fremur má veita lán, þegar framkvæmdastjórnin telur alveg sérstakar 
ástæður mæla með, um stuttan tíma gegn tryggingu í válryggðum verzlunarvörum, 
sem bankanum eða trúnaðarmönnum hans eru afhentar sem handveðstryggins, eða 
vörum samkvæm! farmskíirteini eða geymsluskirteini, sem bankanum er afhent og 

framselt. 

36. gr. 
Seðlabankinn skal, eins fljótt og aðstæður leyfa, koma á verðbréfaviðskiptum 

og skráningu verðbréfa eftir nánari reglum, sem stjórn Seðlabankans setur. 

37. gr. 
Hlutabréf má Seðlabankinn ekki kaupa nema í umboði annarra. 

38. gr. 
Stjórn Seðlabankans ákveður í hvaða erlendum bönkum Seðlabankinn hefur 

inneignir og gætir þess að velja aðeins til þess þær bankastofnanir, sem njóta 
almenns trausts og telja má vafalaust tryggar og áreiðanlegar. Auk þess þarf sam- 
bykki ráðherra að koma til, ef inneignirnar eiga að teljast hluti af gullforðanum. 

39. gr. 
Seðlabankinn má annast alls konar innheimtur á fjárhæðum fyrir innlenda og 

erlenda kröfuhafa, bæði hérlendis og erlendis. 

VIII. KAFLI 

Reikningsskil og endurskoðun. 

40. gr. 
Ársreil:ningur Seðlabankans, sem miðast við almanaksárið, skal saminn og 

birtur í Stjórnartíðindum í síðasia lagi 3 mánuðum eftir árslok, en stutt yfirlit yfir 
hag bankans skal auk þess birt við hver mánaðamót. Skal reikningurinn vera svo 
sundurliðaður, að hann sýni glögga mynd af hag bankans. 

41. gr. 
Sameinað Alþingi kýs 2 bókhaldsfróða endurskoðendur til tveggja ára Í senn, 

og skulu þeir rannsaka reikninga Seðlabankans og bera saman við bækurnar og 
sjóð bankans og eignir, svo að þeir séu þess fullvissir, að bókhaldið sýni rétta 
mynd af því, sem fram hefur farið. 

Ef endurskoðendur verða þess varir að vanræksla eigi sér stað í einhverju eða 
að nauðsynlegar endurbætur þurfi að gera, þá eiga þeir að benda stjórn bankans á 
bað og gera tillögur um endurbætur.
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42. gr. 192 
Allar leiðréttingar eða breytingar í bókum bankans skulu þannig gerðar, að 24.. des; 

glöggt sjáist, hvað þar hefur staðið upphaflega 

43. gr. 
Endurskoðendur skulu að minnsta kosti tvisvar sinnum á ári fyrirvaralaust 

sannreyna, hvort eignir bankans séu fyrir hendi. Áuk þess skulu berr á sama hátt á 
óákveðnum tíma og að minnsta kosti einu sinni í mánuði rannsaka hjá þeim starfs- 
mönnum bankans, sem hafa fé undir höndum hvort það fé er í sjóði hjá þeim, sem 
á að vera Í þeirra vörzlu. 

    

44, gr. 
Sérstök endurskoðunardeild skal framkvæma hina daglegu endurskoðun í bank- 

anum. 
Reglur um endurskoðunardeild skulu settar af bankaráði Landsbankans í sam- 

ráði við stjórn Seðlabankans. 

45. gr. 
Laun endurskoðenda skulu ákveðin af bankaráði Landsbankans og stjórn Seðla- 

bankans. 

IX. KAFLI 

Veðdeild bankans. 

46. gr. 
Veðdeild annast útlánastarfsemi gegn veði í fasteignum á Íslandi samkvæmt sér- 

stökum lögum og reglugerðum. 

X. KAFLI 

Stofnlánadeild sjávarútvegsins. 

47. gr. 
Stofnlánadeild annast útlánastarfsemi gegn veði í fiskiskipum og fiskvinnslu- 

stöðvum samkvæmt lögum og reglugerð um Stofnlánadeild sjávarútvegsins. 

XI. KAFLI 

Áætlanir um gjaldeyris. og peningamál. 

48. gr. 
Seðlabankinn starfrækir hagfræðideild, er annast skýrslugerðir og áætlanir um 

peninga- og gjaldeyrismál landsins og bau mál önnur, sem stjórn Seðlabankans 

ákveður. Stjórn Seðlabankans setur nánari reglur um starfsemi hagfræðideildarinnar. 

49. gr. 
Seðlabankinn skal fyrir byrjun hvers árs semja áætlanir um greiðslujöfnuð 

landsins fyrir næsta ár og um útlánastarfsemi banka og sparisjóða á árinu. Jafn- 
framt skal bankinn gera tillögur um þær ráðstafanir, er séu nauðsynlegar til þess 
að ná markmiðum þessara áætlana. Áætlanirnar og tillögurnar skulu ræddar við 
rikisstjórnina og við stjórnir viðskiptabankanna. Skulu þær við það miðaðar, að 
framleiðslugeta landsmanna sé hagnýtt á sem fyllstan og hagkvæmastan hátt, jafn- 

framt því, að stefnt sé að því, að verðlag innanlands haldist sem stöðugast og landið 
eigi nægilegan gjaldeyrisforða.
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XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

50. gr. 
Kvittanir frá bankanum eru því aðeins gildar, að féhirðir hafi ritað undir þær 

og að þeim fylgi áritun bókara um, að þær séu athugaðar. Í forföllum þeirra er þó 
jafngild kvittun þess eða þeirra, er fengið hafa umboð stjórnar Seðlabankans til 

slíkra undirskrifta. 
51. gr. 

Aðalféhirðir bankans skal setja tryggingu, er stjórn bankans tekur gilda, fyrir 
því fé, sem honum er trúað fyrir. 

Aðalféhirðir ber ábyrgð á þeim, sem í forföllum hans annast störfin, ef eigi 
er séð fyrir að varamennirnir eða aðstoðarmennirnir setji tryggingu meðan þeir 

gegna störfum aðalféhirðis. 

52. gr. 
Á aðalpeningahirzlu bankans skal læsing vera þannig gerð, að ekki verði henni 

lokið upp nema með tveimur lyklum, sem ekki eru eins. Hefur framkvæmda- 
stjórnin eða trúnaðarmaður hennar annan lykilinn, en aðalféhirðir hinn, og verða 
þeir ávallt að vera tveir við meðan féhirzlan er opin. 

Þegar eitthvað er tekið úr aðalpeningahirzlu eða í hana látið, skal það jafnan 
ritað í þar til ætlaða bók og skal bókin undirrituð af þeim, sem lyklana hafa. 

53. gr. 
Allir varalyklar skulu annaðhvort geymdir í hirzlum, sem tveir mismunandi 

lyklar ganga að eða tveim hirzlum með mismunandi læsingum, svo að aldrei geti 
einn maður haft aðgang að varalyklunum. 

54. gr. 
Eigi er bankastjórum Seðlabankans eða öðrum í stjórn hans heimilt að vera 

i stjórn annarra peningastofnana. 

55. gr. 
Allir starfsmenn bankans eru bundnir þagnarskyldu um öll atriði þau, er þeir 

fá vitneskju um í starfi sínu. 

56. gr. 
Starfsmenn bankans eru skyldugir til að vinna fram yfir venjulegan starfstíma 

bankans, þegar þess er þörf. 

57. gr. 
Starfsmenn mega ekki án leyfis framkvæmdastjórnarinnar taka að sér annað 

launað starf eða reka atvinnu. 

58. gr. 
Embættismönnum og starfsmönnum bankans er bannað að gerast umboðsmenn 

annarra gagnvart bankanum. 

59. gr. 
. CO Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 63/1957, um Landsbanka 
Íslands, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld, að því er varðar Seðlabank- 
ann, reglugerð nr. 83/1928, um Landsbanka Íslands. 

Forsætisráðuneytið, 24. desember 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Birgir Thorlacius.
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AUGLYSING 193 
24. des. 

um notkun heimildar í lögum frå 20. desember 1957 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga frá 20. desember 1957 og inn- 
heimta á árinu 1958 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 100% viðauka stimpilgjald af afsölum fyrir fasteignum, vitagjald samkvæmt 
lögum nr. 17 11. júlí 1911 og síðari lögum um breyting á þeim lögum. 

b. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum, lestagjald 
og leyfisbréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir i aukatekjulögum nr. 40/1964. 

c. Með 200% viðauka gjöld samkvæmt IX. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit 
með skipum, að undanskildum gjöldum samkvæmt 58. gr. laganna. 

d. Með 560% álagi gjald af innlendum tollvörutegundum samkvæmt lögum nr. 60 
1939, nema af gosdrykkjum samkvæmt 1. tölulið 4. kafla 2. gr. með 680% álagi, 
öli samkvæmt 3. tölulið sama kafla með 740% álagi og kaffibæti samkvæmt Í. 
tölulið 3. kafla með 50% álagi. 

Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, 
sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, 
skal sleppt. 

Fjármálaráðuneytið, 24. desember 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
  

Sigtr, Klemenzson. 

  

AUGLÝSING 194 

um innheimtu skemmtanaskatts árið 1958. 23. des. 

Ákveðið hefur verið að nota heimild laga frá 23. desember 1957 til þess að inn- 
heimta skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af öðrum 
skemmtunum með 20% álagi árið 1958. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar og söng- 
skemmtanir innlendra manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á íslenzkum 
kvikmyndum. 

Í menntamálaráðuneytinu, 23. desember 1957. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. BENE Mee 
Sigurður J. Briem. 

AUGLÝSING 195 
24. des. 

um niðurfelling aðflutningsgjalda af nokkrum vörutegundum. 

Samkvæmt heimild í lögum frá 20. desember 1957. um bráðabirgðabreyting á 
lögum nr. 90/1954, um tollskrá o. fl., hefur ríkisstjórnin ákveðið, að á árinu 1958 

skuli fella niður verðtoll af: 
a. Belgávöxtum, sem teljast til nr. 5—6 í 7. kafla tollskrár. 
b. Ómöluðu korni, sem telst til nr. 1--7 í 10. kafla tollskrár.
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195 c. Kornmjåli og grjånum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 

24. des. 

196 

5. des. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að fella niður verðtoll og vörumagnstoll 

af kaffi, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár, og sykri, sem telst til nr. 1—6 í 

17. 

10. 

15. 

25. 

26. 

30. 

34. 

kafla tollskrår. 

Fjårmålaråduneytid, 24. desember 1957. 

Eysteinn Jónsson. 
Sigtr. Klemenzson. 

  

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 181 3. okt. 1953, um hina almennu deild 

hlutatryggingasjóðs hátaútvegsins. 

1. gr. 

Við 2. gr. reglugerðarinnar bætist tveir nýir liðir, svo hljóðandi: 

XVI. flokkur: Skip 12—30 rúmlestir, sem veiðar stunda með handfærum. 

XVI. flokkur: Skip yfir 30 rúmlestir, sem veiðar stunda með handfærum. 

2. gr. 

Töluiiðir 7, 8, 9, 10, 15, 25, 26, 30 og 34 í b-lið 3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

svæði: Hafnarfjörður 
1. janúar— 15. mai 
1. september—31. desember 

svæði: Reykjavík 
1. janúar—15. maí 
1. september—31. desember 

svæði: Akranes 
1. janúar—-15. maí 
1. september—31. desember 

svæði: a. Hellissandur 
Í. janúar—16. mai 

b. Rif 
1. janúar— 15. mai 
1. október—ð1. desember 

c. Ólafsvík 
1. janúar— 15. maí 
1. október—ði. desember 

svæði: Arnarfjörður 
1. janúar— 15. maí 
1. október— 15. desember 

svæði: Ólafsfjörður 
1. marz—-30. nóvember 

svæði: Dalvík, Hrísey, Árskógsströnd, Grenivík 

1. april—15. desember 
svæði: Vopnafjörður 

1. juni—31. október 
svæði: Fáskrúðsfjörður 

1. febrúar 31. mai 
1. júni--30. nóvember 
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3. gr. 196 
Töluliðir 8 og 10 í c-lið 3. gr. orðist svo: 5. des.. 

8. svæði: Reykjavík: 

15. febrúar— 11. maí 
1. september—31. desember 

10. svæði: Hornafjörður 
1. marz— 11. maí 

4. gr 
Tölu liðir 22, 27, 30, 34 og 43 í d-lið 3. gr. orðist svo: 

22. svæði: Steingrímsfjörður 
15. júlí—31. október 

27. svæði: Ólafsfjörður 
1. april—30. nóvember 

30. svæði: a. Húsavík 
1. april—15. nóvember 

b. Flatey 
1. april—15. nóvember 

34. svæði: Vopnafjörður 
15. maí—31. október 

43. svæði: Þorlákshöfn 
1. marz— 11. maí 

5. gr. 
Staflaður g. í 3. gr. færist aftur og verði stafliður h., en nýr stafliður g. orðist svo: 
8. Fyrir skip í XVI. og XVIII. fiokki. 

1. svæði: Dyrhólaey— Látrabjarg 
1. marz—31. maí 

6. gr. 
Með reglugerð þessari falla úr gildi reglugerð nr. 75 30. apríl 1957 og reglugerð 

nr. 179 frá 9. nóvember 1957, báðar um breyting á reglugerð nr. 181 3. október 1953, 
um hina almennu deild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 48 25. maí 1949, um 
hlutatryggingasjóð bátaútvegsins, og öðlast gildi þegar í stað. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 5. desember 1957. 

Lúðvík Jósepsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUGERÐ 197 
20. des. 

um stærð, þunga og málmblöndu innlendrar skiptimyntar. Mi 

Peningar innlendrar skiptimyntar skulu að stærð, þunga og málmblöndu vera 
sem hér segir: Þvermál Þyngd 

mm alls g Málmblanda 

92 þyngdarhlutar af eiri, 6 þyngdar- 
hlutar af alúmíni og 2 þyngdarhlutar 
af nikkeli eða 79 þyngdarhlutar af 
kopar, 20 þyngdarhlutar af zinki og 
1 þyngdarhluti af nikkeli 

a. Peningar, sem gildi 2 krónur 28 95 |) 
b. Peningar, sem gildi 1 krónu 22.5 4.75)
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197 Þvermál Þyngd 
20. des. . mm alls g Málmblanda 

24 | {75 þyngdarhlutar af eiri og 25 þyngd- 
c. Peningar, sem gildi 25 aura 17 „eða arhlutar af nikkeli 

2 
75 þyngdarhlutar af eiri og 25 þyngd- 
arhlutar af nikkeli 

„25 zink 
95 þyngdarhlutar af eiri, 4 þyngdar- 

. Peningar, sem gildi 5 aura . 24 6 | hlutar af tini og 1 byngdarhluti af 

f 
| 
(75 þ 

| 
1 

d. Peningar, sem gildi 10 aura 15 |; 
1 

. Peningar, sem gildi 2 aura . 19 3 zinki eða 97 þyngdarhlutar af eiri, 
gs. Peningar, sem gildi 1 eyri . 15 1.6 2% byngdarhluti af zinki og % 

þyngdarhluti af tini 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 89 15. sept. 1942, um breyt- 
ingar á lögum nr. 19 27. júní 1925, um innlenda skiptimynt, öðlast þegar gildi, og 
er þá úr gildi numin reglugerð nr. 144 12. ágúst 1942. 

Fjármálaráðuneytið, 20. desember 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Björn Hermannsson. 

198 AUGLÝSING 
5. sept. 2 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðu- 
neytið staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Staðfest: 

136. Borgarhrepps, Mýrasýslu ........0.02.0000 0000 sn ss sn 4. sept. 1957. 
137. Fellsstrandarhrepps, Dalasýslu ........0000000 0000... .. 0... 4. — 1957. 
138. Hraungerðishrepps, Árnessýslu ........00000000 0000... 4. — 1957. 
139. Hrunamannahrepps, Árnessýslu .........00000000 0... 0... 4. — 1957. 
140. Miðdalahrepps, Dalasýslu .......0000.000 000 sn nn 4. — 1957. 

141. Mosfellshrepps, Kjósarsýslu .........020000 000. n rn. 4. — 1957. 

142. Mývetninga, Suður-Þingeyjarsýslu .........0202000. 00.00.0000. 4. — 1957. 
143. Skriðuhrepps, Eyjafjarðarsýslu ..........00.00000n 00. nn... 4. — 1957. 

144. Svalbardsstrandarhrepps, Suður-Þingeyjarsýslu .............. 4. — 1957. 

Félagsmálaráðuneytið, 5. september 1957. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REGLUGERÐ 199 
30. des. 

um söluskatt. 

1. gr. 

Greiða skal í ríkissjóð söluskalt af vörum, sem teknar eru til tollmeðferðar á 
árinu 1958, eins og nánar er Fl nælt í 2—-4. gr. hér á eftir, og af sölu og annarri 
veltu atvinnufyrirtækja árið 1958, eins og nánar er tiltekið í 5,—11 gr. hér á eftir. 

   

      

Söluskattur af innfluttum vörum. 

2. gr. 
Af tollverði allrar innfluttrar vöru skal greiða 7% söluskatt, að viðbættum 

aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% — tíu af hundraði —, og tekur sjald- 
skyldan einnig til vara til ríkisstofnana og annarra aðila, svo og til gjafa, sýnis- 

horna o. þ. h. Undanþegnar söluskattinum eru vörur þær, sem taldar eru í 2. gr. 
tollskrárlaganna og viðgerðir á skipum og flugvélum, svo og vörur þær, sem taldar 
eru undir 3. gr. hér á eftir. 

1. máisgr. 10. gr. tollskrárlaganna segir fyrir um það, hvað sé tollverð vöru. 
Frá þeirri reglu gildir sú undantekning, að ekki skal telja farmgjald í tollverði 

sykurs, sem telst til nr. 1—6 í 17. kafla tollskrárinnar. 

3. gr. 
Undanþegnar söluskatti eru þessar innflutningsvårur, auk þeirra, sem taldar 

eru i 2. gr. tollskrárlaganna: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

2. 1—18  Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, ót. a. 
3 1—5 Fiskur, nýr, Ísvarinn, frystur, saltaður, þurrkaður eða reyktur. 
4 1—6 Mjólk, mjólkurafurðir og ný egg. 
7 1—8 Grænmeti, nytt eða þurrkað. 
9 
0 

I6a Sildarkrydd, blandað. 

1 1 Hveiti, ómalað 

4. Bygg, ómalað. 
5  Hafrar, ómalaðir. 

6 Maís, ómalaður. 

11 4 Mjöl úr byggi. 
6 Mjöl úr maís. 

12 Grjón úr maís (kurlaður maís). 
22 Klid. 
23. Glútín. 

12 5  Alfaalfa (lucernemjöl). 

17 9  Melassi. 
22. 6—38  Drúfuvín, brennd vín og aðrir áfengir vökvar, ót. a. 
23 2  Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því séu jurtaefni. 

3—10  Olíukökur og mjöl úr þeim. 
11  Melassifóður. 

12  Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, åt. a., sem eingöngu verða 

notaðar sem skepnufóður. 

B42 

31. dag desembermánaðar 1957. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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199 Tollskrå: 

30. des. Kafli. Nr. 

25 9 
10 
25 

27 1 
2 

14 
15 
17 
18 

28 39 
öða 

30 2 
32 6 
35. 1—10 
36 1 
39 A 2 

Ga 

la 

39B 19b 
40 7 

21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
46 
47 

41 1 
6 

42 2 
44 11 

17 

45 3 

6 
8 

46 B 1 
5 

48 6 
49 2 

5 
8 
9 

16 
22 
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Bordsalt. 
Annad salt. 
Krit, bvegin. 
Steinkol og brúnkol. 
Koks. 
Steinolía, óhreinsuð (hráolía). 
Flugvélabenzin. 
Aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. 

Smurningsoliur. 
Kalsíumkarbonat, fellt. 
Netjatjara og netjalitur. 
Barkarlitur. 
Vélaáburður og annar þvílíkur áburður úr feiti og feitum sýrum. 
Tilbúinn áburður. 
Sallaðar og blásteinslitaðar nautshúðir í botnvörpur. 
Umbúðablöð og hólkar úr plasti, ólitað, einnig áletrað, ef áletrunin 

ber það með sér, að það sé ætlað utan um íslenzkar afurðir til 
útflutnings. 

Plastflot til netjagerdar. 
Netjakúlur úr plasti. 

        

Gúmmíbjörgunarhbátar. 
Ósagaður trjáviður í fisktrönur. 
Tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar úr trjáviði. 
Spons úr trjáviði. 
Siglugjarðir úr trjáviði. 
Annað tilsniðið tunnuefni úr trjáviði. 
Trékassar, hálfunnir eða tilsniðnir. 
Aðrir trékassar. 
Sildartunnur. 
Botnrúllur (bobbingar) úr trjáviði. 
Botnvörpuhlerar úr trjáviði. 

Korkplötur, óunnar. 
Netja- og nótakorkur alls konar. 
Strámottur til umbúða. 
Dagblaðapappir. 

Smjörpappir og hvítur pergamentpappír, áprentaður eða óáprentaður, 
sem vegur allt að 100 g/m?. 

Erlendar bækur, hlöð og tímarit. 

Frímerki íslenzk, ónotuð. 
Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík verðbréf. 

Óspunnir nylonþræðir til netjagerðar. 
Netjagarn úr nylon, einlitt. 

Netjagarn úr baðmull. 

Hampur. 
Netjagarn úr hör eða rami. 
Netjagarn úr hampi. 
Botnvörpugarn úr hampi. 
Mottur til umbúða. 
Umbúðastrigi úr jútu.
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Tollskrå: 
Kafli. Nr. 

50 12 Færi og línur til fiskveiða. 
13  Öngultaumar. 
17  Grastóg. 
18. Kaðlar, einnig þótt í þá sé lagður málmþráður. 
19  Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr nylon og öðrum gerviþráðum. 
19a Fiskinet og fiskinetjaslöngur úr öðrum vefjarefnum. 

21  Netjateinungar með blyi eða korki. 
22  Lóðarbelgir. 

52 30. Fiskimjölspokar, þ. e. stórir jútupokar undir fiskimjöl, ull o. þ. h. 
60 15  Netjakúlur úr gleri. 
62 1. Mynt. 

2 Heiðursmerki. 
63 11  Gjarðajárn. 

26a Fiskkörfur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum. 
27 Virkadlar, einnig þótt í þeim séu spunaefnabræðir. 
92  Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr 
97 Netjakulur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringuim. 

rni, ót. a. 

G
u
d
 

2
 

64 13  Veiðarfæralásar og hringir í herpinætur o. þ. h. 
66 6  Netjakúlur úr alúmínium eða alúminíumlegeringum. 

10 Fiskkassar úr alúmíníum eða alúminiumlegeringum. 
67 5  Blylóð (sökkur), svo og nótably. 

71 25  Málmþynnur, sem eru minna en 0.25 mm að þykkt og með áletrun, 
sem ber það með sér, að þynnurnar séu ætlaðar utan um íslenzkar 
afurðir. 

73 78  Böntgentæki og hlutar til þeirra. 
75 3  Snjóbifreiðar. 
76 1 Flugvélar og hlutar til þeirra 

læ Fallhlifar og tilheyrandi. 
2—3 Skip og bátar 10 tonn og stærri. 

4 Herpinótabátar. 
77 16  Radartæki, dyptarmælar og fisksjár. 

35  Gervilimir og umbúðir um lamað fólk. 
81 6. Hvalveidiskutlar. 
84 9  Fiskiðnglar. 
87 1 Listaverk. 

2 Frímerki, ót. a, og önnur slík merki. 
3  Safnmunir til opinberra safna. 

4. gr. 

Söluskatt af innfluttum vörum skal greiða til tollyfirvaldanna — tollstjórans 
í Reykjavík, bæjarfóg seta Í | öðrum kaupstöðum, sýslumanna í sýslum og lögreglu- 
s um adflutningsgjoldum. 

Ákvæðilaga nr. 90/1954, um toliskrá o. il., laga nr. (1956, um tollheimtu og 
tolleftirlit, reglugerðar nr. YA um sama sat reglugerdar nr. 122/1940, um 

tollmeðferð aðfluttra vara, og reglugerðar nr. 124/1938, um tollmeðferð aðfluttra 
póstsendinga, skulu gilda eftir því, sem við á um söluskatt af innfluttum vörum. 
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Söluskattur af sölu og annarri veltu. 

5. gr. 
Atvinnufyrirtæki og aðrir aðilar, sem skattskyldir ern samkvæmt lögum nr. 

46/1964, um tekjuskatt og eignarskatt, skulu grc oiða skatt af sölu sinni og annarri 
veltu. Einnig skulu þessi ríkisf yrirtæki og aðrir aðilar, sem eru skattfrjálsir eftir 
1 

NY
 

fe
 

lögum nr. 46/1954, 

  

Sreiða söluskalt þann, sem hér um ræðir: 
Ferðaskrifstofa ríkisins. 
Rekstur kvikmyndahúsa og annarra skemmtistaða. 
Landssmiðjan. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
Ríkisútvarpið. 
Útgerð skipa. 
Viðserðarstofa útvarpsins. 
Viðtækjasmiðjan. 

Viðtækjaverzlunin. 
6. gr. 

Undanþegið söluskatti af sölu og annarri veltu er eftirtalið: 

A. 

Heildsala, en til heildsölu telst ekki sala fyrirtækja á eigin framleiðslu. 
Umboðsþóknun fyrir að útvega vörur frá útlöndum. Uinboðsviðskipti (umboðs- 

sala) eru að öðru leyti skattskyld og greiðist skattur í þeim viðskiptum ekki 
aðeins af heildarandvirði því, sem gengur til umbjóðandans (framleiðanda eða 
iðnaðarmanns). heldur og af öllu því andvirði ( heildarand virði því), sem um- 
boðsmaðurinn (smásali eða smásölufyrirtæki) tekur við. Af sölu eða afhend- 
ingu bóksala (bókabúða eða annarra smásölufyrirtækja á bókum) í umboðsvið- 
skiptum, skal þó aðeins greiða af umboðsþóknun hans, og einnig skal umboðs- 
maður, sem framleiðandi eða iðnaðarmaður notar sem millilið milli sín og smá- 
sala eða smásölufyrirtækja á sama hátt aðeins greiða af umboðsþóknun (milli- 
liðaþóknun) sinni. 

Smásala, en þar til telst ekki sala sú, afhending eða útve ö 

síðari málslið 2. måls gr. þessarar reglugerðar. 

R. 
Allar vörur, sem samkvæmt 3. gr. eru undanþegnar söluskatti, þó ekki sala 

áfengum drykkjum á veitingastöðum, sala trékassa og pappaumbúða til annarra 

in, sem um getur í 

    

en fiskframleiðenda eða fis skútflytjenda og sala tímarita, sem gefin eru út í ágóða- 
skyni og seld eru í umboðssöln, svo og umboðssala á erlendum bókum. 

Eftirtalin starfsemi: C. 
Andvirði vöru, sem seld er úr landi, útskipunargjald af henni og flutningsgjald. 
Akstur vörubifreiða og fólksbifreiða. 
Flugsamgöngur. 
Flutningur á sjó á innlendum landbúnaðar- og sjávarafurðum, kolum, koksi, 

salti, olíum og benzíni. 

Húsaleiga, þó ekki leigutekjur gistihúsa og samkomuhúsnæðis. 
Iðsjaldatekjur vátryg gins sarfélaga. 

Netjagerð. 
Nuddlækningar. 

Rekstur sjúkrahúsa. 
Prentun, útgáfa og sala innlendra dagblaða, vikublaða og tímarita, sem ekki eru > 

gefin ut i ágóðaskyni.
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11. Sala fasteigna, skipa, einkaleyfa, verðbréfa og krafna. 199 
12. Sala þeirra, sem ekki eru bókhaldsskyldir samkvæmt lögum nr. 62/1938, ef 30. des. 

skattskyld velta þeirra yfir árið nemur ekki yfir kr. 30 000.00. 
Nú leikur vafi á því, hvort einhver njóti undanþágu samkvæmt þessum 

ið, vegna þess að fyrir fram verður ekki vitað, hvort söluskattskyld velta muni 
ema ofangreindu lágmarki, og skal þá aðili leita úrskurðar skattanefndar eða 

skattstjóra um, hvort söluskatti skuli bætt við verð vörunnar. Hafi söluskatti 
verið sleppt með leyfi skattanefndar, fellur leyfið jafnskjótt niður, ef í ljós 
kemur, að veltan muni ná skattskyldu lágmarki. 

13. Skóviðgerðir. 
14. Smíði á skipum og bátum. 
15. Tannlækning og tannsmiíði. 
16. Vinna og efnissala viðgerðarverkstæða og annarra verktaka vegna skipavið- 

gerða þeirra. 

17. Framleiðsla vara úr kjöti að því leyti, að iðnaðarfyrirtæki, sem notað hefur 
kjöt í framleiðslu sína, er heimilt við framtal til söluskatts að draga frá sölu- 
verði kjölvarningsins innkaupsverð kjötsins. Undanþága þessi tekur ekki til 
veitinga, tilbúins matar og matrétta, hvort sem matreitt er eða selt á veitinga- 
stöðum, í verzlunum eða annars staðar, eða til sölu eða framreiðslu smurðs 
brauðs með kjötálegsi eða þess háttar. 

18. Frysting, geymsla og reyking á kjöti og fiski. 
19. Slátrun búfjár. 
20. Framleiðsla gervilima og umbúða um lamað fólk. 

7. gr. 
Af sölu og annarri veltu þeirra aðila, sem skattskyldir eru samkvæmt reglu- 

gerð þessari, skal greiða 3% — þrjá af hundraði — í söluskatt. 
Skattskyldan nær til hvers konar framleiðslu, iðnaðar og þjónustu, þar með 

talin umboðssala (umboðsviðskipti), sölu eða afhendingar, vinnu og þjónustu lát- 
innar í té af iðnaðarmönnum og iðnaðarfyrirtækjum, matsölu-, veitinga- og gisti- 
húsum, sýninga í kvikmyndahúsum, leikhúsum, flutningastarfsemi, lausafjárleigu 
og annarrar sölu, veltu eða viðskipta en þeirra, sem eru undanþegin samkvæmt 
6. gr. reglugerðar þessarar, Tekur skattskyldan þannig til þess, ef framleiðendur, 
verksalar, viðgerðarmenn og aðrir slíkir aðilar láta í té vörur af eigin birgðum, 
frá fyrirtækjum í sambandi eða félagi við þá eða ef þeir útvega og láta í té vörur 
frá öðrum með eða án álagningar, enda vinni þeir, starfsmenn þeirra eða fyrirtæki 
að vörunum á einhvern hátt og tekur það til hvers konar viðgerða eða annarrar 
aðvinnslu. 

Nú kaupir innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi eða fær afhenta vöru til 
framleiðslu sinnar frá öðrum innlendum iðnaðarmanni eða framleiðanda, sem búið 
hefur vöruna til eða unnið að henni, og í viðskiptum þeirra er söluskatti bætt við 
verð eða verðmæti vörunnar, og skal þá endurgreiða söluskattinn vegna þessara 
viðskipta eftir nánari reglum, settum af fjármálaráðherra. Sama gildir um aðvinnslu 
á vörum, sem innlendur iðnaðarmaður eða framleiðandi fær annan innlendan iðn- 
aðarmann eða framleiðanda til að gera á framleiðsluvöru sinni. 

Söluskattur vegna viðskipta miðast við heildarandvirði vöru eða heildarveltu 
(sjá þó 6. gr. Á 2) án frádráttar TS & annars kostnaðar en söluskatts þess, er 
verið er að leggja á, greiða og halda eftir, án tillits til þess, í hverju greiðsla er 
fólgin, og þótt um sé að ræða skipti gegn vöru eða þjónustu. Sé um að ræða skipti 
á vörum og þjónustu, afhendingu vara án endurgjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrir- 
tæki eða ef greitt er i vörum eða í þjónustu, skal miða við almennt gangverð í sams
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199 konar viðskiptum. Komi upp ágreiningur um það, hvað sé almennt gangverd í við- 

30. des. skiptum af þessu tagi eða hvort um sams konar viðskipti sé að ræða, sker ríkis- 

skattanefnd úr þeim ágreiningi til fuilnaðar. 

Vanræki einhver að leggja söluskatt á vöru án leyfis skattanefndar, verður 

veltan eigi að síður skattskyld, ef hún fer yfir skattskylt lágmark, nema sérstakar 

málsbætur séu. 
Nú hefur söluskattur verið innheimtur í söluverði vöru eftir fyrirmælum 

skattanefndar eða án þeirra, en ársvella eigi náð skattskyldu lágmarki, og skal 

þá aðili greiða söluskatt fyrir þann hluta árs eða þann hluta vörusölu, þar sem 

reiknað hefur verið með skattinum. 

8. gr. 

Atvinnufyrirtæki og aðrir aðilar, sem greiða skulu söluskatt af sölu sinni og 

annarri veltu, eins og fyrir er mælt í reglugerð þessari, skulu senda skattstjóra 

eða skattanefnd skýrslu um sölu sína á hverjum årsf 
e LÅ 

   fjórðungi, b. e. jantar—marz, 

april—juni, júlí—september og október—desember. Skal skýrslan afhent í síðasta 

lagi innan 15 daga frá lokum hvers ársfjórðungs. Einnig skulu hinir skattskyldu 

aðilar innan sama frests greiða til innheimtumanna ríkissjóðs söluskatt þann, er 

þeim ber að standa skil á fyrir ársfjórðunginn. Síðasti dagur framtalsfrestsins 

telst gjalddagi alls skaitsins fyrir þann ársfjórðung, hvort sem skatturinn er talinn 

fram eða ekki. 
Skattstjóri eða skattanefnd skulu síðan yfirfara skýrslurnar og leiðrétta skatt- 

inn, ef hann er rangt upp gefinn. Einnig skulu þessir aðilar áætla skatt af sölu 

fyrirtækja, sem enga skýrslu senda, og skal þessu hvoru tveggja lokið fyrir 1. dag 

næsta mánaðar eftir ársfjórðungsskiptin og skattuppbæðin tilkynnt innheimtu- 

manni og skattgreiðanda. 
Sá, er vöru selur eða lætur í té þjónustu, sem söluskatt ber að greiða af, ábyrgist 

skilvísa greiðslu skattsins til innheimtumanns ríkissjóðs. Hafi einhver eigi greitt 

skattinn innan mánaðar frá gjalddaga, skal hann greiða 1% í dráttarvexti fyrir 

hvern byrjaðan mánuð frá gjalddaga. Þá má og innheimtumaður láta lögregluna 

stöðva atvinnurekstur hans, þar til full skil eru gerð, með því m. a. að setja verk- 
stofur, útsölur, tæki og vörur undir innsigli. 

     

9. gr. 

Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á 

söluskatti, geta kært hann til þeirra innan 10. næsta mánaðar eftir að skatturinn 

var ákveðinn. Skattstjóri eða skattanefnd skulu kveða upp úrskurð um kæruna og 

tilkynna úrskurðinn í ábyrgðarbréfi fyrir 20. sama mánaðar. Úrskurðum þeirra 

má áfrýja til yfirskattanefnda og síðan til ríkisskattanefndar, sem kveður upp 

fullnaðarúrskurð. Kærufrestur til þessara nefnda eru 15 dagar og úrskurðarfrestir 

þeirra jafnlangir. 
Áfrýjun skattákvörðunar og deila um skattskyldu frestar ekki eindaga skattsins 

né neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu hans, en ef skattur er 

lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal þegar endurgreiða það, sem lækkuninni 

nemur. 

10. gr. 

Skattstjórum og skattanefndum er heimilt að krefjast af gjaldendum hverra 

þeirra gagna, sem telja má nauðsynleg til skýringar á framtalinu. Geti gjaldandi 

ekki skýrslu um sölu sína og viðskipti á tilskildum tíma eða telji skattstjóri eða 

skattaefnd framtali ábótavant, skal þeim heimilt að áætla sölu og aðra veltu gjald- 

anda og ákveða gjaldið eftir því.
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Skattstjóri og skattanefnd skulu hafa adgang að þeim gögnum opinberra skrif- 199 
stofa, sem fjármálaráðuneytið telur nauðsynlegt til endurskoðunar framtala og 30. des. 
ákvörðunar skattsins. 

11. gr. 
Um viðurlög fyrir brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar um söluskatt af 

sölt og annarri veltu fer samkvæmt lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, og lögum nr. 35/1950, um verðlagsettirlit o. fl. 

12. 
Verð vöru og þjónustu má hækka sem söluskatti nemur, en óheimilt er að 

hækka álagningu verzlana og fyrirtækja hans vegna. Söluskatt af sölu og annarri 
veltu skal bæta álagningarlaust við leyfilegt söluverð. 

13. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 100/1948, um dýrtíðarráð- 

stafanir vegna ab innuvegann 12, með breytingum, sem le siða af 2—-4. gr. lag a nr. 112 
1950 og lög . 82/1957, um framle 3 laga nr, 100/1948, 
óðlast þegar gildi, 
      

Fjármálaráðuneytið, 30. desember 1957. 

F.h.r. 

Sigtr. Klemenzson. a 
Jón Skaftason. 

REGLUGERÐ 200 
24. des. 

um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts í Reykjavík. 

vegi eða opin slum húsum í lögsagnaru 

i af fasteigna- valnsæðar liggja,       im önnur hús, er fá vatn veitt úr 
er greiða ber af vatnsskatt, ekk 

ákveður vatnsveitan þá skattinn. 

  

i [svirdingu, og 

2. gr. 
samkvæmt 1. gr. skal greiða atnsskatt fyrir hreyfivélar, gos- 
„baðhús, hvers konar þvottastöðvar, ef r, veitingastaði, 

"fyr tæki og fyrir vatn til hvers konar Krag notkunar umfram 
lotkun. 

i 2 kalt samkvæmt 1. mgr. skal innheimta samkvæmt mæli með 80 aura 
verði fyri ir hvern teningsmetra. 

Bæjarstjórn getur ákveðið lægra verð þegar sérstaklega stendur á, t. d. fyrir 
nælurnolkun vatns til iðnaðar. 

Nú er vain noiað án mælis, þar sem svo hagar til, sem í 1. mgr. segir, og skal 
vainsveilan þá ákveða aukavainsskattinn, eftir ætlaðri notkun og samkvæmt verðlagi 
i 2. mgr. 

Nú sættir húseigandi eða vatnsnolandi sig ekki við ákvörðun vatnsveitunnar 
um aukavatnsskatt, og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnotkun hans verði mæld 

Auk vatr 

  

brunna. verks 
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200 um eins månadar skeid, eftir vali vatnsveitunnar, og verdur aukavatnsskattur bess 

24. des. års bå åkvardadur hlutfallslega vid på mælingu. 

Pegar vatn er selt samkv. mælingum, er heimilt ad gera på kröfu, að vatnsrennsli 

til hvers notanda megi mæla um einn mæli, og er viðkomandi notanda þá skylt að 

breyta vatnslögnum í því skyni. 

3. gr. 

Hafnarstjórn ákveður verð á vatni, sem selt er til skipa á höfninni. 

Bæjarráð ákveður endurgjald fyrir vatnið frá hafnarsjóði til vainsveitunnar, 

þó ekki undir einni krónu fyrir hvern teningsmetra. 

4, gr. 

Nú er vatni úr Vatnsveitu Reykjavíkur veiti í hús, eða til hvers konar starfsemi 

utan lögsagnarumdæmisins, og skal þá ákvarða vatnsskatiinn samkv. því, er í reglu- 

gerð þessari segir. 
Ef vatninu er veitt um vatnsæðar vatnsveitufélags utan Reykjavikur, skal ákveða 

vatnsskattinn til Vatnsveitu Reykjavíkur með samkomulagi aðila, eða eftir mati. 

5. gr. 

Stjórn vatnsveitunnar er heimilt, eftir því sem aðstæður leyfa og almenningsþörf 

krefur, 
að skammta vatn til annars en heimilisnotkunar, 

að gera kröfu um að vatnsfrek fyrirtæki láti setja upp geyma til vatnssöfn- 

unar (að næturlagi), eða afli sér vatnssparneylnari véla, 

að loka fyrir vainsrennsli til þeirra, sem vanrækja eð gera við bilanir á vatns- 

æðum og tækjum, eyða vatni að þörfu, eða greiða ekki vatnsskatt á réttum 

gjalddögum. 
Engum er heimilt að taka vatn úr brunahönum vatnsveitunnar án leyfis 

slökkviliðsstjóra. Sérstakt leyfi bæjarráðs þarf til að seija vatnshreyfivélar i samband 

við vatnsæðarnar. 

6. gr. 

Vatnsskattur samkvæmt reglugerð þessari fellur í gjalddaga 2. janúar ár hvert, 

og ber að greiða skattinn til bæjargjaldkera. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkv. mælingu, sbr. 2. gr. er heimilt 

að innheimta skattinn á 4 gjalddögum í loks hvers ársfjórðungs. 

Vatnsskatt má taka lögtaki, og er hann tryggður með lögveðrétti í eigninni 

næstu 2 ár eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að- 

fararveði. 

Reglugerð þess, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur, stað- 

festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 1947, 

um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1958. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um niðurjöfnun og innheimtu vatnsskatts 

í Reykjavík, nr. 213 23. des. 1947, með breytingu nr. 7 10. jan. 1955. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. desember 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1957. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 86 22. des. 1956, um útflutningssjóð 
o. fl., undirskrifuð af forsetanum 11. september 1957, nr. 67. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 66/1945, um útsvör, undirskrifuð 
af forsetanum 26. september 1957, nr. 68. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 27. júlí 1957, nr. 69. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og Svíþjóðar, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 70. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Ísraels, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 8. ágúst 1957, nr. 71. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamkomulags milli Íslands og Sambands- 
lýðveldisins Þýzkalands, undirskrifuð af utanríkisráðherra sama dag, nr. 72. 

Auglýsing um löggilding viðauka við lyfjaskrá, undirskrifuð af heilbrigðis- 
málaráðherra 6. september 1957, nr. 73. 

Auglýsing um staðfesting forseta Íslands á reglugerð um nám í lyfjafræði 
lyfsala við læknadeild Háskóla Íslands, undirskrifuð af menntamálaráðherra 19. 
september 1957, nr. 74. 

Forsetabréf um að reglulegt Alþingi 1957 skuli koma saman til fundar fimmtu- 
daginn 10. október 1957, undirskrifað af forsetanum 24. september 1957, nr. 75. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð 
af forsætisráðherra 29. september 1957, nr. 76. 

Bréf handhafa valds forseta Íslands um setningu Alþingis, undirskrifað af 
handhöfum forsetavaldsins 9. október 1957, nr. 77. 

Auglýsing um fullgildingu á stofnskrá Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 14. október 1957, nr. 78. 

Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörf- 
um, undirskrifuð af forsætisráðherra sama daga, nr. 79. 

Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra 1957, undirskrifuð af forsetanum 7. nóvember 1957, nr. 80. 

Lög um breyting á lögum nr. 54 5. júní 1957, um búfjárrækt, undirskrifuð 
af forsetanum 9. desember 1957, nr. 81. 

Lög um framlenging á gildi III. kafla laga nr. 100 1948, um dýrtíðarráðstaf- 
anir vegna atvinnuveganna, undirskrifuð af forsetanum 14. desember 1957, nr. 82. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1958 með við- 
auka, undirskrifuð af forsetanum 20. desember 1957, nr. 83. 

Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af forsetanum sama 
dag, nr. 84. 

Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 90/1953, um tollskrá o. fl, undir- 
skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 85. 

Fjárlög fyrir árið 1958, undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1957, nr. 86. 
Auglýsing um viðskiptasamning milli Íslands og Tékkóslóvakíu, undirskrif- 

uð af utanríkisráðherra 19. nóvember 1957, nr. 87. 
Lög um breyting á lögum nr. 66/1945, um útsvör, undirskrifuð af forsetanum 

27. desember 1957, nr. 88. 

Lög um happdrætti í sambandi við skuldabréfalán Flugfélags Íslands, undir- 
skrifuð af forsetanum 28. desember 1957, nr. 89. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir, 
undirskrifuð af forsetanum 20. desember 1957, nr. 90. 
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Lög um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis, undir- 

skrifuð af forsetanum 27. desember 1957, nr. 91. 
Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 68/1949, um bifreiðaskatt o. fl., 

undirskrifuð af forsetanum 24. desember 1957, nr. 92. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með 

viðauka árið 1958, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1957, nr. 93. 

Lög um breyting á lögum nr. 57 frá 5. júní 1957, um breyting á lögum nr. 
56 frá 31. maí 1957, um skemmtanaskatt og þjóðleikhús, undirskrifuð af forset- 
anum 28. desember 1957, nr. 94. 

Lög um breyting á lögum nr. 33 14. maí 1956, um samræmingu á mati fasl- 
eigna, undirskrifuð af forsetanum 27. desember 1957, nr. 95. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 44 3. júní 1957 um skatt á stóreignir, 
undirskrifuð af forsetanum 31. desember 1957, nr. 96. 

REGLUGERÐ 

um varnar gegn sullaveiki. 

1. gr. 
Þeir, sem annast heilbrigðisfræðslu í skólum, skulu fræða nemendur rækilega 

um orsakir og eðli sullaveiki í mönnum og fénaði. Ein grein þeirrar fræðslu er að 
kynna nemendum lög og reglur um varnir gegn sullaveiki. 

Læknar og dýralæknar skulu kappkosta að brýna fyrir almenningi og leiðbeina 
um varúð í umgengni við hunda og um hreinlæti við sláturstörf og aðra meðferð 
matar til varnar gegn hvoru tveggja, að hundar sýkist af bandormum og nái að 

sýkja menn eða fénað af sullaveiki. 

2. gr. 
Eigi má fóðra hunda á hráum innmat úr sauðfé eða nautgripum. Þess skal vand- 

lega gætt, að hundar komi ekki á blóðvöll, í sláturhús eða á aðra þá staði, þar 
sem hætta er á, að þeir nái að éta hráan innmat. 

Ef fénaður deyr í haga eða annars staðar nær eða fjær byggð, skal kostað 
kapps um að hirða hræið eða husla, áður en hundar ná að komast í það. 

Ef sulla verður vart við slátrun, hvort heldur er í sláturhúsi eða við heima- 

slátrun, skulu þeir, sem sláturstörf annast, fara varlega með sullina, varast að 

rífa eða skera á þá gat, safna þeim saman í lagarhelt ílát og brenna þá að slátrun 
lokinni, en sótthreinsa ílátið með suðu eða á annan tryggilegan hátt. 

Ef innyfli (lifur eða lungu) eru sollin, skal líffærið allt brennt, sem og hausar 

af höfuðsóttarkindum. 

3. gr. 
Læknishérað er hundahreinsunarumdæmi, nema sérstök ástæða þyki til að 

skipta læknishéraði í fleiri slík umdæmi. Í hvert hundahreinsunarumdæmi skal 

skipa hæfan mann til að hafa með höndum hreinsun hunda af bandormum. Hunda- 
hreinsunarmann í umdæmi skipar hlutaðeigandi sýslumaður (bæjarfógeti, lögreglu- 
stjóri) eftir tillögu hlutaðeigandi sveitarstjórnar eða sveitarstjórna, sem velja mann- 
inn i samráði við hlutaðeigandi héraðslækni og héraðsdýralækni. 

Nú eru sveitarfélög, sem aðilar eru að hundahreinsunarumdæmi, í tveimur eða 

fleirum lögsagnarumdæmum, og skipar þá hundahreinsunarmann í umdæmið sýslu- 
maður (bæjarfógeti, lögreglustjóri) þess lögsagnarumdæmis, sem fleiri eða flestir 
hreinsunarskyldir hundar í hundahreinsunarumdæminu heyra til, en hafa skal
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hann um það samråd við aðra hlutaðeigandi sýslumenn (bæjarfógeta, lögreglu- 
stjóra). 

4. gr. 
Í skipunarbréfi hundahreinsunarmanns, sem leitazt skal við að ráða til nokk- 

urra ára i senn, skal greina umsamda þóknun fyrir starfið, er greiðist úr hlutað- 
eigandi sýslusjóði (bæjarsjóði) ásamt öðrum kostnaði af hundahreinsuninni. Ef 
fleiri lögsagnarumdæmi en eitt eru aðilar að hundahreinsunarumdæmi, skiptist 
kostnaður af hundahreinsun í umdæminu í samræmi við fjölda hreinsunarskyldra 
hunda hvers lögsagnarumdæmis. 

Þóknun til hundahreinsunarmanns má miða að einhverju eða öllu leyti við 
fjölda hreinsaðra hunda hverju sinni. Hafa má þann hátt á um þóknun hunda- 
hreinsunarmanns, að hann taki hana að meira eða minna leyti sem greiðslu fyrir 
hvern hreinsaðan hund frá hlutaðeigandi eiganda eða umráðamanni. Slíkt hunda- 
hreinsunargjald skal ákveðið af hlutaðeigandi sýslunefnd (bæjarstjórn). 

5. gr. 
Skyldir eru allir þeir, sem eiga hunda eldri en misserisgamla eða hafa þá undir 

höndum, að láta hreinsa þá af bandormum einu sinni á ári, að liðinni aðalsláturtið, 
í október- eða nóvembermánuði. Hundar skulu hreinsaðir a. m. k. á einum stað í 
hverjum hreppi (kaupstað), nema henta þyki, að tvö eða fleiri sveitarfélög sam- 
einist um einn hundahreinsunarstað. Hreppstjóri (bæjarfógeti, lögreglustjóri) skal 
tilkynna eigendum (umráðamönnum) hunda í tæka tíð, að jafnaði með viku fyrir- 
vara, hvar og hvenær hundahreinsun fari fram í hreppnum (kaupstaðnum). Eig- 
endum (umráðamönnum) er skylt að flytja hunda sína á hreinsunarstað og aðstoða 
við hreinsun og böðun, eftir því sem hundahreinsunarmaður telur þörf á. Vitja 
skulu menn hunda sinna að hreinsun lokinni. 

Reynist eigi unnt vegna gildra forfalla að koma hundi á hreinsunarstað á til- 
skildum tíma, skal hlutaðeigandi tilkynna það hundahreinsunarmanni og láta 
hreinsa hundinn, svo fljótt sem við verður komið, eftir því sem hundahreinsunar- 
maður segir fyrir um. Skal hreinsun slíkra hunda lokið innan mánaðar frá þeim tíma, 
er almenn hundahreinsun fór fram í hreppnum (kaupstaðnum). 

Nú gengur hundafár eða önnur næm sótt í hundum í hreppi (kaupstað) eða 
næsta nágrenni hans, þegar hundahreinsun á að fara fram, og má þá fresta hreins- 
uninni i samráði við héraðsdýralækni, unz faraldurinn er um garð genginn. 

Ef bandorma verður vart í hundi milli hundahreinsana, eða ef vitað er, að 
hundur hafi étið sollin líffæri, eftir að hreinsun fór fram, skal eigandi (umráða- 
maður) hundsins færa hann til hreinsunar hundahreinsunarmanni eða héraðsdýra- 
lækni, svo fljótt sem við verður komið. 

6. gr. 
Skylt er hverjum eiganda hunds að auðkenna hund sinn annað hvort með 

auglýstu fjármarki sínu eða öruggu hálsbandi (leðuról) með nafni eiganda, bæjar- 
nafni (heimili) eða auglýstu brennimarki eiganda á. 

Nú verður vart ómerkts flækingshunds, sem eigandi finnst ekki þegar að, og 
er þá þeim, sem hundurinn kemur fyrir hjá, skylt að annast um hann, enda gera 
hreppstjóra (bæjarfógeta, lögreglustjóra) viðvart um hann tafarlaust. Skal hrepp- 
stjóri (bæjarfógeti, lögreglustjóri) gera gangskör að því að hafa uppi á eiganda 
hundsins. Ef eigandi hefur ekki fundizt eða gefið sig fram 10 dögum eftir að auglýst 
hefur verið eftir honum og greitt áfallinn kostnað, skal hreppstjóri (bæjarfógeti, 
lögreglustjóri) hlutast til um, að hundinum sé fenginn nýr ábyrgur eigandi, en 
ella sé hundinum lógað tafarlaust. 
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7. gr. 

Hundahreinsunarmaður skal halda bók, löggilta af sýslumanni (bæjarfógeta, 

lögreglustjóra). Í bók þessa skal skrá alla hreinsunarskylda hunda í umdæmi ásamt 

eigendum þeirra og umráðamönnum. Enn fremur skal skrá í bók þessa greinargerð 

um hverja hundahreinsun með athugasemdum um það, er máli skiptir, svo sem 

hvort hundi hefur orðið meint af inntöku og þá á hvern hátt, hvort hundur hafi 

kastað upp lyfinu, hvort bandormar hafi sýnilega gengið niður af hundi o. s. frv. 

Sýslumaður (bæjarfógeti, lögreglustjóri) skal fullvissa sig um, að bók þessi sé 

tilhlýðilega og reglulega færð, áður en greiðsla er innt af hendi til hundahreinsunar- 

manns. 
8. gr. 

Hundahreinsun skal fara fram í húsi, þar sem gólf og veggir eru steinsteyptir 

eða gerðir úr öðru þéttu efni, sem auðvelt er að hreinsa. Aðstaða skal og vera þar 

til þess að tjóðra hund, meðan á hreinsun stendur. Skal hlutaðeigandi hreppsnefnd 

sjá um, að til sé hentugt húsnæði til hundahreinsunar í hreppnum og bera kostnað 

af því. 
9. gr. 

Til hreinsunar hunda skal nota bandormalyfið arekolhydróbrómið (Arecolini 

hydrobromidum, Ph. D., Add. Vet.) og til böðunar hundanna eftir hreinsun kresól- 

sápulög (Kresolum saponatum, Ph. D.). 
Hundahreinsunarmaður skal annast útvegun fyrirskipaðs bandormalyfs og bað- 

lyfs til hundahreinsunar úr lyfjabúð eða hjá héraðsdýralækni eða héraðslækni og 

sjá um að hafa ávallt tiltækar nægar birgðir lyfjanna. Arekolhydróbrómíðið skulu lyf- 

salar (héraðsdýralæknar, héraðslæknar) láta úti í 10 millígramma töflum og kresól- 

sápulöginn í 4—5 lítra dunkum, hvort tveggja greinilega áletrað íslenzku og skráðu 

heiti, tilhlýðilega eiturmerkt og að öðru leyti úti látið í samræmi við ákvæði gildandi 

lyfjaskrár og reglur um afgreiðslu lyfja og útlát eiturefna. Hvort tveggja lyfið skal 

áletra aukreitis: Til hundahreinsunar og enn fremur þar á eftir arekolhydróbróm- 

íðið: Bandormalyf, en kresólsápulöginn: Hundabaðlyf (sótthreinsunarlyf). 

10. gr. 

Þá er hundahreinsunarmaður er að starfi, skal hann búast sem til vosverka og 

klæðast síðum olustakki (eða treyju og buxum) vaðstígvélum eða öðrum hlífar- 

fatnaði samsvarandi. 
Svelta skal hund í sólarhring fyrir inngjöf bandormalyfs, og vatn má hundur- 

inn ekki fá síðustu 4—6 klukkustundirnar fyrir inngjöf. Hæfilegur skammtur 

fyrirskipaðs bandormalyfs (arekolhydróbrómíðs) er 2 millígrömm á hvert kíló- 

gramm líkamsþunga hunds. Meðalþungur fullvaxinn íslenzkur hundur vegur um 

15 kilógrömm, og er því hæfilegur skammtur handa honum um 30 millísrömm 

(3 töflur). Hentast er að leysa töflurnar í vatni og nota sem minnst magn af vatni. 

Bezt er að hella lyfinu úr glasi inn um kjaftvik hundsins niður með kinninni, án 

þess að glenna skoltana í sundur. Sé lyfið gefið á þennan hátt, má mýla grimma 

hunda, meðan lyfið er gefið. Töflurnar má einnig gefa í litlum skammti matar, 

sem hundinum þykir lostæti (t. d. kjöti), en ekki er sú aðferð eins heppileg. 

Eftir inntöku fá margir hundar klígju. Til þess að koma í veg fyrir, að hundur 

kasti upp, þarf að hafa ofan af fyrir honum, vekja áhuga hans á einhverju, gæla 

við hann, sneypa hann, halda honum í stöðugri hreyfingu með því að leiða hann 

í bandi o. s. frv. Ef hundurinn kastar samt sem áður upp, er inngjöf endurtekin 

með hálfum skammti. 
Lyfið verkar venjulegast niðurhreinsandi %%—3 klukkustundum eftir inntöku, 

en farist það fyrir, má endurtaka inngjöfina 6 klukkustundum eftir fyrri inngjöf. 

Gera má ráð fyrir, að bandormar og bandormsegg gangi niður af hundinum með
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saurnum. Saurinn þarf að hreinsa jafnóðum burtu, svo að hann berist sem minnst 201 
á hundinn sjálfan og á aðra hunda. Hentast er að láta saurinn til bráðabirgða í 31. des. 
lagarhelt ílát. Eftir hreinsun, sem skjótt er lokið, eftir að hún hefst, skal baða 

hundinn rækilega í hæfilega stórum stampi upp úr veiku kresólvatni, sem þannig er 

blandað, að pela (250 grömmum) af kresólsápulegi er hrært út í 10 lítra vatns, sem 
svarar til miðlungssiórrar vatnsfötu. Baðið skal vera volgt og hundinum haldið svo 
lengi niðri í því, að hann bjórvökni vel. Þegar margir hundar eru baðaðir, hver á 
eftir öðrum, skal bæta við baðlöginn, eftir því sem hann ódrýgist, og skipta um bað- 
lög, ef hann óhreinkast að ráði. Ef ekki er unnt að sleppa hundi lausum, jafnskjótt 
sem hann hefur verið baðaður, skal færa hann úr baðinu til seymslu í aðra vistar- 

veru en þá, sem hreinsunin fór fram í. 

Verki skal ljúka með vandlegri ræstingu húss, íláta og hlífarfata. Saur er ör- 
uggast að eyða í eldi, en sótthreinsa má hann með því að hella yfir hann í ílátinu 
sterku kresólvatni (helmingi sterkara en baðlögurinn) og láta standa í nokkrar 
klukkustundir, en grafa síðan í jörð. Gólf og veggi skal þvo rækilega með stinnum 
strákústi upp úr sterku kresólvatni. Á sama hátt skal ræsta ílát utan og innan. Hlífar- 
föt (þar með talinn fótabúnaður) skulu látin liggja í sterku kresólvatni í nokkrar 
klukkustundir og síðan hreinþvegin. Að sjálfsögðu þrífur hundahreinsunarmaður 
sig sjálfan vel að verki loknu, þvær sér nosturslega um hendur úr veiku kresólvatni 

og gengur í bað, ef þess er kostur. 

11. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, 500—1000 krónum. 

Með mál, er rísa kunna út af brotum á ákvæðum reglugerðarinnar, skal farið að 
hætti opinberra mála. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt lögum nr. 7 3. febrúar 1953, um hunda- 

hald og varnir gegn sullaveiki, öðlast gildi 1. janúar 1958 og birtist til leiðbeiningar 
og eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt falla úr gildi reglugerðir 
um þetta efni, sem settar hafa verið fyrir einstakar sýslur og kaupstaði samkvæmt 
lögum nr. 8 22. maí 1890, um hundaskatt o. fl. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 31. desember 1957. 

Hannibal Valdimarsson. nn 
Baldur Möller. 

Viðbætir. 

Teiknistofa landbúnaðarins hefur fyrir tilmæli heilbrigðisstjórnarinnar athugað 
um hentuga gerð á hundahreinsunarkofum og hundahúsum á bæjum. Niðurstaða 

þeirra athugana eru uppdrættir þeir, sem hér fara á eftir. 

1. Hundahreinsunarkofi. 

Gert er ráð fyrir, að hundi sé gefið inn ormalyfið í fordyri. Jafnskjótt er honum 

hleypt inn í hreinsunarklefann. Þá er hreinsun er lokið, er hundurinn tekinn um 
hleragat upp í þróna. Innan við gatið er hentugt að hafa lokaða stíu, svo að auðvelt 
sé að ná til hundsins utan frá. Að lokinni böðun er hundinum hleypt um annað 
hleragat inn í hundageymsluna. Út er honum sleppt um bakdyr. 

Hundahreinsunarkofi er bezt settur á afviknum stað utantúns, fjarri gripahús- 
um og helzt á ógrónum bletti, sem ekki er líklegt, að fénaður sæki mjög að, en ella 
vel afgirtur.
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IL Hundahús. 201 

Útihurð er í tvennu lagi, neðri hluti á venjulegum lömum, en efri hlutinn léttur 31. des. 
hangandi hlemmur, sem opnast kviklega út og inn. Slagbrandur er þannig gerður, 
að hundinum sé til léttis, er hann hleypur inn og út. Innan við hurðina má hvolfa 
kassa eða öðru þvílíku. Innri hurð nær ekki lengra niður en svo, að hundurinn 
fái skriðið undir hana. Hundurinn liggur þannig við opið og er frjáls ferða sinna, 
en dyraumbúnaður þannig, að komizt verður að til eftirlits og ræstingar eftir þörfum. 
Loðdýr eru ekki kulvís, og mun ekki þurfa að óttast kulda í hundahúsinu. Ef vill, 
má auka þar hlýindi með því að hafa aðeins þunna járnplötu eða járngrind (refa- 
net) á milli hundahúss og þvottahúss (miðstöðvar). 

  

              
  
  

  
    

  

            

  

REGLUGERÐ 202 
31. des. 

um iðgjöld til slysatryggingadeildar almannatrygginga og skiptingu starfa og 
2 

starfsgreina í áhættuflokka. 

I. 

Um áhættuiðgjöld og útreikning starfstíma. 

1. gr. 
Við ákvörðun iðgjalda skal starfstími talinn í vikum, sbr. 3.—6. gr. Iðgjöld 

vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir, skal þó reikna fyrir hverja kvaðn- 
ingu, og enn fremur skal reikna fast ársiðjald vegna bifhjóla, reiðhjóla með hjálpar- 
vél, heimilisdráttarvéla og annarra meiri háttar heimilisaflvéla, en þær teljast raf- 
stöðvar, súgþurrkunartæki og saxblásarar. Vegna trillubáta skal greiða lágmarks- 
iðgjald á ári, sbr. 14. gr. 

2. gr. 
Vikugjöld í hverjum áhættuflokki skulu vera sem hér segir:
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Åhættuflokkur Iðgjöld kr. á viku 

á II 1.00 
9. orr 1.50 
3. oo 2.50 
EIÐ 4.00 
Ís NR 5.50 
6. seveeeeeeeeeereesesersresneee 8.00 
FANN 10.00 
S.s 12.00 
9. 0 15.00 

10. 0... 22.00 
11. 2... 25.00 

3. gr. 
Sé um fastráðna starfsmenn að ræða, er taka árslaun eða mánaðarlaun, reiknast 

iðgjaldið af 52 vikum. 
Ef um ákvæðisvinnu, dagkaup eða tímakaup er að ræða, reiknast 6 dagar eða 48 

vinnustundir sem ein tryggingarvika. 
Tryggingarvika ökumanns bifreiðar og sjómanns telst þó 7 dagar, enda reiknast ið- 

gjöld ökumanns samkvæmt skrásetningartíma ökutækis og iðgjöld sjómanns eftir tíma 
þeim, sem hann er lögskráður eða ráðinn, að meðtöldum lögskráningardegi eða komu- 
degi í skiprúm, — sé eigi skylt að lögskrá, — og afskráningardegi eða brottfarar- 

degi úr skiprúmi. 

4. gr. 
Störf barna og fósturbarna á aldrinum 16—-20 ára, sem dvelja og starfa á heim- 

ilum foreldra sinna, svo og störf barna og unglinga yngri en 16 ára, fólks, sem 
nýtur ellilífeyris og öryrkja með 75% örorku eða meira, sem dvelja og starfa hjá 
vandalausum, skulu metin til vinnuvikna samkv. 29. og 43. gr., þannig að ársdvölin 
jafngildi 13 vinnuvikum, og skemmri vinna á sama hátt %á dvalartímans. 

Sé um kaupgreiðslu að ræða í peningum eða fríðindum umfram fæði og dvalar- 
kostnað, skulu hverjar fullar kr. 400.00, sem greiddar eru, teljast jafngilda einni 

vinnuviku til viðbótar, unz fullu iðgjaldi er náð. 

5. gr. 
Heimilt er að telja fjórar sjóferðir (róðra) sem eina tryggingarviku, sé um að 

ræða skipshafnir á róðrarbátum eða vélbátum undir 12 smálestir, sem ekki stunda 
veiðar að staðaldri, enda séu þá jafnan greidd iðgjöld fyrir fram fyrir minnst 
4 vikur. 

6. gr. 
Telja skal saman starfstíma allra tryggingaskyldra launþega hjá hverjum at- 

vinnurekanda eftir áhættuflokkum. Komi þá fram brot úr viku, skal það hækkað upp 
og teljast sem heil vika í hverjum áhættuflokki. 

II. 

Um skiptingu starfa og starfsgreina i åhættuflokka. 

(Idgjaldaskrå.) 

7. gr. 
Í 1. åhættuflokki (vikugjald kr. 1.00) teljast: 

Hjukrun. 
Innanbúðarstörf, matargerð í verzlunum, rjóma- og mjólkurísgerð.
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Kennimenn þjóðkirkjunnar og annarra trúarflokka. 202 
Kennarar við skóla. 31. des. 
Ljósmæður. 
Lyfjagerð. 
Læknar, dýralæknar, aðstoðarfólk í lækningastofum. 

Póstafgreiðsla, símaafgreiðsla. 

Prjónastofuvinna. 
Rannsóknarstörf í rannsóknarstofum. 

Saumavinna, vefnaður. 

Skrifstofustörf, blaðamennska, dómstörf og önnur hliðstæð stört. 

Veðurfræðingar og aðstoðarfólk á veðurstofu. 

8. gr. 
áhættuflokki (vikugjald kr. 1.50) teljast: 

Benzinafgreiðsla til ökutækja. 
Bókband. 
Bréfberar (bæjarpóstar). 
Bursta- og körfugerð. 
Dúklagning. 
Dyravarzla og þjónsstörf í samkomu- og veitingahúsum. 
Eldfæraeftirlit. 
Eldhússtörf, matsveinar meðtaldir. 
Fangavarzla. 
Fatahreinsun, pressun og litun. 
Færaspuni. 
Gull- og silfursmíði, úrsmíði, skartgripagerð. 
Hárgreiðslu- og snyrtistörf. 
Hljóðfæraleikarar. 
Hljóðfæraviðgerðir. 
Hreppstjórar, oddvitar. 
Húsgagnafróðrun (bólstrun). 
Húsvarzla, húsakynding. 
Innheimtustörf. 
Innrömmun. 
Kvikmyndasýningarmenn. 
Landbúnaðarstörf, önnur en aflvélastjórn (3. áhfl.) og jarðsprengingar. 
Leðuriðnaður, annar en skó- og fatagerð (tösku- og hanzkagerð o. fl.). 
Leikarar. 
Ljósmyndagerð. 
Loftskeytastörf á landi, símritun, flugumsjón. 

Lyftuverðir. 
Magnaraverðir. 
Málun í vinnustofum. 
Matsmenn afurða. 
Netagerð og bætingar (án véla). 
Prentiðn, þar með talin ljósprentun. 
Prentmyndagerð. 
Raflampa- og skermagerð. 
Rakarastörf. 
Sandgræðsla. 
Sendistörf, önnur en vörusendla, blaðaútburður meðtalinn. 

B 44
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Símvirkjun, útvarpsvirkjun. 
Skógarvarzla og skógrækt. 
Skósmiðir. 
Starfsstúlkur í heimilum, barnaheimilum, elliheimilum, samkomuhúsum, 

leikvöllum, sjúkrahúsum, skólum og veitingahúsum. 
Sundhalla-, baðhúsa- og náðhúsavarzla. 
Sútun (rotun skinna). 

Söðlasmíðar. 
Sölumenn. 
Teppagerð og teppahreinsun. 
Veggfóðrun. 
Viðgerðir heimilis- og skrifstofuvéla, löggilding voga og mælitækja. 

9. gr. 
áhættuflokki (vikugjald kr. 2.50) teljast: 

Acetylengasgerð, súrefnisframleiðsla. 
Aflvélastjórn, önnur en heimilisaflvéla. 

Áfengisserð (eiming og blöndun sterkra drykkja). 
Belgjagerð. 
Beykisstörf. 
Bifreiðaeftirlit. 
Bifreiðasmurning. 
Bifreiðastjórn. 
Bifvélavirkjun, viðgerðir bifreiða, bifhjóla og vinnuvéla, bifreiðayfirbygg- 

ingar. 
Blikksmiðar. 
Brauða-og kökugerð. 
Efnisvarzla. 
Erindrekstur. ráðunauts- og eftirlitsstörf, sem krefjast ferðalaga. 
Fiskaðgerð. 
Fiskiðnaður (herzla, pökkun, söltun, þvottur, þurrkun, niðursuða, reyking). 
Flugvélavirkjun. 
Frystihúsavinna (meðaltalsiðgjald). 
Gasgerð (kolagas). 

Gleriðnaður (glerslípun, speglagerð, annar gleriðnaður). 
Gúmiðnaður (hjólbarðaviðgerðir, svampgúmframleiðsla, gúmskógerð og 

viðgerðir). 

Hampiðja. 
Kaffibrennsla og kaffibætisgerð. 
Kexgerð. 
Kjötiðnaður (reyking, söltun, niðursuða, pylsugerð, garnahreinsun, sviðning). 
Klæðaverksmiðjuvinna (meðaltalsiðgjald). 
Korkiðja. 
Kornmölun. 
Land- og vatnsmælingar. 
Leikfangagerð. 
Leirbrennsla og leirsmiði. 
Líkmenn. 
Lóðabeiting. 
Lýsisbræðsla. 
Lögreglustörf.
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Matarefnagerð (niðursuða, sultugerð, súpugerð, framleiðsla bökunar- 202 
efnis o. fl.). 31. des. 

Málmhúðun. 
Málningargerð, lakkgerð. 
Mjólkuriðnaður (gerilsneyðing, rjóma-, smjör-, skyr- og ostagerð) í mjólkur- 

og rjómabúum. 
Netagerð með vélum. 
Pappirsgerð og pappirsvörugerð (pappagerð, pappírsumbúðagerð). 
Pípulagningar innanhúss (gas, rafmagn, vatn og skólp, miðstöðvar). 
Plastiðnaður. 
Raftækjagerð. 
Rafvirkjar. 
Reiðhjólaviðgerðir. 
Ræsting í skrifstofum, skólum, samkomuhúsum, veitingastofum, skipum, 

gluggahreinsun. 
Sendistörf (vörusendlar). 
Sildarverkun. 
Skógerð, önnur en gúm- og inniskógerð. 
Smjörlíkisgerð. 
Snyrti- og hreinlætisvöruframleiðsla (sápa, þvottaefni, snyrtivörur, kerti, 

skóáburður, bón o. fl.). 

Stálofnagerð, stálvaskagerð. 
Steinasteypa (vikurplötur, götuhellur, steinpípur o. fl.). 
Sælgætisgerð (súkkulaði, brjóstsykur, lakkrís, konfekt o. fl.). 
Tollgæzla. 
Tóbaksiðnaður (neftóbaksgerð). 
Ullarverksmiðjuvinna (meðaltalsiðgjald). 
Varðstaða, hreinsun skipa til undirbúnings veiðiferða. 
Vátryggingamenn. 
Vegagerð. 
Vélgæzla. 
Vikurvinnsla, vikursteypa meðtalin. 
Vitavarzla. 
Vöruflutningar á landi. 
Þangtaka. 
Þangvinnsla. 
Þvottahúsastörf. 
Öl- og gosdrykkjagerð, maltgerð. 

10. gr. 
. áhættuflokki (vikugjald kr. 4.00) teljast: 

Bátaviðgerðir og bátasmíðar (báta 5 smálesta og minni). 
Bæjarvinna, ótalin annars staðar. 
Flugvallagerð. 
Grjótvinna, önnur en grjótsprenging. 
Götugerð og lagningar í götu (pípur, jarðstrengir o. b. h.). 
Húsagerð (nýsmíði, endurbætur, breytingar). 
Ístaka. 
Jarðborun. 
Jarðsprengingar, aðrar en grjólsprengingar. 
Málarastörf, önnur en málun í vinnustofum.
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202 Sand- og malartaka. 
31. des. Síma- og rafmagnslagnir (jarðstrengir). 

Sorphreinsun, sótarastörf. 
Steinsmíði, steinullarframleiðsla, bikmulningsgerð. 
Vöruhúsavinna. 

11. gr. 
Í 5. áhættuflokki (vikugjald kr. 5.50) teljast: 

Áburðarverksmiðjuvinna (köfnunarefnisáburður). 

Bryggjugerð. 
Dósasmíði með vélum. 
Hafnargerð. 
Harðfiskbarning með vélum. 
Hvalskurður. 
Járnsteypa og logsuða, járnsmíði með eða án véla. 
Loftlinulagnir, rafmags- og símalagnir. 
Málmbræðsla. 
Sementsverksmiðjuvinna. 
Skipasmíðar, viðgerðir og viðhald, uppsátur. 
Stáltunnugerð. 
Trésmiði með eða án véla. 
Vatnsvirkjun (stíflugerð). 

12. gr. 
Í 6. áhættuflokki (vikugjald kr. 8.00) teljast: 

Brúargerð. 
Fiskimjölsverksmiðjuvinna. 
Grjótsprenging (meðaltalsiðgjald). 
Karfabræðsla. 
Landpóstastörf. 
Lestavinna í skipum og upp- og útskipun við bryggju. 
Sildarbræðsla. 
Slátrun. 
Slökkviliðsstörf. 

13. gr. 
Í 7. áhættuflokki (vikugjald kr. 10.00) teljast: 

Eldfjalla- og jöklarannsóknir. 
Hafnsaga. 
Námugröftur. 
Upp- og útskipun á bátum og prömmum. 

14. gr. 
Í 8. áhættuflokki (vikugjald kr. 12.00) teljast: 

Áhafnir róðrabáta og vélbáta undir 12 lestum. Þó skal iðgjald af trillubátum 
aldrei lægra vera en kr. 200.00 á ári. 

15. gr. 
Í 9. áhættuflokki (vikugjald kr. 15.00) teljast: 

Áhafnir flugvéla. 
Bjargsig, fuglaveiðar og eggjataka. 
Köfun. 
Refaveiðar.
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Sjómælingar og hafrannsóknastörf um borð í skipum. 202 
Skipsströnd (björgun varnings og skipa). 31. des. 

16. gr. 
Í 10. áhættuflokki (vikugjald kr. 22.00) teljast: 

Áhafnir flutningaskipa 100 lesta og stærri. 

17. gr. 
Í 11. áhættuflokki (vikugjald kr. 25.00) teljast: 

Áhafnir fiskiskipa 12 lesta og stærri. 
Áhafnir flutningaskipa undir 100 lestum, en ekki undir 12 lestum. 

18. gr. 
Áhættuiðgjald vegna slökkviliðsmanna, sem ekki eru fastráðnir, skal vera kr. 

3.00 fyrir hverja kvaðningu, hvort sem er við æfingar eða slökkvistarf. 

19. gr. 
Föst ársiðgjöld skulu vera sem hér segir: 

Vegna heimilisdráttarvélar ............ kr. 50.00 
— rafstöðvar ........0.00.00. 00... — 25.00 
—  súgþurrkunartækis ............. — 25.00 
—  saxblásara ..........00000000... — 2500 
— bifhjóls .........0.0000000. 00... — 120.00 
—  teiðhjóls med hjålparvél ........ — 120.00 

TIl. 

Ýmis ákvæði. 

20. gr. 
Ef erfitt er að skipa starfseminni í áhættuflokka samkvæmt framansögðu, getur 

Tryggingastofnunin ákveðið meðaltalsiðgjald fyrir allt fyrirtækið. 

21. gr. 
Sé um að ræða tryggingu við önnur störf eða starfsgreinar en talin eru hér að 

framan, heimilist Tryggingastofnuninni að skipa þeim í áhættuflokk. 

22. gr. 
Óski atvinnurekendur eða einyrkjar að tryggja sér slysabætur samkv. 41. gr. 

almannatryggingalaganna, skulu þeir tilkynna það Tryggingastofnuninni eða um- 
boðsmanni hennar fyrirfram og tilgreina tegund starfseminnar og fyrir hvaða tíma- 
bil tryggingin skuli gilda. Skal þá skipa þeim í áhættuflokk með hljóðsjón af flokkun 
starfa í reglugerð þessari. Sé um að ræða óskyld og misjafnlega áhættusöm störf, 
sem óskað er tryggingar við, má ákveða meðaltalsiðgjald. 

23. gr. 
Tryggingastofnunin skal gera stafrófsskrá um störf og starfsgreinar samkv. 

reglugerð þessari, og telst skráin fylgiskjal með henni.
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202 Reglugerð þessi er hér med sett samkvæmt 43. gr. laga nr. 24 29. marz 1956, um 
31. des. almannatryggingar, til að öðlast gildi frá 1. janúar 1958, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 167 21. des. 1946 um áhættuiðgjöld og 

flokkun starfa og starfsgreina samkv. 113. gr. laga nr. 50 1946, um almannatrygg- 
ingar, ásamt síðari breytingum. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

Fylgiskjal. 

Stafrófsskrá um störf og starfsgreinar. 
Ahættufl. 

3 Acetylengasgerð. 
3 Aflvélastjórn, önnur en heimilisaflvéla. 
5 Áburðarverksmiðjuvinna (köfnunarefnisáburður). 
3 Áfengisgerð (eiming og blöndun sterkra drykkja). 
9 Áhafnir flugvéla. 

11 Áhafnir fiskiskipa, 12 lesta og stærri. 
10 Áhafnir flutningaskipa, 100 lesta og stærri. 
11 Áhafnir flutningaskipa undir 100 lestum, en ekki undir 12 lestum. 
8 Áhafnir róðrabáta og vélbáta undir 12 lestum. 

Sjá og 14. gr. (lágmarksiðgjald af trillubátum). 
Baðhúsavarzla, sjá sundhallavörzlu. 
Bátaviðgerðir og bátasmiðar (báta 5 smálesta og minni). 
Belgjagerð. 
Benzinafgreiðsla til ökutækja. 
Beykisstörf. 
Bifhjólstjórn, sjá 19. gr. 
Bifreiðaeftirlit. 
Bifreiðasmurning. 
Bifreiðastjórn. 

Bifvélavirkjun, viðgerðir bifreiða, bifhjóla og vinnuvéla, bifreiðayfirbyggingar. 
Bikmulningsgerð, sjá steinsmiíði. 
Bjargsig, fuglaveiðar og eggjataka. 
Blaðamennska, sjá skrifstofustörf. 
Blikksmíðar. 
Bókband. 
Brauða- og kökugerð. 
Bréfberar (bæjarpóstar). 
Brúargerð. 
Bryggjugerð. 
Bursta- og körfugerð. 
Bæjarvinna, ótalin annars staðar. 

Dómstörf, sjá skrifstofustörf. 

Dósasmiði með vélum. 
Dúklagning. 
Dyravarzla og þjónsstörf í samkomu- og veitingahúsum. 
Efnagerð, sjá matarefnagerð. 
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Åhættufl. 
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CO
 

RO
 

Efnisvarzla. 
Eftirlitsstörf, sem krefjast ferðalaga, sjá erindrekstur. 
Eldfjalla- og jöklarannsóknir. 
Eldfæraeftirlit. 
Eldhússtörf, matsveinar meðtaldir. 
Erindrekstur, ráðunauts- og eftirlitsstörf, sem krefjast ferðalaga. 
Fangavarzla. 
Fatahreinsun, pressun og litun. 
Fiskaðgerð. 
Fiskimjölsverksmiðjuvinna. 
Fiskiðnaður (herzla, pökkun, söltun, þvottur, þurrkun, niðursuða, reyking). 
Flugumsjón, sjá loftskeytastörf á landi. 
Flugvallagerð. 
Flugvélavirkjun. 
Frystihúsavinna (meðaltalsiðgjald). 
Færaspuni. 
Garnahreinsun, sjá kjötiðnað. 
Gasgerð (kolagas). 

Glergerð, sjá gleriðnað. 
Gleriðnaður (glerslípun, speglagerð og annar gleriðnaður). 
Glerslípun, sjá gleriðnað. 
Gluggahreinsun, sjá ræstingu. 
Gosdrykkjagerð, sjá ölgerð. 
Grjótsprenging (meðaltalsiðgjald). 
Grjótvinna, önnur en grjótsprenging. 
Gull- og silfursmíði, úrsmíði og skartgripagerð. 
Gúmiðnaður (hjólbarðaviðgerðir, svampgúmframleiðsla, gúmskógerð og við- 
gerðir). 

Gúmskógerð, sjá gúmiðnað. 
Götugerð og lagningar í götu (pípur, jarðstrengir o. þ. h.). 
Hafnargerð. 
Hafnsaga. 
Hafrannsóknir um borð í skipum. 
Hampiðja. 
Harðfiskbarning með vélum. 
Hárgreiðslu- og snyrtistörf. 
Heimilisdráttarvélar, sjá 19. gr. 
Heimilishjálp, sjá starfsstúlkur. 
Hjólbarðaviðgerðir, sjá gúmiðnað. 
Hjúkrun. 
Hljóðfæraleikarar. 
Hljóðfæraviðgerðir. 
Hreinlætisvöruframleiðsla, sjá snyrtivöruframleiðsla. 
Hreinsun, sjá ræstingu. 
Hreppstjórar, oddvitar. 
Húsagerð (nýsmíði, endurbætur, breytingar). 
Hússagnafóðrun (bólstrun). 
Húsgagnasmíði, sjá trésmíði. 
Húsvarzla, húsakynding. 
Hvalskurður. 
Innanbúðarstörf, matargerð í verzlunum, rjóma- og mjólkurísgerð. 

1957 

202 

31. des.
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202 Åhættufl. 

31. des. 
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Innheimtustorf. 
Innrommun. 
Ístaka. 
Jarðborun. 
Jarðsprengingar, aðrar en grjótsprengingar. 
Jarðstrengjalagnir rafmagns og síma, sjá síma- og rafmagnslagnir. 
Járnsteypa og logsuða, járnsmíði með eða án véla. 
Kaffibrennsla og kaffibætisgerð. 
Karfabræðsla. 
Kennimenn þjóðkirkjunnar og annarra trúarflokka. 
Kennarar við skóla. 
Kexgerð. 
Kjötiðnaður (reyking, söltun, niðursuða, pylsugerð, garnahreinsun, sviðning). 
Klæðaverksmiðjuvinna (meðaltalsiðgjald). 
Korkiðja. 
Kornmölun. 
Kvikmyndasýningarmenn. 
Kynding húsa, sjá húsvörzlu. 
Köfun. 
Landbúnaðarstörf, önnur en aflvélastjórn (3. áhfl.) og jarðsprengingar. 
Land- og vatnsmælingar. 
Landpóstastörf. 
Leðuriðnaður, annar en skó- og fatagerð (tösku- og hanzkagerð o. fl.). 
Leikarar. 
Leikfangagerð. 
Leirbrennsla og leirsmíði. 
Lestavinna í skipum og upp- og útskipun við bryggju. 
Likmenn. 
Ljósmyndagerð. 
Ljósmæður. 
Lóðabeiting. 
Loftlínulagnir, rafmagns- og símalagnir. 
Loftskeytastörf á landi, símritun og flugumsjón. 
Lyfjagerð. 
Lyftuverðir. 
Lýsisbræðsla. 
Læknar, dýralæknar, aðstoðarfólk í lækningastofum. 
Lögreglustörf. 
Magnaraverðir. 
Málarastörf, önnur en málun í vinnustofum. 

Málningargerð, lakkgerð. 
Málmbræðsla. 
Málmhúðun. 
Málun í vinnustofum. 
Matarefnagerð (niðursuða, sultugerð, súpugerð, framleiðsla bökunarefnis o. fl.). 

Matargerð í verzlunum, sjá innanbúðarstörf. 
Matsmenn afurða. 
Mjólkuriðnaður (gerilsneyðing, rjóma-, smjör-, skyr- og ostagerð) í mjólkur- 
og rjómabúum. 
Mjólkurísgerð, sjá innanbúðarstörf. 
Náðhúsavarzla, sjá sundhallavörzlu.
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Åhættufl. 202 
7 Námugröftur. 31. des. 
3 Neftóbaksgerð, sjá tóbaksiðnað. 
2 Netagerð og bætingar (án véla). 
3 Netagerð með vélum. 
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Niðursuða, sjá kjötiðnað, fiskiðnað og matarefnagerd. 
Oddvitar, sjá hreppstjóra. 
Pappirsgerð og pappírsvörugerð (pappagerð, pappírsumbúðagerð). 
Pípugerð úr steinsteypu, sjá steinasteypu. 
Pípulagningar innanhúss (gas, rafmagn, vatn og skólp, miðstöðvar). 
Plastiðnaður. 
Póstafgreiðsla, símaafgreiðsla. 
Prentiðn, þar með talin ljósprentun. 
Prentmyndagerð. 
Prjónastofuvinna. 
Pylsugerð, kjöt- og fiskdeigsgerð, sjá kjötiðnað og fiskiðnað. 
Raflampa- og skermagerð. 
Rafstöðvar, sjá 19. gr. 
Raftækjagerð. 
Rafvirkjar. 
Rakarastörf. 
Rannsóknarstörf í rannsóknarstofum. 
Ráðunautsstörf, sjá erindrekstur. 
Refaveiðar. 
Reiðhjól með hjálparvél, sjá 19. gr. 
Reiðhjólaviðgerðir. 
Reykhúsastörf, sjá kjötiðnað og fiskiðnað. 
Rjómaísgerð, sjá innanbúðarstörf. 
Ræsting í skrifstofum, skólum, samkomuhúsum, veitingastofum, skipum, 
gluggahreinsun. 
Sandgræðsla. 
Sand- og malartaka. 
Saumavinna, vefnaður. 
Saxblásari, sjá 19. gr. 
Sementsverksmiðjuvinna. 
Sendistörf (vörusendlar). 
Sendistörf, önnur en vörusendla, blaðaútburður meðalinn. 
Sildarbræðsla. 
Sildarverkun. 
Silfursmíði, sjá gullsmíði. 
Símaafgreiðsla, sjá póstafgreiðslu. 
Síma- og rafmagnslagnir (jarðstrengir). 
Símritun, sjá loftskeytastörf á landi. 
Símvirkjun, útvarpsvirkjun. 
Sjómenn, sjá áhafnir. 

Sjómælingar og hafrannsóknastörf um borð í skipum. 
Skartgripagerð, sjá gullsmíði. 
Skermagerð, sjá raflampagserð. 
Skipasmíðar, viðgerðir og viðhald, uppsátur. 
Skipsströnd (björgun varnings og skipa). 
Skógarvarzla og skógrækt. 
Skógerð, önnur en gúm- og inniskógerð. Rás 

4:
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Skåsmidir. 
Skrifstofustörf, blaðamennska, dómstörf og önnur hliðstæð störf. 

Slátrun. 
Slökkviliðskvaðningar, sjá 18. gr. 
Slökkviliðsstörf. 
Smjörlíkisgerð. 
Snyrti- og hreinslætisvöruframleiðsla (sápa, þvottaefni, snyrtivörur, kerti, 

skóáburður, bón o. fl.). 
Sorphreinsun, sótarastörf. 
Speglagerð, sjá gleriðnað. 
Stálofnagerð, stálvaskagerð. 
Stáltunnugerð. 
Starfsstúlkur í heimilum, barnaheimilum, elliheimilum, samkomuhúsum, leik- 

völlum, sjúkrahúsum, skólum og veitingahúsum. 
Steinasteypa (vikurplötur, götuhellur, steinpípur o. fl.). 
Steinsmíði, steinullarframleiðsla, bikmulningsgerð. 

Sultugerð, sjá matarefnagerð. 
Sundhalla-, baðhúsa- og náðhúsavarzla. 
Súgþurrkunartæki, sjá 19. gr. 
Súrefnisframleiðsla, sjá acetylengasgerð. 

Sútun (rotun skinna). 
Svampgúmframleiðsla, sjá gúmiðnað. 
Sælgætisgerð (súkkulaði, brjóstsykur, lakkrís, konfekt o. fl.). 

Söðlasmiíðar. 
Sölumenn. 
Teppagerð og teppahreinsun. 
Tollgæzla. 
Tóbaksiðnaður (neftóbaksgerð). 

Trésmíði með eða án véla. 
Trillubátar, sjá 14. gr. 
Ullarverksmiðjuvinna (meðaltalsiðgjald). 
Upp- og útskipun á bátum og prömmum. 
Úrsmíði, sjá gullsmíði. 
Utanbúðarstörf, sjá vöruhúsavinnu. 

Útvarpsvirkjun, sjá símvirkjun. 
Varðstaða, hreinsun skipa til undirbúnings veiðiferða. 
Vatnsvirkjun (stíflugerð). 

Vátryggingamenn. 
Veðurfræðingar og aðstoðarfólk í veðurstofu. 
Vefnaður, sjá saumavinnu. 
Vegagerð. 
Veggfóðrun. 
Vélgæzla. 
Verzlunarstörf, sjá innanbúðar- og skrifstofustörf. 

Viðgerðir heimilis- og skrifstofuvéla, löggilding voga og mælitækja. 

Vikurvinnsla, vikursteypa meðaltalin. 
Vitavarzla. 
Vöruhúsavinna. 
Vöruflutningar á landi. 
Þangtaka. 
Þangvinnsla.
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Åhættufl. 202 
2 Þjónar, sjá dyravörzlu. 31. des. 
3 Þvottahúsastörf. 
3 Ol- og gosdrykkjagerð, maltgerð. 

REGLUGERÐ 203 
31. des. 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginganna. 

Árið 1958 skulu iðgjöld samkvæmt 27. og 29. gr. almannatryggingalaga nr. 24 
1956 vera sem hér segir: 

1. Tögjöld hinna tryggðu samkv. 27. gr. laga nr. 24 1956: 
a. Hjón: 

Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 1000.00 
Á 2. — 00 eeeeesenenseseesseeesseee — 778.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 910.00 
Á 2. — — 708.00 

c. Ogiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 682.00 
Á 2 — ueeeeneneeseeveesseseese 531.00 

2. Félagsmenn sérsjóða samkv. 85. gr. laga nr. 24 1956 skulu árið 1958 greiða ið- 

a. Hjón: 
Á 1. verðlagssvæði ............0............. kr. 300.00 
Á 2. — — 233.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 273.00 
Á 2. — eeeeneeesenseeenereresse —- 212.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 205.00 
Á 2. — seeren. —- 159.00 

3. Tögjöld atvinnurekenda samkv. 29. gr. laga nr. 24 1956 skulu árið 1958 vera þessi: 
Á 1. verðlagssvæði .................... kr. 9.00 á viku. 
Á 2 — eeeeerserensrresveee — 7.00 - — 

4. Í janúar 1958 skal greiða upp í iðgjöld samkv. 27. gr. sem hér segir: 
a. Hjón og ókvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði .............0.0..0..... kr. 500.00 
Á 2. — eeeeereneseeseeesseeereee — 400.00 

b. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ......................... kr. 350.00 
Á 2. — rr — 275.00 

Reglugerð þessi, sem gerð er samkvæmt lögum nr. 24 1956, um almannatryggingar, 
staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. desember 1957. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REGLUGERD 

fyrir vatnsveitu Vopnafjardarhrepps. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Vopnafjardarhrepps hefur einkarétt til vatnssålu innan vatnsveitu- 

svæðis, sem nær frá Bjargi að Grund, að meðtalinni höfninni á Vopnafirði. Skip- 

um á höfninni er óheimilt að taka vatn annars staðar, en þar sem vatnssölumaður 

ákveður. 
2. gr. 

Enginn má leggja vatnsæðar frá vatnsveitu hreppsins, nema með leyfi hrepps- 

nefndar og undir eftirliti manns, sem hún nefnir til þess. 

3. gr. 

Hver sá, er komast vill í samband við vatnsveitu Vopnafjarðarhrepps, skal 

senda umsjónarmanni hennar skriflega umsókn um það. Vatnsveitan leggur stofn- 

æðar um þorpið eftir þörfum, en notendur annast lagningu æða þaðan að húsum 

sínum á eigin kostnað allt að 60 metrum fyrir hús. 

4. gr. 

Umsjónarmaður vatnsveitunnar hefur eftirlit með öllu, sem að vatnsveitunni 

lýtur, og er öllum neytendum skylt að fara að fyrirmælum hans um efni, lagningu 

og viðhald vatnsæða sinna og annast viðgerðir og endurbætur tafarlaust, ef hann 

telur þess þörf. 
5. gr. 

Umsjónarmanni vatnsveitunnar er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem 

eftir ítrekaða áminningu eyða vatni að óþörfu, nota það svo að óþrifum valdi eða 

vanræki að annast viðhald á vatnsæðum sínum. Bannað er að tengja vélar við 

vatnsveituna, nema með sérstökum samningi við hreppsnefndina. Þar sem slíkt á 

sér stað, skal tafarlaust samið um vatnsafnot. Neytendum er heimilt að skjóta 

ágreiningsatriðum til úrskurðar hreppsnefndar. 

6. gr. 

Hreppsnefnd getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun og jafnvel lokað fyrir 

vatn hluta úr sólarhring, til þess að tryggja fyrirtækjum, sem ekki geta án þess 

verið, nægilegt vatn. Þegar þannig stendur á, getur vatnsnotandi ekki krafizt lækk- 

unar á gjaldi fyrir vatnið. Umsjónarmaður vatnsveitunnar getur lokað fyrir vatnið 

til hreinsunar á geymi og æðum vatnsveitunnar, enda skal slíkt tilkynnt fyrirfram, 

ef þess er kostur. 
7. gr. 

a. Vatnsskatt skal greiða af öllum íbúðarhúsum með 0.5% af fasteignamats- 

verði þeirra, þó skal lágmarksgjald vera kr. 200.00 af hverri íbúð, hámarks- 

gjald skal vera kr. 300.00, kr. 200.00 af annarri íbúð, ef um fleiri en eina íbúð 

í húsi er að ræða. 
b. Af verksmiðjum eða húsum, þar sem fram fer atvinnurekstur, sem útheimtir 

mikið vatn, skal greiða 1.5%. af fasteignamatsverði þeirra, auk fastagjalds. 

c. Vatnsnot véla skulu mæld og greiðast 50 aurar fyrir hverja smálest. 

d. Af öllum gripahúsum og öðrum húsum, sem vatn liggur í, skal greiða sem 

lágmarksgjald kr. 50.00. 
e. Af hverri skrásettri atvinnubifreið skal greiða kr. 50.00. 

f. Af hverri tunnu síldar skal greiða 40 aura í vatnsgjald.
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Af hverri smålest af frystu kjöti skal greiða kr. 15.00. 
Af hverri smålest af innvegnum fiski, skal greida kr. 1.50. 

i. Fyrir öll önnur vatnsafnot, sem ekki eru talin í reglugerð þessari, skal greiða 
samkvæmt samningi við hreppsnefnd. 

un
 

8. gr. 
Þegar um fyrirtæki er að ræða, sem nota mikið vatn, sbr. c-lið 7. greinar, getur 

hreppsnefnd ákveðið að selja því vatn um mæli og kostar þá smálestin 50 aura. 
Sá, sem samkv. þessari grein og 7. gr. c-lið, kaupir vatn um mæli, skal sjálfur 
útvega sér mæli og annast viðhald hans. Hreppsnefnd hefur sjálfdæmi um verð 
valnsnotanna, þar til þessu er fullnægt. 

Fyrir vatn til skipa greiðast kr. 8.00 fyrir hverja smálest, minnsta gjald — opn- 
unargjald — er kr. 40.00 fyrir fiskiskip, en kr. 100.00 fyrir önnur skip. 

9. gr. 
Eigendur húsa, hvers konar vatnsskyldrar framleiðsluvöru, eða iðnfyrirtækja, 

sem framleiða slíka vöru svo og hafnarsjóður vegna skipa, sbr. hafnarreglugerð, 
eru ábyrgir gagnvart vatnsveitunni um alla vatnsskatta samkv. reglugerð þessari. 

10. gr. 
Reikningsár vatnsveitunnar er almanaksárið. Gjalddagi vatnsskatts samkvæmt 

7. gr. er 15. ágúst, samkvæmt 8. gr. mánaðarlega. 

11. gr. 
Heimilt er hreppsnefndinni, ef sérstaklega stendur á, að hækka vatnsskatt um 

allt að 100% og lækka um allt að 80% frá ákvæðum þessarar reglugerðar, og taki 
þær breytingar jafnt til allra gjaldenda. 

12. gr. 
Hver sá, sem veldur skemmdum á eignum vatnsveitunnar, skal bæta það að 

fullu og sæta sektum samkv. 14. gr. Hver sá, sem verður sannur að sök um að taka 
vatn á heimildar, til þess að losna við að greiða gjöld, skal sæta sektum, nema þyngri 
refsing liggi við að lögum samkv. 14. gr. 

13. gr. 
Vatnsveitustjóra er frjálst að fara um hús manna, þar sem vatnsæðar liggja um, 

til eftirlits. Ef útbúnaði er á einhvern hátt ábótavant, skal það tafarlaust lagfært 
á kostnað húseiganda. 

14. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 1000.00. Með mál út af brot- 

um gegn reglugerð þessari, skal fara sem almenn lögreglumál. 

15. gr. 
Vatnsskatt má taka lögtaki í hinu skattskylda húsi eða atvinnufyrirtæki, án 

tillits til eigendaskipta. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps, 
staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 5. júní 
1947, um aðstoð til vatnsveitna, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 27. desember 1957. 

Hannibal Valdimarsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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205MINNISVARDASJODUR HANNESAR HAFSTEIN 

Årsreikningur 1956. 

  

  

  

Höfuðstóll: 

Eign frá f. ári skv. birtum reikningi ...............000.0. 00... 0... kr. 723.14 
Aukning á árinu skv. eftirfarandi reikningi ..............00..0000... — 36.15 

Kr. 759.29 
Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ................000. 0... ss sn kr. 36.15 

Kr. 36.15 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinm ..............00220000 0000 sense kr. 36.15 

Kr. 36.15 

Forsætisráðuneytið, 21. apríl 1957. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

206 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1956. 

  

  
  

  

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1966 B., bl. 347): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ..........200000000 00... kr. 27285.65 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..............00.00... —- 5356.40 

kr. 32640.05 
2. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu .........0000.00000.. kr. 1446.03 
b. — bankainnstæðu ...........0.0000 000. 000... — 267.80 

— 1713.83 

Kr. 34353.88 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........020.220000 0000 00 nn kr. 28729.68 
b. Innstæða í Búnaðarbanka .............2.00000 000. ne0s enn — 5624.20 

Kr. 34353.88 

Í samgöngumálaráðuneytinu, 15. apríl 1957. 

Páll Pálmason.
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REIKNINGUR 207 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1956. 

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 349): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ...............0.2.22.0.000 000... nn kr. 55972.73 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ...........00.000.00. 0. n nn — 2 966.55 

Kr. 58939.28 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ................002.0... en sen kr. 58939.28 

Kr. 58939.28 
Í samgöngumálaráðuneytinu, 15. apríl 1957. 

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 208 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1956. 

  

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 348): 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..............0.000... kr. 19541.17 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................. —  6193.14 

kr. 25734.31 
2. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu .............0..00... kr. 1035.68 
b. — bankainnstæðu ..............0000 0000 000... — 292.52 

— 1328.20 

Kr. 27062.51 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..............00000000.. kr. 19644.81 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum .............00..0... —  7417.70 

kr. 27062.51 

Kr. 27062.51 
Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1956. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 348): 
Innstæða í Landsbankanum ...........00.000 0... nes 

Vextir af bankainnstæðu 

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum .................. 

Í samgöngumálaráðuneytinu, 15. apríl 1957. 

Páll Pálmason. 

. 1012.95 
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Ársreikningur 1956. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári skv. birtum reikningi „.................. 
Aukning 1956 skv. eftirfarandi reikningi .................. 

Eignir sjóðsins eru: 
Fasteignaveðslán ..............200.0. 00... 
Ríkistryggð verðbréf ................20200 0000. 
Innstæða í sparisjóði .............2200 000. 00 nn 

Vextir af fasteignaveðslánum ............0.0....0. 0000. 0... 
—- — ríkistryggðum verðbréfum .................0.... 
—  — sparisjóðsinnstæðu ............2.02000.... 0... 

Lagt við höfuðstólinn ............2..000000. 0000... 

Menntamálaráðuneytið, 1. júní 1957. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

kr. 163153.56 
8744.73 

  

Kr. 171898.29 

59000.00 
55500.00 
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Kr. 171898.29 
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. 8744.73 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjéds Gísla Jóns Nikulássonar árið 1956. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 347): 

36317.68 
1924.83 

  

Innstæða í Söfnunarsjóði ............0.00000. 00. kr. 
2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..........0....000000.. — 

Kr Gial 
1. Sjóður til næsta árs: jöld 

Innstæða í Söfnunarsjóði ............0.00000000 0. kr. 

. 98242.51 

38242.51 
  

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

BERKLAVARNASJÓÐUR 

Ólafs Halldórssonar. 

Ársreikningur 1956. 

Höfuðstóll: 

. 38242,51 

  

  

  

  

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi 2... kr. 2862.13 
Aukning samkvæmt eftirfarandi reikningi .............00.0.00.0000.... — 141.03 

Kr. 3003.16 
Eignir sjådsins eru: 

Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands hf. .........00.0. 0 kr. 200.00 
Innstæða í sparisjóði ............0.0.0.0.0...00 00 — 2803.16 

Kr. 3003.16 
Tekjur: 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ...............0..0... 0. kr. 133.03 
Arður af hlutabréfum ....................00 0 — 8.00 

Kr. 141.03 
Gjöld 

Lagt við höfuðstólinn ...............0..0...200. 0. kr. 141.03 

Kr. 141.03 
Forsætisráðuneytið, 3. júní 1957. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius. 

B 46 
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213 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda 

og Alexandrine drottningar árið 1956. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 351): 

Innstæða í Söfnunarsjóði ........0..00000000 ene sn nn kr. 31681.95 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..........0..00000... 00... — 1679.14 

Kr. 33361.09 

Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs .........0000000.00.0.0.. kr. 33361.09   

Kr. 33361.09 

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

24 STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 

Ársreikningur 1956. 

Höfuðstóll: 

  

  

  

  

Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi ..............2.0... kr. 10675.94 

Aukning samkvæmt eftirfarandi reikningi ..........20000..00..0...0.0. — 430.70 

Kr. 11106.64 

Eignir sjóðsins eru: 

Veðdeildarbréf Landsbanka Íslands ..........000000. 00... nr... kr. 7000.00 

Sparisjóðsinnstæða .........20000000 een ne nnne nn — 3841.97 

Peningar í sjóði .........02200000eeeeseennnne enn — 264.67 

Kr. 11106.64 

Tekjur 

Vextir af sparisjóðsinnstæðu ..........0000000 0000 eeen. kr. 150.70 

—  — veðdeildarbréfum ..........0.0000 00 sn ess — 280.00 

Kr. 430.70 

Gjöld 

Lagt við höfuðstól ..........00000000neneeeeneenrensnsr rn kr. 430.70 

Kr. 430.70 

Forsætisráðuneytið, 22. október 1957. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.
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REIKNINGUR 215 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu árið 1956. 

  

  

Tekjur: 

- Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 350): 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............000.000.0..0 kr. 3019.21 

. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ................0.00220000.00. — 160.01 

Kr. 3179.22 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ................00000.... kr. 3179.22 

Kr. 3179.22 

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 216 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1956. 

  

  

  

Tekjur: 

- Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1955 B., bls. 387): 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... kr. 51410.93 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..................... —  2545.18 
c. Peningar ..................00.0.0 0... —  2557.40 

kr. 56513.51 
. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 2724.77 
b. — Búnaðarbankainnstæðu ..................... — 127.25 

— 2852.02 

Kr. 59365.53 
Gjöld 

- Styrkur til Grímseyinga ..............000000.0... nn kr. 2557.40 
. Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ........................ kr. 51547.33 
b. Búnaðarbankainnstæða ............0000.0...... —  3260.80 
c. Peningar ..................00000000 00. — 2000.00 

— 56808.13   

  

Kr. 59365.53 

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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364 

REIKNINGUR 

Verðlaunasjóðs dr. phil. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar Guðmundssonar, 

arkitekts, tímabilið 18. ágúst 1954 til 21. október 1957. 

Eignir: 

1. % húseignin Hagamelur 21, fasteignamat .......0..0000000.0000. kr. 28250.00 

2. Ógreidd húsaleiga ...........00.000000. eens — 14 940.00 
3. Skuldir umfram bókfært verð eigna .......0.0.0000 000... — 101666.89 

Kr. 144856.89 

Skuldir: 

1. 6% skuldabréf við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, útg. 24. nóv. 

1952 (1. veðréttur) .........2002000 nes kr. 95887.79 

2. 6% skuldabréf við Búnaðarbanka Íslands (2. veðréttur) ........ — 48000.00 

3. Skuld við reikningshaldara ............02000.0. 00 nn... — 969.10 

Kr. 144856.89 

Tekjur: 

1. Sparisjóðsinnstæða í Búnaðarbanka Íslands (nr. 28028) ........ kr. 2450.00 

2. Húsaleiga frá 1. apríl 1954 til 31. okt. 1957 ....00.0000000002.. — 89193.00 

3. Vextir: 
a. Af sparisjóðsinnstæðu 1954 .........2.000000.000.. kr. 354.65 
b. — — 1955 20.00.0000 — 562.47 

c. — — 1956 .....00000000 00. — 357.17 
— 1274.29 

4. Vextir af vangoldinni húsaleigu ............0.0000 0... 0000... — 1924.17 

5. Bráðabirgðalán ............2..2.0. 0... nn nr — 969.10 

Kr. 95 810.56 

Gjöld: 

1. Greidd viðgerð á kjallaraíbúð, samkv. fylgiskj. .........002.... kr. 24129.94 

2. Greiddur fasteignaskattur ..........0..020000 00. n enn —  2553.00 

3. Greitt fasteignagjald ...........2.00000 000. en0 nn — 4592.50 

4. Keypt eldhúsinnrétting ............0.0200000 0000 — 7200.00 

5. Greitt Búnaðarbanka Íslands af veðskuldabréfi: 

a. Afborgun 1954— 1955 ........220000 000... kr. 4000.00 

b. — 1955—1956 ......0.000000 00... — 4000.00 

c. — 1956—1957 .....0.2000000 0... — 4000.00 

d. Vextir 1954— 1955 ........2000000 000... — 3600.00 

e.  — 1955— 1956 ......00.0000000 00. — 3475.00 

f.  —  1956-—1957 .......0..00000 0... nn — 3500.00 
— 22575.00 

6. Greitt Tryggingastofnun ríkisins: 

a. Afborgun af veðskuldabréfi 1953— 1954 .......... kr. 1340.79 

b. — — — 1954— 1955 .......... — 1506.52 

c. Vextir — — 1953—1954 .......... — 5924.11 

d. — — —- 1954— 1955 .......... — 5758.38 
  — 14529.80



  

365 

7. Greidd verðlaun úr sjóðnum (I. úthlutun A) til dr. Leifs Ásgeirs- 
sonar prófessors, samkv. ákvörðun sjóðstofnanda .............. kr. 20000.00 

8. Ymiss kostnaður ............000000 020 e nr —  230.32 

Kr. 96 810.56 

Menntamálaráðuneytið, 22. október 1957. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1956. 

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 351): 
Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.00000 000. enn kr. 8085.85 

2. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði ........0.0020.20. een — 440.50 

Kr. 8526.35 

Gjold: 

Innstæda i Söfnunarsjóði til næsta års ........00000 0000. kr. 8526.35 

Kr. 8526.35 

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1956. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 350): 
Innstæða í Söfnunarsjóði .........0.00.00 0000 en kr. 6377.61 

2. Vextir af innstæðu i Söfnunarsjóði ........0000000. 000... — 347.43 

Kr. 6725.04 

Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs .......2000000 0000... kr. 6725.04 

Kr. 6725.04 
Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

1957 

217 

218 

219



1957 

220 

221 

B
e
n
 

D
o
 på
 

366 

REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs læknishjónanna Ingibjargar Ísleifsdóttur 

og Ólafs Finsens, Akranesi. 

Ársreikningur 1956. 

  

  

Tekjur 
Sjóður í ársbyrjun ................20. 000. eðr kr. 17660.10 
Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði 1955 ................0...... —  91341 
— — — - Sparisjóði Akraness 1966 ................. — 20.73 

Gjafir ...........00000020200nsnes rs — 10155.00 

Kr. 28749.24 
Gjöld: 

Gjöf til glaðnings sjúklingum á sjúkrahúsi Akraness 1956 ...... kr... 700.00 
Sjodur i årslok: 

Í söfnunarsjóði Íslands, A-deild 589 ........0.0.00..000 000. — 27528.51 
Innstæða í Sparisjóði Akraness 4715 ...........0...0.000.0...... — 520.73 

Kr. 28749.24 
Akranesi, 30. januar 1957. 

Torfi Bjarnason. Þuríður Guðnadóttir. Jón M. Guðjónsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

árið 1956. 

  

  
  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 375): 
a. Ríkisskuldabréf .............00.0.0000 000 kr. 10000.00 

b. Veðskuldabréf ..............000000 0000 — 10000.00 
c. Veðdeildarbréf ..............000000 000 — 9400.00 

d. Ríkistryggð skuldabréf ...............0....0..... — 15000.00 
e. Hitaveitubréf ............0...02 000 — 6000.00 
f. Bankainnstæða ............2.0.000. 0... nn — 44768.93 

kr. 95168.93 
Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ............00000000. 00... kr. 450.00 
b. — veðskuldabréfum ..........00000e.0 senn — 500.00 
c. — veðdeildarbréfum ............0...0.. 0... — 470.00 
d. — ríkistryggðum skuldabréfum ................ —  825.00 
e. — hitaveitubréfum ..........0.00.000 0000... — 240.00 
f. — bankainnstæðu ..............000000..0.0.. —  2158.59 

—  4643.59 

Kr. 99812.52
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1. Styrkir: Gjåld: 
a. Til Búnaðarsambands Austurslands ............ kr. 1200.00 
b. — Hallormsstaðaskóla ........0.00000000 0. 0.0.... — 1000.00 

2. Sjóður til næsta árs: kr. 2200.00 
a. Ríkisskuldabréf .............0200000 000... 0... kr. 10000.00 
b. Veðskuldabréf ............0.22000002. 000... — 8750.00 
c. Veðdeildarbréf .............0..000000 0000... — 8400.00 
d. Ríkistryggð skuldabréf ..............0.0000.0... — 10000.00 
e. Hitaveitubréf .............0200000 0000... — 5000.00 
f. Bankainnstæða ...........0.000000.. 00. n 0... — 56462.52 

— 97612.52 

Kr. 99812.52 

Í félagsmálaráðuneytinu, 20. nóvember 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

KANADASJÓÐUR 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1956. 

Höfuðstóll: 

1. Eign frá fyrra ári samkvæmt birtum reikningi ................ kr. 147133.29 
2. Aukning á árinu samkvæmt eftirfarandi reikningi .............. —  3727.12 

kr. 150860.41 
Eignir sjóðsins eru: 

1. Veðdeildarbréf ...............0...00.00000 een kr.  8200.00 
2. Veðskuldabréf .............20000.esse neðra —  26499.99 
3. Handhafaskuldabréf með ríkisábyrgð ............0200000000.0.. — 76000.00 
4. Sparisjóðsinnstæða ...........000000000 0 0nnvenn enn — 19193.75 
5. UÚtdregin, en óhafin skuldabréf ............0000000 0000... 0... — 13100.00 

6. Peningar í sjóði ..........0..020000 00 en eeen —  7866.67 

kr. 150860.41 

Tekjur 
1. Vextir af veðdeildarbréfum ............20..000. 0... nr sn kr. 455.00 
2. — — veðskuldabréfum .............0000000 0000 sn en sr — 2965.39 
3.  —  — handhafaskuldabréfum ...........0..0000000 000... 0... — 3725.00 
4. —  — sparisjóðsinnstæðu .............20020000 0000. 0. — 1081.73 

Kr. 8227.12 
1. Námsstyrkur til Björns Sigurbjörnssonar til náms í búvísindum við 

Manitobaháskóla 1956— 1957 ............20200.00. neee kr. 4500.00 
2. Lagt við höfuðstólinn ...........0..0200.2000.e0nn en — 3721.12 

Kr. 8227.12 
Forsætisráðuneytið, 21. október 1957. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs sjómanna árið 1956. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 350): 
Innstæða í Landsbanka Íslands ...........20.2.. 0... sn en ns ns kr. 52.58 

Vextir .........0.0000000 000 — 2.60 

Kr. 55.18 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs ............20.00 0000 kr. 55.18 

Kr. 55.18 
Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR SÖFNUNARSJÓÐS ÍSLANDS 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1956. 

  

  
  

  

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári .................0. 0... enn kr. 16022515.84 
Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 
a. Innlög á árinu ..............00..0000000. 00. kr. 310907.92 
b. Vextir lagðir við höfuðstól ................ — 668074.90 
c. Verðlaun úr Minningarsj. próf. Eiríks Briem — 463.49 
d. Verðlaun úr Vaxtabæti Söfnunarsjóðs Íslands — #6244.62 

— 985690.93 
Vextir af lánum ............0.0.00 0000... kr. 881645.00 
Þóknun, dráttarvextir viðskiptabk. o. fl. ....... —  60654.30 
Vextir, geymdir til útborgunar ............... — 131060.90 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar .......... — 105865.86 

—  1179226.06 

Kr. 18187432.83 
Gjöld: 

. Vextir vaxtaeigendanna fyrir 1956: 
a. Ársvextir 53% ............ kr. 735869.99 
b. Ársvextir 45% ............ —  54675.00 
c. Dagvextir 4.75% .......... — 8590.81 

kr. 799135.80 
— kr. 799135.80 

Kostnaður ..............02000 000... kr. 93580.93 
Vextir, er biðu útborgunar ................ — 129253.28 
Höfuðstóll, er beið útborgunar .............. — 865.86 

Höfuðstóll, er féll til útborgunar ........... — 211919.93 
Fyrirfram greiddir vextir 31. des. 1955 ...... — 12675.00 

—  448295.00  
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. Sjóður í árslok 1956: 224 
a. Veðskuldabréf .......,.,......0.00.0000. kr. 12104144.85 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ...... — 4131281.31 
c. Bankavaxtabréf „...........0.0.0.0000000... — 169900.00 
d. Innanríkislán .........,......0.000000... — 37000.00 

  

Verðbréf samtals kr. 16442326.16 
e. Óinnheimtir vextir: 

  

  

  

  

  

  

1. Fallnir í gjalddaga .... kr. 94943.42 
2. Ófallnir í gjalddaga .... — 237688.28 

— 332631.70 
f. Skrifstofugögn .......................... — 14500.00 

gs. Bankainnstæða ..............0..00000000... — 59063.67 
h. Sjóður hjá féhirði ...................... — 91480.50 

kr. 16940002.03 

Kr. 18187432.83 
Reykjavík, 20. febrúar 1957. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jóhannes Elíasson. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1956. 

Eignir 
- Veðskuldabréf og verðbréf ...............0..... 0 kr. 16442326.16 
. Óinnheimtir vextir: 

a. Fallnir í gjalddaga ....................... kr. 94943.42 
b. Ófallnir í gjalddaga ...................... — 237688.28 

—  332631.70 
Skrifstofugögn ....................0000.0000 000 — 14500.00 
Bankainnstæða .................00..000..20 0... — 59063.67 
Sjóður hjá féhirði ...............0.0.0....0..0000 0 — 91480.50 

Kr. 16940002.03 
Skuldir: 

. Innstæða vaxtaeigenda: 
a. Aðaldeild ...................0.0 00. kr. 9953541.59 
b. Erfingjarentudeild ...................... — 274913.93 
c. Útborgunardeild ......................... — 5844426.69 
d. Bústofndeild ..................000.000.... — 2370.12 

kr. 16075252.33 
Vextir fyrir 1956 geymdir til útborgunar .................. — 131060.90 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ...............0..0.0.... — 105865.86 
Varasjóður ...................20000 0... —  627822.94 

  

Kr. 16940002.03 
Reykjavík, 20. febrúar 1957. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Gunnlaug Briem. Garðar Jónsson. Jóhannes Elíasson. 
B 47
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225 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Tryggingarsjóðs sparisjóða 1956 ásamt efnahag 31. des. 1956. 

  

  

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun 1956: 
4% veðdeildarbréf Landsb., 14. fl. ..........2... kr. 10000.00 

4% skuldabréf Sparisjóðs Raufarhafnar ........ — 10000.00 

Innstæður í bönkum ......00000000 0... .0....... — 435968.73 
kr. 455968.73 

2. Tillög tveggja sparisjóða fyrir 1954 .........202000 000. .0.000.. — 524.65 

3. Tillög sparisjóða fyrir 1955 .......0.0000 0000 ee nes ne ra rr.. —  62168.98 

4. Vaxtatekjur sjóðsins ........0.000000 0000 eennss sann — 31735.57 

Kr. 550397.93 

Gjöld: 

1. Fjölritun á reikningum og burðargjald .........00.0..00000.... kr. 150.00 

2. Stjórnarlaun fyrir 1955, samkv. ákvörðun ráðuneytisins ........ — 900.00 

3. Eign sjóðsins 31. des. 1956: 

4% veðdeildarbréf í Landsb., 14. fl. ............ kr. 10000.00 

Innstæður í bönkum: 
Í 10 ára bókum ........0.0.... kr. 253223.93 
Í 6 mán. bókum ............. — 281884.22 
Í alm. bókum .......0000..... — 4239.78 

  — 539347.93 
— 549347.93   

  

Kr. 550397.93 

Séreign sparisjóðanna í Tryggingarsjóði sparisjóða, sbr. 1. mgr. 17. gr. laga nr. 

69/1941, um sparisjóði, var samkv. ofangreindu kr. 549347.93 í árslok 1956, að með- 

töldum vöxtum af árlegum tillögum sparisjóðanna til sjóðsins. 

Reykjavík, 7. maí 1957. 

Stjórn Tryggingarsjóðs sparisjóða. 

Halldór Stefánsson. 

Klemenz Tryggvason. Þórhallur Ásgeirsson. 

Reikning þenna höfum við yfirfarið og er ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík, 10. maí 1957. 

Björn Jóhannesson, Jón Pálmason.
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REIKNINGUR 226 

sjóðsins Gerduminning árið 1955. 

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári ..............0...2..0000 0. kr. 34910.29 
Gjafir ....................... nunne ene dee — 200.00 
Framlög nemenda Húsmæðrakennaraskólans ..……..….............. — 500.00 . 
Minningargjafir ...................0.0...0..0 0... — 50.00 
Vextir af bankainnstæðu ................0........0 0. — 2105.81 

Kr. 37775.10 
Gjöld 

. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankainnstæða ...............0.2.0.2.0..2000. 00 nr kr. 37575.10 
b. Happdrættislán ríkissjóðs 1948 ..........0..0...0.00. 0 — 200.00 

  

Kr. 37775.10 
Reykjavík, 2. febrúar 1956. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

REIKNINGUR 221 

sjóðsins Gerðuminning árið 1956. 

  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári .................0.0000. 0000. kr. 37775.10 
Minningargjafir afhentar árið 1956 ..................0..00000... — 850.00 
Vextir af bankainnstæðu ................00...000 000. — 2271.36 

Kr. 40902.46 
Gjöld 

. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankainnstæða ..................2.200000. 0000. veere kr. 40702.46 
b. Happdrættislán ríkissjóðs 1948 .........0....0..00. 00... — 200.00 

  

Kr. 40902.46 
Reykjavík, 11. janúar 1957. 

Ragnheiður Jónsdóttir.
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REIKNINGUR 

Iðnaðarbanka Íslands h.f. fyrir árið 1956. 

Rekstrarreikningur 1956. 

Gjöld: 

Vextir af innstæðum í sparisjóði og hlaupareikningi ............. kr. 2602580.00 

Rekstrarkostnaður bankans ...........000000 00 s.n sn — 1596748.11 

Afskriftir: 
Lækjargata 10B ..........2020200 0000... kr. 118603.77 
Kostnaður við Lækjargötu 10B 2... — 96353.46 
Áhöld scenens. — 305318.25 

— 520275.48 

Hagnaður á árinu, færður í varasjóð .........0000020.0. 00... —  309268.43 

Kr. 5028872.02 

Tekjur 

Forvextir af vixlum .........000000 0000 sense kr. 3699209.54 

Vextir af yfirdrætti á hlaupareikningum .........020000 00.00.0000... —  660763.91 

Vextir af verðbréfum og innstæðum í öðrum bönkum kr. 278485.36 

Vextir (áfallnir en ógreiddir vextir) .............. — 189875.00 
— 468360.36 

Aðrar tekjur ............0200000 0... nn —  200538.21 

Kr. 5028872.02 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1956. 

Eignir 

Fasteignir ..............000000 00 senn sn kr. 1700000.00 

Áhöld og innanstokksmunir .........0.0000 0. eeen nn —  350000.00 

Verðbréf ..........0000 0... ses —  4280866.67 

Víxlar ..........000000 sens — 58791340.11 

Innstæða í öðrum bönkum ..........0000000. 00 sess sen — 4516632.99 

Lán í hlaupareikningi ...........02000200 00 ssne nno —- 9588448.62 

Ógreiddir vextir ...........2.0.000000 00 ner — 189875.00 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .........02000000000.0..... — 745000.00 

Peningar í sjóði ..........02.002000 00 nnen nn — 1130315.01 

Kr. 81292478.40 

Skuldir 

Hlutafé ...........2..000 0... kr. 6500000.00 

Innstæða í sparisjóði ........0000020000 ess nn sn — 48847073.24 

Innstæða í hlaupareikningi ...........2000000 00 enn enr nn. — 22705074.56 

Veðskuld áhvílandi á Lækjargötu 10B ..........000000000.0.00.00. — 500000.00 

Fyrirfram greiddir vextir ........2.0.200000 0000 0n nn ern —- 867077.80 

Varasjóður ..........002200000. sense —-- 626750.80 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .........020.00000 000... 0... — 745000.00 

Ýmsir kröfuhafar ..........2.00..0.0 seen nn — 501502.00 
  

. 81292478.40
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REIKNINGUR 

Minningarsjóð Þórleifar Kr. Sigurðardóttur, ljósmóður frå Kóngsbakka, 

fyrir árið 1956. 

  

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Innstæða frá fyrra ári í Söfnunarsjóði Íslands .................. kr. 16066.72 
2. Innlagt á árinu, gjöf frá ónefndum .............00.000..00.000.. — 100.00 
3. Årsvextir lagðir við höfuðstól ............0..0..0..0 0... — 852.11 
4. Verðlaun vaxtabætis Söfnunarsjóðs ...........0..00..0.0 0... — 24.06 

Kr. 17042.89 
Gjöld 

Innstæða í Söfnunarsjóði ...............00..0..0.. e.s. kr. 17042.89 

Kr. 17042.89 

Kóngsbakka, 5. október 1957. 

Guðbrandur Sigurðsson. Sigurborg Magnúsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN H.F. 

Ársreikningur 1956. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1956. 

Gjöld 

Rekstrarkostnaður ...................20000 000... sess kr. 20501937.13 
Vextir ........0.000.00.0.000n nn —  6191703.71 
Vátrygging .....................20.0..nn ss —  545692.84 
Fyrningarafskriftir ....................000.0. 02... — 8982315.96 
Hreinar tekjur ................00.000.0 0000 —  2538215.27 

Kr. 38759864.91 

Tekjur 

Seldur áburður ...........00.0..0..000 00... kr. 36688229.12 
Aburðarbirgðir 31. des. 1956 .................... — 17328925.00 

Kr. 54017154.12 

Áburðarbirgðir 31. des. 1955 ..........0..0..0..... — 15965513.50 

kr. 38051640.62 
Aðrar tekjur ...............00.000. esne —  708224.29 

  

Kr. 38759864.91 
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Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1956. 

Eignir: 

Verksmiðjubyggingar, vélar, önnur mannvirki og tæki ......... kr. 112410565.08 
Varahluta- og rekstrarvörubirgðir ................2.0.000.000.. —  3731906.45 
Áburðarbirgðir .............02.00000 00 sess —  17328925.00 
Útistandandi skuldir ............0.00000. 00. sn — 597554.94 
Bankainnstæður ............00000000 eens sn — 698421.00 
Peningar í sjóði .............000.00 00 ns nr — 4142.09 
Verðbréf ..........2.02000.. sn —  1242000.00 
Fyrirfram greiddir vextir ............2.000020. 0000. — 349392.46 
Skuld umfram eign 31. des. 1955 ............... kr. 1906935.13 
Hreinar tekjur 1956 ............. kr. 2538215.27 
Lagt í varasjóð ...........00..... — 2050000.00 

— 488215.27 
— 1418719.86 

Kr. 137781626.88 

Skuldir: 
Hlutafé .........020.00000nessns ss kr. 10000000.00 
Varasjóður ..........0000000....e.n ess — 2050000.00 
Skuldabréfalán .............000.000.eeesseenn — 110605411.50 
Rekstrarvíxlar ...............2000.0.eeessnse —  12024442.00 
Ýmsar skuldir ..............0...0.. s.s — 1968904.38 
Ógreiddir áfallnir vextir ...............0.0.000000 00... — 1132869.00 

  

Kr. 137781626.88 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN H.F. 

Gufunesi, 23. maí 1957. 

Hjálmar Finnsson, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar h.f. 

Gufunesi, 24. mai 1957. 

Vilhjálmur Þór, Pétur Gunnarsson. Kjartan Ólafsson. 

formaður. 

Ingólfur Jónsson. Jón Ívarsson. 

Við undirritaðir endurskoðendur Áburðarverksmiðjunnar h.f. höfum yfirfarið 
reikninga félagsins sem samdir eru eftir bókum og fylgiskjölum af löggiltum endur- 
skoðanda pr. 31. desember 1956. Höfum við engar athugasemdir við þá að gera. 

Gufunesi, 25. maí 1957. 

Halldór Kjartansson. F. h. Vilhjálms Hjálmarssonar, 

Kristján Thorlacius, 
samkv. umboði.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Ólafssjóðs á árinu 1956. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá fyrra ári (bók nr. 409 við aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands) kr. 6150.82 
2. Vextir á árinu ..............0..0..eenen ess —  325.99 

Samtals kr. 6476.81 

Gjöld 
Í sjóði til næsta árs ............20.000 0000 en sn kr. 6476.81 

Samtals kr. 6476.81 

Landlæknir. Reykjavik, 23. april 1957. 

Vilm. Jónsson. 

REIKNINGUR 

Hafnarsjóðs Reykjavíkur árið 1956. 

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf ............02000000. 00... kr. 8000.00 
b. Veðskuldabréf .............00000000.n 0... — 40000.00 
c. Víxill .............0000 nes seen nr — 4000.00 
d. Sparisjóðsinnstæða ........0.002000 0000. n 0 n — 23084.14 

kr. 75084.14 

2. Tekjur á árinu: 
a. Hafnsögusjóðsgjald ............000.000000. 000... kr. 1734.00 
b. Vextir ........2.0000000000n een — 4041.95 

— 5775.95 

Kr. 80860.09 

Gjöld 
1. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabréf ............000000 0000... kr. 8000.00 

b. Byggingarsamvinnufélag Reykjavíkur .......... — 10000.00 
c. Veðskuldabréf ............2.000000 000... — 39000.00 
d. Sparisjóðsinnstæða ...........000000 0... 0... — 23860.09 

kr. 80860.09 

Kr. 80860.09 

Hafnarstjórinn í Reykjavík, 4. janúar 1957. 

Valgeir Björnsson. 

1957 
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233 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Lánasjóðs stúdenta árið 1955 og efnahag 31. des. 1955. 

Rekstrarreikningur 1955. 

  

  

Gjöld 
Vextir af lánum hjá tryggingarfél. .................. kr. 21157.50 
Prentun umsóknareyðublaða .........0...0000000.000.. — 1028.30 
Auglýsing og vélritun .............00.000 0000... — 132.40 
Umsjón og reikningshald ...........000.00.0...000. — 6161.00 

kr. 28479.20 
Tekjuafgangur ....................00.0... sess — 542281.90 

Kr. 570761.10 
Tekjur 

Framlag ríkissjóðs á árinu ...............0.02 0000... 0n kr. 570000.00 
Vextir af innstæðu á hlr. nr. 6476 — 761.10 0... 

  

Kr. 570761.10 

  

  

  

Eignir 
Skuldabréf fyrir námslánum ...................... kr. 1471500.00 
+ Ný lán afgreidd á árinu ...................... —  600500.00 

Kr. 2072000.00 
= Afborganir á árinu ...........0000.0000.0.00... —  11000.00 

kr. 2061000.00 
Inneign á hlaupar. nr. 6476 ...........000000 000... — 49938.44 

Kr. 2110938.44 
Skuldir: 

Lán hjá Tryggingarfélögum ..............0.0.0000 20 kr. 325000.00 
Eignir umfram skuldir: 

Eign 1. jan. 1955 ...........0000 0000... kr. 1243656.54 
Tekjuafgangur ...........0..0000. 0000. —  542281.90 

  — 1785938.44 
  

Kr. 2110938.44 
Reykjavík, 16. marz 1956. 

LANDSBANKI ÍSLANDS — VERÐBRÉFADEILD 

Árni Sigurjónsson. 

F. h. stjórnar Lánasjóðs stúdenta. 

Guðmundur Ásmundsson. 

formaður sjóðstjórnar.
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SÍLDVEIÐIDEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1950. 

  

. 2857122.00 

20779.16   

  

Gjöld 
Greiddar bætur vegna aflabrests .............0.2000000 00 nn. 
Rekstrarkostnaður: 

Vextir .............00.000 nn kr. 17241.06 
Símakostnaður ...............000.000 000... — 192.00 
Auglýsingar ................200..2 00... —  2398.40 
Burðargjöld .................2....00 0000 0. — 114,50 
Eyðublöð, ritföng o. fl. .............2..000.000.0.. — 833.20 

Tekjur: 

Innheimt útflutningsgjöld 1949 og 1950 .............. kr. 647929.33 
—- Innheimtulaun til ríkissjóðs 44% .........0...... — 1619.82 

Framlag úr ríkissjóði .................0220000.0 0. nn nn 
Tap 2...0.0000000 00 

. 2878501.16 

646309.51 
647929.33 

1584262.32 
  

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1950. 

Eignir: 

  

. 2878501.16 

  

  

  
  

Innstæði á hlr. nr. 6311 í Landsbanka Íslands .................... kr. 4215.71 
Ríkissjóður Íslands: 

Ógreitt stofnfé .........0...0.0. 00. kr. 2500000.00 
Ogreidd innh. útflutningsgjöld og framlag ríkis- 
SJÓÖS ...0...0.00000.. 00 ens —  794238.84 

— 3294238.84 

Kr. 3298454.55 
Skuldir: 

Landsbanki Íslands ...........00.000.0000 0000... kr. 987217.44 
Útvegsbanki Íslands .......0....0000 00 —  533721.65 

Almenna fiskideildin ...............0000000000..... —  861777.78 

kr. 2382716.87 
Stofnfé ............00200.0 0. kr. 2500000.00 
—- Tap samkv. rekstrarreikningi .................. — 1584262.32 

—  915737.68 

Kr. 3298454.55 
Reykjavík í marz 1952. 

Stjórn hlutatryggingasjóðs. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Sigurjón Á. Ólafsson. 
  
Arnór Guðmundsson. 

B 48
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234 Framanskrådur rekstrar- og efnahagsreikningur Sildveidideildar, fyrir årid 1950, 
er samhljóða bókum sjóðsins, sem við höfum endurskoðað. Við höfum einnig full- 
vissað okkur um að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 29. september 1952. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen. 

ALMENNA FISKIDEILDIN 

Rekstrarreikningur árið 1950. 

  

  

Gjöld 
Hreinar tekjur .............0000000 0 eenn enn kr. 2599504.93 

Kr. 2599504.93 
Tekjur: 

Innheimt útflutningsgjöld 1949 og 1950 ........... kr. 1299470.23 
—- Innheimtulaun til ríkissjóðs 4% .......000..... — 3248.67 

kr. 1296221.56 

Framlag úr ríkissjóði ...........0.2.000000 00 eeen — 1299470.23 
Vextir ...........00.0e0 sen — 3813.14 

  

Kr. 2599504.93 

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 1950. 

  

  

  

Eignir: 
Innstæða á spb. nr. 69947 í Landsbanka Íslands ................ kr. 1043897.58 
Sildveiðideildin ...............0000000000cenunennene renn — 861771.78 

Ríkissjóður Íslands: 
Ógreitt stofnfé ..........0..20000 00... kr. 2500000.00 
Ógreidd innh. útflutningsgjöld og framlag ríkis- 
SJÓÐS 20.00.2000... 00. —  693829.57 

— 3193829.57 

Kr. 5099504.93 

Skuldir: 
Stofnfé .........0000.00 0. ss kr. 2500000.00 
Höfuðstólsreikningur: 

Tekjur samkv. rekstrarreikningi ............000.00 0. 0... — 2599504.93 

Kr. 5099504.93 

Reykjavík í marz 1952. 

Stjórn hlutatryggingasjóðs. 

Davíð Ólafsson. Ingvar Vilhjálmsson. Sigurjón Á. Ólafsson. 
  

Arnór Guðmundsson. 

Framanskráður rekstrar- og efnahagsreikningur Almennu fiskideildarinnar, fyrir 

árið 1950, er samhljóða bókum sjóðsins sem við höfum endurskoðað. Við höfum 

einnig fullvissað okkur um að bankainnstæða er fyrir hendi. 

Reykjavík, 29. september 1952. 

Ari Ó. Thorlacius. Björn Steffensen.
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1956. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1956. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gjöld: 
Vélbátaflotinn: 

Hluti endurtr. í iðgjöldum .........0....0000..... kr. 5198096.63 
Tjón .......0000.00200 0 — 6823525.37 
Yfirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 5930800.00 
— hluti endurtr. ................. — 4471900.00 

— 1458900.00 

kr. 14480522.00 
Strandferðaskip ríkissjóðs: 

Tjón 2............00000 00 kr. 1273128.31 
Yfirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 2216000.00 
— hluti endurtr. ................. — 2066000.00 

— 150000.00 
— 1423128.31 

Skip landhelgisgæzlunnar: 

Hluti endurtr. í iðgjöldum „....................... kr. 596437.29 
Tjón ..........2..00000 00... — 80821.88 
Yfiirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 1034150.00 
— hluti endurtr. ................. —  935350.00 

— 98800.00 
—  775059.17 

Skrifstofukostnaður ...............000000 000. nn nn — 619557.60 
Vextir .......0000..220000. rr — 37972.34 
Fyrningar .................0......2000 denne venne — 10261.18 
Rekstrarhagnaður ..................02000000 00. — 82197.41 

Kr. 17428698.01 

Tekjur: 
Vélbátaflotinn: 

Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 3848000.00 
— hluti endurtr. ................. — 2961000.00 

kr. 887000.00 
Iðgjöld ...................00000 00 — 8239956.22 
Hluti endurtr. í tjónum .............000000000.. — 5578696.39 
Umboðslaun ................0000000 000 —  557490.35 

kr. 15263142.96   

Strandferðaskip ríkissjóðs: 

Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 1020000.00 
— hluti endurtr. ................ —  918000.00 

  kr. 102000.00 
— 1170481.79 
  1272481.79 
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Skip landhelgisgæzlunnar: 
Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 610000.00 

  

  

  

  

  

  

— hluti endurtr. ................. — 549000.00 
kr.  61000.00 

Iðgjald ...........2.0200000 0... nn —  648409.33 
Hluti endurtr. í tjónum .........0000000.00.0... —  74837.95 
Umboðslaun ...........22.00.000..envee sen —  101063.17 

kr.  885310.45 

Vextir sst. — 7762.81 

Kr. 17428698.01 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1956. 

Eignir 
Sjóður ..........00020000nnsr ser kr. 105561.63 
Skuldir viðskiptamanna ........0.0000000 0000 enn — 5178588.03 
Skuld Framleiðslusjóðs .........02000000.nee nn — 2130550.48 
Fyrirfram greidd húsaleiga ............020000 000. 0n ene — 147500.00 
Skrifstofuhúsgögn og áhöld .............000000.0 een. nn — 128264.81 
Eyðublöð ..........02.02000.e. sv ee nr — 1373.98 

Kr. 8291838.93 

Skuldir 
Stofnfé ........0000000n sr kr. 2000000.00 
Inneignir viðskiptamanna ..........000000 00 ness eens — 2779262.74 
Yfirdráttur á hlaupareikningi ...........220000000. 0. 000. — 711095.84 
Fyrningarsjóður húsgagna og áhalda .............0000000. 0 ..0.00. — 70551.99 

Til vara fyrir tjónum: 
Vélbátaflotinn ..........2000000. 00 nn kr. 5930800.00 
Strandferðaskipin .........00000000 0000... — 2216000.00 
Skip landhelgisgæzlunnar .............0.0.000.... — 1034150.00 

Kr. 9180950.00 

—- hluti endurtr. ..........000000 0000. — 7473250.00 
— 1707700.00 

Óráðstafað: 
Hinn 1. janúar 1956 .......0.0000000 0000. 00... kr. 881030.95 
Skv. rekstrarreikningi 1956 ..........0.0000.... — 82197.41 

—  963228.36   

Reykjavík, 15. ágúst 1957. 

Páll Sigurðsson. 

  

. 8291838.93 

Framanritaður rekstrar- og efnahagsreikningur er borinn saman við bækur 
stofnunarinnar, sem ég hef endurskoðað og ekki fundið neitt athugavert við 

Sjóðseign talin og bankareikningar fundnir réttir. 

Reykjavík, 15. ágúst 1957. 

Kristján Sigtryggsson.
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I. 

VIII 

Rekstrarreikningur Almannatrygginga årid 1956. 

Gjöld: 

Bætur samkv. almannatryggingalögum: 

1. Ellilífeyrir ..........2000000 00. kr. 57058717,41 
2. Örorkulífeyrir ............000.0..0.... — 15797539.90 
3. Örorkustyrkur ........000000 000. —  1191700.00 
4. Barnalífeyrir óendurkræfur .......... — 8163671.85 
5. — endurkræfur ........... — 11268376.00 
6. Fjölskyldubætur ............0.0.00.... — 20936082.12 
7. Mæðralaun ..........000000 00... ...... —  2436442.29 
8. Fæðingarstyrkur ..........0......... —  4860887.00 
9. Ekkjubætur og lifeyrir .............. — 1534972.00 

10. Makabætur ........00000.00.. 00... —  179333.00 
11. Sjúkrasamlagsiðsjöld lífeyrisþega .... —  3981304.40 
12. Til læknisvitjana og sjúkraflutninga . —- 218722.16 
13. Slysabætur ..........02000000 00... —  6246878.88 
14. Sjúkrabætur ........00000.. 0000... — 6441337.57 

  

. Styrkur til alm. heilsuverndarstarfsemi og slysavarna ...... 

. Tillag til sjúkrasamlaga ............00.2000 000... 0... 
Endurgreidd iðgjöld samkv. alþýðutryggingalögum ....... 
Bætur frjálsra slysatrygginga .......0.0..00000 0000... 0... 

. TIðgjaldahluti endurtryggjenda .........2..000.0.0000.0.00.. 

  

. Kostnaður: 
1. Kostnaður slysatryggingadeildar ..... kr.  819127.85 
2. Kostnaður umboða ..........00.00... —  1698017.35 

3. Kostnaður aðalskrifstofu ............ — 4136865.03 

Samtals kr. 6654010.23 

4. Kostnaður sérsjóðanna .............. — 625000.00 
  

Skirteinagjöld til stofnkostnaðarsjóðs .......0.00000.0000. 
Eftirstöðvar afskriftasjóðs 1952: 

  

1. Til tryggingasjóðs .......0.000.00.0.... kr. 3055500.34 
2. — stofnkostnaðarsjóðs .............. — 2020.70 
3. — vöræzlufjár slysatrygginga ......... — 559104.49 

Vextir til sérstakra sjóða: 
1. Ellistyrktarsjóðs .......0..0000.0...... kr. 147696.28 
2. Erfðafjársjóðs .........0..0.000.00.00... —  112954.93 
3. Vörzlufjár Sjúkrasamlags Reykjavíkur — 23672.36 
4. Vörzlufjár vegna slysabóta .......... —  453443.77 
5. Höfuðstólsandvirði slysalifeyris ...... —  269309.55 
6. Stofnkostnaðarsjóðs .....000000000... —  375008.92 
7. Varasjóðs frjálsra slysatrygginga .... — 931789.78 
8. Varasjóðs almannatrygginga ......... —  4386100.98 

  

. 140315964.58 
120000.00 

12565251.27 
7922.50 

46094.96 
496029.78 

6029010.23 
52478.00 

3616625.53 

5799976.57
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Til sérstakrar ráðstöfunar: 
1. Erfðafjárskattur ..................... kr.  950273.31 
2. Vegna sjúkraflutn. og læknisvitjana .. — 181277.84 
3. — öryrkja ..........0000000000.. — 909300.00 
4.  — slysatryggingar ............... —-  2510566.87 

kr.  4551418.02 
Til jafnaðar: 

1. Til tryggingasjóðs: tekjuafgangur .................... —  3767701.99 
2. — varasjóðs frjálsra slysatrygginga ................. — 123430.82 

Kr. 177491904.25 

Iðgjöld: Tekjur 
1. Samkv. 107. gr. ..............00..... kr. 43239963.79 

Til afskriftasjóðs .................... —  2161972.99 

kr. 41077990.80 
2. Samkv. 112. gr. ..............00.0... kr. 23643112.04 

Til afskriftasjóðs .................... — 1182155.60 

—  22460956.44 
3. Samkv. 113. gr. ...........0000.000... kr. 10080603.79 

Til afskriftasjóðs .................... —- 504030.19 

— 9576573.60 
Skírteinagjöld skv. 127. gr. .............. kr. 55240.00 
Til afskriftasjóðs ...........0000000000... — 2762.00 

— 52478.00 
Erfðafjárskattur ..............0..2..0.2.00. 0000 — 950273.81 
Úr afskriftasjóði 1952: 

1. Iðgjöld samkv. 107. gr. .............. kr. 1175587.89 
2. Iðgjöld samkv. 112. gr. .............. — 1182458.66 
3. Iðgjöld samkv. 113. gr. .............. —  559104.49 
4. Skírteinagjöld samkv. 127. gr. ...... — 2020.70 
5. Endurkræfur lífeyrir ................ —  697453.79 

— 3616625.53 
Framlag bæjar- og sveitarfélaga ..............0..0.0... — 23799056.40 

. Framlag ríkissjóðs: 
1. Samkv. almannatryggingalögum ..... kr. 38531806.00 
2. Aukafjárveitingar ................... — 6200000.00 
3. Samkv. alþýðutryggingalögum ....... — 12565251.27 
4. Vegna sjúkraflutninga .............. — 100000.00 

— 57397067.27 
. Endurkræfur lifeyrir ................... kr. 12609519.50 

Til afskriftasjóðs ....................... — 563418.80 

— 12046100.70 
. Tðgjöld frjálsra slysatrygginga ..............0..00000000... — 553397.10 
Þóknun og umboðslauna frjálsra slysatrygginga ........ — 73831.44 
Tjónhluti endurtryggjenda ................00000 0000... 0. — 38327.02 

. Vextir ..........0..0022 0000. — 5799976.57 
. Úr vörzlufé vegna sjúkrabóta .........0000000. 000... — 41337.57 
. Til jafnaðar: 

Úr varasjóði almannatrygginga vegna endurgr. alþýðutr.iðgj. — 7922.50 

Kr. 177491904.25
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Efnahagsreikningur Almannatrygginga 31. des. 1956. 

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstædur ..........0.2.0000 000... 0... kr. 37627086.75 

II. Innstæður í Söfnunarsjóði ..........0000000.0. 0... 0... — 2415148.08 

III. Ýmsir skuldunautar: 
1. Ríkissjóður ..........00000000 0... kr. 2006205.55 
2. Sjúkrasamlög ..........0000000 0000... —  2402198.83 
3. Óinnheimt iðgj. frjálsra trygginga ... — 209237.06 
4. Aðrir skuldunautar og fyrirframgr. .. — 450678.04 

— 5068319.48 
IV. Ógreiddir vextir ...............0...00. 0... — 2458663.91 
V. Verðbréf ..........0.2200200.0 een — 63576386.92 

VI. Áhöld og húsbúnaður ..............0.0.. 0... enn. — 600000.00 
VII. Áhættufé í Íslenzkri endurtryggingu .................... — 60000.00 

VITI. Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Sjóðir og bankainnstæður ........... kr. 31591397.08 
2. Óinnheimt iðgjöld .................. — 17420180.11 
3. Óinnheimtur barnalífeyrir .......... —  9455099.70 
4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga ...... — 14003743.11 
5. Ýmislegt ...............000.. 00... — 8259.06 

— 72478679.06 

Kr. 184284284.20 

Skuldir: 
I. Ýmsir skuldheimtumenn: 

1. Sjúkrasamlög ..........000000. 00. 0000. kr. 2680282.03 
2. Endurtryggjendur ................... — 67510.66 

kr. 2747792.69 

II. Ógreiddar slysa- og sjúkrabætur: 
1. Sjúkrabætur .........000000000 000. kr. 847806.84 
2. Slysabætur skyldutrygginga .......... —  4294060.52 
3. Slysabætur frjálsra trygginga ........ — 66100.00 

— 5207967.36 
Ill. Ógreitt áhættufé í Íslenzkum endurtryggingum .......... — 60000.00 
IV. Iðgjaldavarasjóður frjálsra trygginga .................... — 24752.91 
V. Afskriftasjóður ..........00220000 0000 nn en — 13837111.41 

VI. Höfuðstólsandvirði slysalifeyris .........0..0.02000000.00... —  10311353.83 
VII. Stofnkostnaðarsjóður ..........20200000 00... —  6679656.22 

VIII. Vörzlufé: 
1. Ellistyrktarsjóðs .........00000 0... kr. 3168417.52 
2. Sjúkrasamlags Reykjavíkur ......... — 615481.31 
3. Erfðafjársjóðs ..........0.00.00000..... —  3322326.76 
4. Vegna örorkubóta .......00000000... — 4444209.49 
5. 0 — slysabóta ........000000000... —- 16478651.42 
6. —  sjúkrabóta ........0000000.0.. — 13638631.62 
7.  —  heilsugæzlu .................. —- 1000000.00 
8. —  sjúkraflutn. og læknisvitjana .. — 1818240.32 

  44485958.44 

1957 

236



1957 

236 IX. 

XI. 

XII. 

I. 
II. 

I. 
11. 

384 

Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Ógreiddar bætur .................... 
2. Inneignir sveitarfélaga .............. 
3. Ógr. umboðskostn. og innheimtulaun . 
4. Ýmislegt ...........0....00. 0... 

kr. 827816.37 
— 2149298.64 

568149.98 
473011.21 

kr.  4018276.20   

Tryggingasjóður: 
1. Frá fyrra ári .................00.0... 
2. Frá afskriftasjóði ................... 

kr. 16567474.76 
3055500.34   

3. Tekjuafgangur 1956 ................. 

kr. 19622975.10 

3767701.99 
—  23390677.09   

Varasjóður frjálsra slysatrygginga: 
1. Frá fyrra ári ...................... 
2. Vextir 1956 ...........00020...000... 

1059659.41 
31789.78 

—  123430.82 
—  1214880.01   

Varasjóður almannatrygginga: 
1. Frá fyrra ári ...........00.000. 0000... 
2. Vextir 1956 ..............0..000.00.. 

. 67927679.56 
4386100.98   

kr. 72313780.54 

1922.50 
—  12305858.04   

Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

  

Kr. 184284284.20 

  
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna 31. des. 1956. 

Inneign hjá ríkissjóði ................20.00.. 0... nn kr. 40310.01 
Inneign hjá Alþingi ...............2..020000 00... nn — 366429.38 

Skuldir: 

  

Kr. 406739.39 
Skuldir ríkissjóðs og Alþingis voru greiddar í febr. og april 1957. 

Skuld við almannatryggingar ................000.0. 0... 0... kr. 401334.19 
Ógreiddur lífeyrir .........0..2.000000. 000 —  5405.20 

Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

  

Kr. 406739.39 

  
Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna árið 1956. 

  

  

Gjöld 
I. Lifeyrir ...............0.....2 00 kr. 449283.70 

Kr. 449283.70 
Tekjur 

I. Iðgjöld .....................0.0 000. kr. 207135.33 
II. Halli 1956 ................200000 00. — 242148.37 

Kr. 449283.70 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna árið 1956. 

156059.00 
15750.00 
12806.91 

147917.56 
  

Gjöld 
I. Lífeyrir ....................2.2 0200 kr. 

II. Kostnaður ...................0...00. 000 sn — 
III. Endurgreidd iðgjöld ....................000.0 0. nn enn — 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning .................. — 

Kr 
Tekjur 

I. Tilfallin iðgjöld ....................0...0 000 kr. 
IL Vextir ...................0.000.0 0 — 

III. Endurgreiddar lífeyrishækkanir ................000000000... — 

. 932533.47 

696186.45 
170016.67 
66330.35 

  

Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

. 932533.47 

  

Þórhallur Hermannsson. 

B 49 
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236 Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna 31. des. 1956. 

Eignir: 

I. Sjóður .........000.00.2 00 enn kr. 1114008.72 

Il. Verðbréf .........000.0 000 — 2352286.65 

III. Innheimtumenn ........00.0000 0000 ner —  509730.54 

IV. Ógreiddir vextir .........0.20020. 00. en nr —  78034.76 

Kr. 4054060.67 

Skuldir: 

I. Viðskiptamenn ........220000 000. eens er rss kr. 1023.20 

II. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári ......0.000000 0... kr. 3306119.91 
2. Aukning 1956 ........000.0000 00... — 747917.56 

— 4053037.47 

Kr. 4054060.67 

Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara árið 1956. 

Gjöld 

I. Lífeyrir .........0.2200000.00nen nn kr. 1857468.01 

II. Endurgreidd iðgjöld ...........002000 0000 e0 erna — 51828.79 

III! Kostnaður ............2200000 0 eens — 84000.00 

IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................. — 3371524.21 

Kr. 5364821.01 

Tekjur 
I. Iðgjöld ..............0000.0 0000 eens kr. 3341003.63 

II. Hluti ríkissjóðs af lífeyrishækkunum ............00.0...00.... — 1043582.33 

III. Vextir ...........0.0.000 eens —  980235.05 
  

Kr. 5364821.01 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson.
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. des. 1956. 

Eignir 
I. Sjóður .................0002 000 kr. 765837.96 

IL Verðbréf .................0.00. 00. — 18652168.96 
III. Ógreiddir vextir .........0...... seen ener ener —- 621521.22 
IV. Innheimtumenn: Ríkissjóður ...........0..0..00.00000 0. —  1193714.49 

Kr. 21233242.63 
. Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir ...............0......0..0 0. kr. 68778.10 
II. Viðskiptamenn ....................0000 000 —- 1344.00 

Ill. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári ...............0.0......... kr. 17791596.32 
2. Aukning 1956 ..........00000000..0.... —  3371524.21 

— 21163120.53 

Kr. 21233242.63 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins árið 1956. 

Gjöld 
I. Lífeyrir .................0... 0000 kr. 4701481.71 

II. Endurgreidd iðgjöld ................00...... 2000... —  1001066.13 
III. Endurgreidd iðgjöld samkv. fyrirmælum fjármálaráðun. .. — 116395.01 
IV. Endurfærð iðgjöld vegna laga nr. 40 1945 ................ — 126780.26 
V. Kostnaður ................0..0.0 0000 sn — 420000.00 

VI. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................ — 19023953.03 

Kr. 25389676.14 
Tekjur 

I. Iðgjöld ..................000.0 0000 0e en kr. 17091483.25 
II. Endurgreiddar lífeyrishækkanir .......................... — 2245777.04 

III. Endurfærður lífeyrir skv. lögum nr. 40 1945 .............. —  1074850.71 
IV. Vextir ...................000 00 — 4977565.14 

  

Kr. 25389676.14 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

1957 
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236 Efnahagsreikningur Lifeyrissjéds starfsmanna rikisins 31. des. 1956. 

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstædur ...........2.0200000. 0. 0 0.0.00.. kr. 3589552.54 

IL Innstæða í Söfnunarsjóði .........0000000 00... — 94961.46 
III. Verðbréf ...........00.000 enn —  94195615.31 
IV. Innheimtumenn ........00.0000ee enn — 5707696.49 
V. Inneign vegna lífeyris samkv. lögum nr. 40 1945 ........ — 4116592.38 

VI. Ógreiddir vextir .............00000 000... —  3468014.11 
  

Kr. 111172432.29 

Skuldir: 

I. Skuld vegna iðgjalda samkv. lögum nr. 40 1945 ......... kr. 1226250.72 

II. Ógreiddur lífeyrir og styrktarfé ..........0.000000.. 0... — 39834.43 
III. Viðskiptamenn ..........200.200 00 eens — 18206.49 

IV. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári .........000.000. 0... kr. 90864187.62 
2. Aukning 1956 .........0020000 0000... — 19023953.03. 

— 109888140.65   

  

Kr. 111172439.29 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra árið 1956. 

  

Gjöld 

I. Lífeyrir ............220000 0000 sn kr. 212871.01 

IL Kostnaður ............02.0000 00 e0 eens — 5250.00 

III. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................... — 42083.09 

Kr. 260204.10 

Tekjur 

I. Tillag ríkissjóðs 1956 .........2.00000000 eeen nn nn kr. 23500.00 

II. Endurgreiddar lifeyrishækkanir .............0000000 0... 0... — 186971.61 

III. Iðgjöld ...........0.02002000 000 nn eens — 36270.72 

IV. Vextir seeren — 13461.77 
  

Kr. 260204.10 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson,
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Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra 31. des. 1956. 

Eignir 
I. Sjóður ..............0...2.2000.e ens kr. 258269.09 

II. Verðbréf .................2.0.0..ss nr — 18000.00 
III. Innheimtumenn .................. 2000 ene —  82474.12 
IV. Ógreiddir vextir .............0...0 020 — 716.01 

Kr. 359459.22 
Skuldir 

I. Ogreiddur lifeyrir ..............0.0. 200. kr. 19306.96 
II. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári ...........0.....00 0000. kr. 298070.17 
2. Aukning 1956 ............02000.. 0. 0... — 42083.09 

— 340153.26 

Kr. 359459.22 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1956. 

I. Kostnaður: Gjóld: 
1. Aðalskrifstofa ..........0000000. 00... kr. 100000.00 
2. Innheimtumenn ............0.0000000000.. — 30157.07 

kr 130157.07 
II. Til afskriftasjóðs iðgjalda ..................0.0.....00000... —  319728.92 

III. Rekstrarafgangur ....................0000 0000 — 25346702.14 

Kr. 25796588.13 
Tekjur: 

I. Iögjöld atvinnurekenda samkv. 5. gr. ..........0.00.0.0...... kr. 6394578.49 
Il. Framlag bæjar- og sveitarfélaga: 

1. Vegna vinnu 1959 .........0.00000.0.0.. kr. 5065450.34 
2. Vegna sjómanna 1956 ................. —  1339128.15 

—  6394578.49 
III. Framlag ríkissjóðs: 

1. Vegna vinnu 1955 ............0...0..... kr. 10110900.68 
2. Vegna sjómanna 1956 ................. —  2678256.30 

— 12789156.98 
IV. Vextir .................... 00 — 218274.17 

  

Kr. 25796588.13 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

1957 

236



1957 390 

  

  
  

  
  

  

  

  

236 Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. des. 1956. 

Eignir 
I. Sjóður ..............00 000... kr. 9732395.73 

II. Verðbréf .........22.0020.00.0ennerrrnr rn — 659000.00 
III. Ógreiddir vextir ..........0.00000000 000. ne nnn — 23065.00 

IV. Ógreitt framlag ríkissjóðs: 
1. Vegna iðgjalda af vinnu 1955 .......... kr. 7610900.68 
2. Vegna iðgjalda sjómanna 1956 ......... — 2678256.30 

V. Innheimtumenn: — 10289156.98 
1. Oinnheimt iðgjöld atvinnurekenda ...... kr. 1282329.17 
2. Óinnheimt iðgjöld bæjar- og sveitarfélaga 

vegna vinnu 1955 ........0.0000000.0000.. — 1818639.29 
3. Óinnheimt iðgjöld bæjar- og sveitarfélaga 

vegna sjómanna 1956 .........2000000... — 729521.01 
4. Innheimt við reikningsskil ............. — 5651894.73 

—  9482384.20 

Kr. 30186001.91 

Skuldir: 
I. Ógreidd innheimt laun ..........0....000. nr kr. 19570.85 

IL Afskriftasjóður .............0200000. 0... nn sn —- 319728.92 
III. Höfuðstóll: 

1. Höfuðstóll 1. apríl 1956 .............. kr. 4500000.00 
2. Aukning 1956 .........000000000...0.. — 25346702.14 

— 29846702.14 

Kr. 30186001.91 
Reykjavík, 1. júlí 1957. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

231 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's árið 1956. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 380): 
Innstæða í Söfnunarsjóði .........0..0..0000000 0000... kr. 26353.70 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ................000000 000... — 1396.74 

Kr. 27750.44 

Sjóður til næsta árs: Gjöld 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............00000 0... en en kr. 27750.44 

Kr. 27750.44 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 1957. 

Gunnlaugur E. Briem.
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REIKNINGAR LANDSBANKA ISLANDS 

ÅRID 1956. 

I. SEDLABANKINN 

Efnahagur sedlabankans 31. desember 1956. 

  

  

  

  

Eignir 
1. Gulleign ..........0..200.200 0000 kr. 5730734.83 
2. Inneign hjá erlendum bönkum: 

a. Frjálsir reikningar ................... kr. 83332977.92 
b. Vöruskiptareikningar ................. — 9754672.69 

— 93087650.61 
3. Erlend verðbréf ..............0.20000 00. .nn sn — 95742350.42 
4. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis .................. — 29686594.91 
5. Skuld erlendra viðskiptamanna í hlaupareikningi ......... — 11550.17 
6. Lán til ríkissjóðs vegna Alþjóðabankans og Alþjóðagjald- 

EYTISSJÓÖSINS ..........0000000... ses — 15040000.00 
7. Ríkissjóður, ýmsir reikningar ..............00000 0. 0000... — 98948770.09 
8. Ríkissjóður vegna vangreiddra afborgana af stofnlánadeildar- 

lánum ..........2..2000000 00 — 100759.00 
9. Skuldabréf ríkissjóðs vegna stofnlána útvegsins .......... — 13459450.00 

10. Innlend verðbréf ...............0202002. 000. nes — 1152248.53 
11. Stóreignaskattsbréf (skv. 1. nr. 22/1950) seerne. — 14592979.26 
12. Lán veitt bönkum gegn ríkistryggðum verðbréfum: 

a. Sparisjóðsdeild Landsbankans ........ kr. 54000000.00 
b. Útvegsbanka Íslands h.f. ............ —  16000000.00 

13. Endurkeyptir víxlar: — 70000000.00 
a. Frá sparisjóðsdeild Landsbankans .... kr. 337000000.00 
b. Frá Útvegsbanka Íslands ............ — 78390449.35 
c. Aðrir víxlar .............2.020000.00.. — 807000.00 

—  416197449.35 
14. Lån til innlendra banka og sparisjóða ..........00000000.. — 68295840.54 
15. Skuld stofnlánadeildarinnar ..............0.00.0.0..0.....0.. — 67437117.55 
16. Bankabyggingar með búnaði .............2.0000000. 0000... — 1.00 
17. Tékkar á innlenda banka ............0200000 000... 0... — 13738263.06 
18. Ýmsir skuldunautar .............0.0.000 0000 e nn — 4233394.05 
19. Ógreiddir vextir ...................0...0.0nn — 509370.64 

20. Peningar í sjóði .............0.00.0200. 0... nn nn — 303161.88 

Kr. 1014933685.89 
Skuldir: 

1. Seðlar í umferð ...........200000.2 0000 kr. 347905000.00 
2. Innlán banka og sparisjóða ........2.00000000. 0... 0... — 177911537.06 
3. Innstæða ríkissjóðs og ríkisstofnana í hlaupareikningi .... —  28815846.64 
4. Mótvirðissjóður ..............222200002.0 00 nn nen eneesee —  62514782.47 
5. Skuld við erlenda banka: 

a. Frjálsir reikningar .................... kr. 70332973.45 
b. Vöruskiptareikningar .................. — 45130803.34 

  115463776.79 
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238 6. Inneign erlendra vidskiptamanna i hlaupareikningi ........ kr. 17659873.46 

7. Innstædufé vegna skuldar vid E.P.U. .................... — 89099063.80 
8. Gjaldeyrisinnstæða sparisjóðsdeildarinnar ................. — 4619634.88 
9. Innstæða sparisjóðsdeildar vegna innheimtu .............. — 12000000.00 

10. Innstæða sparisjóðsdeildarinnar ..............2.0...0.00.0.. — 2123022.44 
11. Ýmsir skuldheimtumenn .............20.00 00... — 7323747.10 
12. Fyrir fram greiddir vextir ...............020..00. 000... — 884260.86 
13. Stofnfé .........00000000.00ns nr — 4800000.00 
14. Varasjóður ..........2200000..0 ene — 97000000.00 
15. Afskriftareikningur ...............2..20200 0000. — 11000000.00 
16. Gengisreikningur ...............2.20.0 0... s ss — 18942977.46 
17. Húsbyggingarsjóður .................220.0 000. 00n —  16000000.00 
18. Orådstafadur tekjuafgangur: 

a. Frá árinu 1955 ..........00.000 00.00.0000. kr. 832865.40 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1956 ..... — 10677297.ó3 

Frá dregst: kr. 11510162.93 
a. Fært á afskriftareikning kr. 600000.00 
b. Lagt í varasjóð ........ — 9640000.00 
c. Lagt í húsbyggingarsjóð — 400000.00 

— 10640000.00 
— 870162.93 

Kr. 1014933685.89 

S
o
 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 15. janúar 1957. 
Framkvæmdastjórnin: 

Jón G. Maríasson. Vilhjálmur Þór. Pétur Benediktsson. 
  
Svanbjörn Frímannsson. 

Rekstrrarreikningur seðlabankans árið 1956. 

Vaxtayfirfærsla 
Utborgaðir vextir á árinu 
Að viðbættum vöxtum af eigin fé 

Kostnaður við rekstur bankans 

Kostnaður við seðlagerð 

Vextir af stofnfé 

Afskrifuð töp af víxlum og ávísunum 
Rekstrarhagnaður 

Innborgaðir vextir og forvextir 
Þar af tilheyrandi næsta ári 

Ógreiddir vextir 

Ýmsar tekjur 

  

  

  

  

  

  

kr 186748.02 
kr. 10754151.49 
—  5048266.71 

— 15802418.20 
kr. 8234813.34 
—  190878.85 

— -— K8425692.19 
—  180000.00 

ARA — 20253.70 
— 10677297.53 

Kr. 35292409.64 

kr. 34901406.38 
— 884260.86 

kr. 34017145.52 
— 509370.64 

— 34626516.16 
—  765893.48 

Kr. 35292409.64



sannreynt, að verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 
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Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 238 
saman við bækur bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 28. marz 1957. 

Gunnar Thoroddsen, 

forseti. 

II. SPARISJÓÐSDEILDIN 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans 31. 

  

  

desember 1956. 

  

Eignir 

1. Bankavaxtabréf ..............02.2020.000 ens kr. 38014252.02 
2. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .......... —- 125946980.77 
3. Víxlar innlendir og ávísanir ..............0000. 000... 0... —  608191353.75 
4. Afborgunarlán: 

a. Fasteignaveðslán ...................... kr. 10069410.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ............... — 18238208.34 
c. Handveðslán .........0000.0000. 0000... — 29500.00 
d. Lán veitt opinberum aðilum .......... —  1839470.00 

- — 30176588.34 
5. Lán í hlaupareikningi ...............000000 0000. n0 —  340761736.72 
6. Reikningslán ..............0.....200 000... nn — 5015541.17 
7. Vidskiptalån ............002022 0020 — 48149201.33 
8. Greiddar, óinnleystar ábyrgðir ............0..00000 00.00.0000. — 14075906.35 
9. Inneign hjá erlendum bönkum .............00000 000. 0000. -- 694369.30 

10. Erlend Mynt ..........2..000 0000. — 318159.82 
11. Gjaldeyriseign í vörzlu seðlabankans ...............0.... — 4619634.88 
12. Geymslufé í vörzlu seðlabankans ..........0.000000 0. 00... — 12000000.00 
13. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...............2.0.. — 66901667.42 

14. Inneign hjá seðlabankanum ...........020000 0. 000... — 2123022.44 
15. Inneign hjá innlendum bönkum ............00.00 000... — 86398.62 
16. Mismunur á færslum aðalbankans og útibúanna .......... — 5210555.52 
17. Fasteignir: 

a. Bankahús og húsbúnaður ............... kr. 115002.00 
b. Aðrar fasteignir ....................0... — 713600.00 

828602.00 
18. Ýmsir skuldunautar ..........0.00..000 000 — 516417.12 
19. Ógreiddir vextir ..............0..00.0.0 0. — 4218689.09 
20. Peningar Í sjóði .............200000000 nn sn — 1534402.29 

Kr. 1309383478.95 
B 50
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238 Skuldir: 

1. Innstæðufé í hlaupareikningi ................0.000..000.000.. kr. 149538645.12 
2. Innstæðufé í reikningslánum ............20000.0.0 0... 0... — 241022.52 
3. Innstæðufé í viðskiptalánum ............002000 00... 0... — 1481443.61 
4. Innstæðufé í sparisjóði: 

a. Ávísanabækur .............00........ kr. 41853395.58 
b. Almennar bækur .................... — 405070528.10 
c. 6 mán. bækur og viðtökuskirteini .... —  67356242.09 
d. 10 ára bækur .......00000.00 0000. — 10078411.06 

—  524358576.83 
5. Skuld við erlenda banka ...........00000. 0000... 00... — 24862.34 
6. Víxlar endurseldir seðlabankanum ..............00.0.0.... — 337000000.00 
7. Skuld við seðlabankann gegn ríkistryggðum verðbréfum .. —  54000000.00 
8. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ........00.0..0.0 0... 0... — 66901667.42 
9. Inneign veðdeildarinnar ...............2..200 0... vn nn — 10774066.46 

10. Innheimt fé fyrir aðra ...........200%00000 0... nn — 1048099.97 
11. Ýmsir skuldheimtumenn ..........0.0..0.0.0 0... n nr — 405236.72 
12. Fyrir fram greiddir vextir ..............0.0.00.0.......... — 8635112.83 
13. Varasjóður ............2.202.0 000 ss — 65000000.00 
14. Afskriftareikningur ................0.0200. 00. en sn — 64150000.00 
15. Gengisreikningur ..............0.0000000 0000. — 12192169.48 
16. Húsbyggingarsjóður .............2.2022000 0... nn nn — 9200000.00 
17. Orådstafadur tekjuafgangur: 

a. Frá árinu 1955 ..........000000002.0.. kr. 4230355.55 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1956 ..... — 12427220.10 

kr. 166575/5.65 

Frá dregst: 
a. Lagt í húsbyggingarsjóði: 

Í Reykjavík ............ kr. 2700000.00 
Á Ísafirði .............. — 700000.00 

b. Lagt í varasjóð ........ — 4580000.00 
c. Fært á afskriftareikning: 

Í Reykjavík ............ — 2820000.00 
Á Akureyri ............ — 925000.00 
Á Selfossi ............. —  500000.00 

— 12225000.00 
— 4432575.65   
  

Kr. 1309383478.95 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 15. janúar 1957. 

Framkvæmdastjórnin: 

Jón G. Maríasson. Vilhjálmur Þór. Pétur Benediktsson. 
  

Svanbjörn Frímannsson.
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Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans árið 1956. 

Útborgaðir vextir ........02..0.220.. 0. enn 
Kostnaður við rekstur bankans .........0.000000 00. ........... 
Verðbréf lækkuð í verði ..........0000000 0000. 
Afskrifuð töp ........0.0020002. 0000 
Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði ...........0000.0.... 
Rekstrarhagnaður ...............0202 0... en enn 

kr. 63333935.54 
— 13239637.73 
—  6033846.00 
—  604470.68 
—  1034363.66 
— 12427220.10 
  

  

Tekjur 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ........0.00000 0000... 
Innborgaðir vextir og forvextir ............ kr. 88364437.80 
Þar af tilheyrandi næsta ári ................ —  8636112.83 

kr. 79729324.97 
Ógreiddir vextir ...........20..0..0 0... — 4218689.09 

  

Fasteignarekstur ............2..000 0000. e nr 
Ýmsar tekjur ...........0.0..0...000 0. senn 

Kr. 96673473.71 

kr. 2122450.52 

— 83948014.06 
— 106882.01 
— 10496127.12 
  

Kr. 96673473.71 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning 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 bankans og útibúa hans eru fyrir 
hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 28. marz 1957. 

Gunnar Thoroddsen, 

forseti. 

1957 
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. Ýmsir skuldunautar 

. Ógreiddir vextir 

. Peningar í sjóði 
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Sundurliðun á 

Eignir: 

Bankavaxtabréf 
Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf 
Víxlar innlendir og ávísanir 
Afborgunarlán: 

Fasteignaveðslán 
Sjálfskuldarábyrgðarlán 
Handveðslán 

e
s
 
5
 

efnahagsreikningi sparisjóðs- 

Sparisjóðsdeildin 
í Reykjavík 

36882252.02 
112799210.35 
390927654.04 

2107610.00 
10979945.00 

29500.00 
178270.00 

  

Lán í hlaupareikningi 
Reikningslán 
Viðskiptalán 
Greiddar, óinnleystar ábyrgðir 
Inneign hjá erlendum bönkum 
Erlend mynt 

Innstæða í seðlabanka vegna innheimtu 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 
Inneign hjá seðlabankanum 
Inneign hjá innlendum bönkum 

aðalbankans hjá Ísafjarðar-útibúinu 
aðalbankans hjá Akureyrar-útibúinu 
aðalbankans hjá Eskifjarðar-útibúinu 
aðalbankans hjá Selfoss-útibúinu 

Inneign 

Skuldir: 

Innstæðufé í hlaupareikningi 
Innstæðufé í reikningslánum 
Innstæðufé í viðskiptalánum 
Innstæðufé í sparisjóði: 
a. Ávísanabækur 
b. Almennar bækur 
c. 6 mánaða bækur og viðtökuskírteini 
d. 10 ára bækur 

. Gjaldeyriseign í vörzlu seðlabankans .......... 

13895325.00 

264124067.06 

48149201.33 
14075906.35 

311008.79 
4619634.88 

12000000.00 
66901667.42 
2123022.44 

25278552.49 
51773229.42 
64821474.96 
37088905.70 
5210555.52 

1.00 

139464.73 
3827197 40 
1270390.45 

  

. 1156219321.35 

130423408.60 

1481443.61 

28441664.75 
319779728.56 
49334793.86 
6303561.44 

  

403859748.61 

337000000.00 
54000000.00
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deildarinnar ásamt útibúum 31. desember 1956. 238 

Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr.  147000.00 kr. 355100.00 kr. 29900.00 kr.  600000.00 1. 
— 9224597.67 — 954000.00 — 4646206.89 —  4322965.86 2. 
— 38290937.10 — 81644147.26 — 58850723.51 — 38477891.84 3. 

4. 
— 120950.00 -——  2592450.00 —-  1250100.00 —  3458300.00 a. 
— 8900.00 — 837783.34 —  2761665.00 —  3649915.00 b. 
— — — — — — — — c. 
— — —  1661200.00 — — — — d. 

— 129850.00 — 5031433.34 — 4011765.00 — 7108215.00 

— 8323357.67 — 12503991.31 — 14003299.94 — 41807020.74 5. 
—  562665.90 — 4452875.27 — — — — 6. 
— — — — — — — — 7. 
— — — — — — — — 8. 
— 306085.15 — 206026.06 — 182258.09 — — 9. 
— 465.22 — 6685.81 — — — — 10. 
— — — — — — — — 11 
— — — — — —- — — 12 
— — — — — — — — 13 
— — — — — — — — 14. 
— — — — — 86398.62 —- — 15. 

— — — — — — — — 16. 
— — — — — — — —- 17 
— — — — — — — — 18 
— — — — — — — — 19 
— — — — — — — — 20. 
— 50000.00 — 50000.00 —- 15000.00 — 100 21. 
— 165000.00 — 524100.00 — 24500.00 —- — 22. 
—  312442.15 — 62000.37 — 1809.30 100.57 23. 
—  1165239.89 — 43100.00 — — — 232551.80 24. 
— 21720.56 — 25793.75 — 148403.85 — 68093.68 — 25. 

kr. 51649361.31 kr.105859253.17 kr. 82000265.20 kr. 92617440.49 

kr. 2890735.97 kr. 9761625.15 kr. 2899744.53 kr. 3563130.87 1. 
— 131547.13 — 107672.82 — — — 1802.57 2. 
— — — — — — — — 3. 

4. 
— 1777468.38 —  2867110.36 — 822256.91 — 7944895.18 a. 
— 14815663.99 — 21488901.63 — 7552249,45 — 35433984.47 b. 
— 3360306.88 — 8475148.81 — 1127197.01 —  5058795.53 c. 
— 1352434.87 —  1158296.20 — 190796.34 — 1073322.21 d. 

kr. 21305874.12 kr. 39989457.00 kr. 9692499.71 kr. 49510997.39 

— — — 24862.34 — — — — 

1
9
9
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Sparisjóðsdeildin 
í Reykjavík 

8. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........00..00. 0... 0... kr. 66901667.42 
9. Inneign veðdeildarinnar ...........002200 0000 s.n nn —  10774066.46 

10. Skuld útibúa við aðalbankann ..........0.00000.. 0000... — — 
11. Innheimt fé fyrir aðra ..........02.200 000. nn nn — 1048099.97 
12. Ýmsir skuldheimtumenn ..........0000000 0000 — 18700.46 
13. Fyrir fram greiddir vextir ..........0000000 000. 00... — 5431129.66 

14. Varasjóður ..........2200002.0 000 —  65000000.00 
15. Afskriftareikningur ...........02000002 00 ene —  59000000.00 
16. Gengisreikningur ..........0..220000 000. nn — 12192169.48 
17. Húsbyggingarsjóður ...........00000000 00 enn nr — 8000000.00 
18. Óráðstafaður tekjuafgangur ...........0.0.00.. 00.00.0000. — 1088887.08 

Kr. 1156219321.35 

Sundurliðun á rekstrarreikningi sparisjóðs- 

Sparisjóðsdeildin 

Gjöld: í Reykjavík 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári, nettó .........0000000.0.0..0.0. kr.  607892.52 
2. Útborgaðir vextir ...........00.00000.0 0 nennt — 47934175.72 
3. Kostnaður við rekstur bankans .........0.0000000 000. 00... —  9739842.84 
4. Verðbréf lækkuð í verði ..........000000 0000... — 5533846.00 
5. Fasteignarekstur ..........0.0002000 0000. senn — — 
6. Afskrifuð töp .......00r00mererevee nn —  188631.47 
7. Afskrifað af bankahúsi og búnaði .............00.000.00.00... — — 
8. Rekstrarhagnaður ............2.000000 0000 enn — 10251473.15 

Kr. 74255861.70 

Tekjur: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári, nettó .........0000000.0.0.0..... kr. — 
2. Innborgaðir vextir og forvextir .........2000000 0... — 64415151.52 
3. Fasteignarekstur ............020200 0000 ss sn — — 
4. Ýmsar tekjur ...........0.0.0... sn —  9840710.18 

  

Kr. 74255861.70
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Útibúið Útibúið Útibúið Útibáið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr. — kr. — kr —- kr — 8. 
— — — — — — — — 9. 
— 25278552.49 — 51773229.42 — 64821474.96 — 37088905.70 10. 
— — — — — — — — 11. 

— — — 386536.26 — — — — 12. 

— 618126.10 — 11883632.07 — 180460.00 — 1221765.00 13. 
— — — — — — — — 14. 
— — — 1500000.00 — 3150000.00 — 500000.00 15. 
— — — — — — — — 16. 
—  1200000.00 — — — — — — 17. 
—  224525.50 — 1132238.11 — 1256086.00 — 730838.96 18. 

kr. 51649361.31 kr.105859253.17 kr. 82000265.20 kr. 92617440.49 

deildarinnar ásamt útibúum bankans 1956. 

Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr. — kr. — kr. — kr — 1. 
— 2524391.77 —  4439010.22 — 4281338.75 —  4165019.08 2. 
— 653050.70 —  1243489.83 — 566066.88 — 1037187.48 3. 
— — — — — — — 500000.00 4. 
— 19036.56 — — — 21472.92 — 31833.47 5. 
— 3614.40 — 192980.10 — 219244.71 — — 6. 
— 40663.80 — 993699.86 — — — — 7. 
— 648210.70 — 501774.56 — 265593.45 — 160168.24 8. 

kr. 3888967.93 kr. 7370953.57 kr. 5353716.71 kr. 6484208.27 

kr. 520635.27 —  1100334.17 — 212950.00 — 896423.50 1. 
—  3269675.84 — 5761184.27 — 4996026.82 -—— 5505975.61 2. 
—- — — 179224.96 — — — — 3. 
— 98656.82 — 330211.17 — 144739.89 — 81809.06 4. 

kr. 3888967.93 kr. 7370954.57 — 53593716.71 —  6484208.27
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III. VEÐDEILDIN 

Efnahagur veddeildarinnar 31. desember 1956. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eignir: 

. Skuldabréf fyrir lånum: 
a. Veðdeildarlán .........02000000 00... kr. 31655941.87 
b. A-lán ......0200002. 00. — 63685573.72 
c. B-lán (vísitölulán) ........000.0000000.... — 25921664.73 

d. Smáíbúðalán ........0000.0.00 0000. — 34065399.60 
e. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða -—  3850000.00 
Verðbréf: kr. 159178576.92 

a. Veðdeildarflokkar ...........00.0000000... kr 19600.00 
b. Íbúðalánaflokkar ........0.0..00.0000000..0. — 5232000.00 
c. Vegna lána til útrým. heilsuspillandi íbúða —  2200000.00 

— —  7451600.00 
Stóreignaskattsbréf v. lána til útrýmingar heilsuspillandi íbúða —  2431190.34 
Inneign hjá Landsbankanum: 
a. Veðdeildarflokkar .........0.000000000... kr. 4562932.62 
hb. Íbúðalánaflokkar ..........0.000.0.0000.. — 6211133.84 

— 10774066.46 

Innstæða á hlaupareikningi: 
a. Smáíbúðalánadeild ..................... kr. 2442270.37 
a. Vegna lána til útrým. heilsupillandi íbúða — 2145298.96 

—-  4587569.33 

Ógreiddir vextir af verðbréfum: 
a. Veðdeildarflokkar .............0.20.0.... kr 900.00 
b. Íbúðalánaflokkar ............0.00.0000... — 305200.00 
c. Vegna lána til útrým. heilsuspillandi íbúða — 128333.33 
i — 434433.33 
Ogreiddir vextir og varasjóðsgjöld af lánum: 
a. Veðdeildarflokkar ............00.00000... kr 192233.56 
b. Íbúðalánaflokkar ..........0..000.....00. — 1498045.52 
c. Smáibúðalánadeild ...............20.0... —  744448.69 
d. Vegna lána til útrým heilsuspillandi íbúða — 27666.67 

—  3062394.44 
Ógreitt vísitöluálag vegna íbúðalánaflokka .........0.0.000.00... — 12078.10 

Kr. 187931911.92 

Skul dir: 
Bankavaxtabréf í umferð: 
a. Veðdeildarbréf .............00000..000.. kr. 31503200.00 
b. Íbúðalánabréf ...........0.00000 000... — 64250000.00 
c. Vísitölubréf .........02000000 000 — 26839000.00 

kr. 122592200.00 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarbréf .........00.000000.00 0. kr. 925275.25 
b. Íbúðalánabréf ............000000.0 00... —  5622045.00 

—  6547320.25 
Ógreiddar vísitöluupbbætur ............0..0000 0000... — 78524.21 
Ogreiddir vextir af skuldum Lånadeildar smáíbúða ....... — 118760.00
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5. Skuldir Lánadeildar smáíbúða: 238 
a. Skuldabréf ríkissjóðs ................... kr. 29357661.50 
b. Ríkissjóður ..............0000..0000 — 3458000.00 

kr. 32815661.50   

Óráðstafaður tekjuafgangur Lánadeildar smáibúða: 

  

  

  

a. Frá fyrra ári ..............0............ kr. 2686428.76 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi ............ —  1654601.75 

Frá dregst: Kr. 4341030.51 

Lagt í varasjóð hins alm. veðlának. ........ — 4023333.35 

7. Varasjóður veðdeildar: 917697.16 
a. Frá fyrra ári ...............0.0.0......... — 4439173.38 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi ........... — 163959.42 

8. Varasjóður hins almenna vedlånakerfis: 4603132.80 
a. Frá fyrra ári „..............0...000.. kr.  394408.38 
b. Rekstrarhagnaður íbúðalánaflokka ..... —  492673.16 
c. Rekstrarhagnaður vegna lána til útrým- 

ingar heilsuspillandi íbúða ............. —- 127837.28 
d. Innkomin eldri lán til útrýmingar heilsu- 

spillandi íbúða ......................... — 1225711.81 
e. Innkomið frá Lánadeild smáíbúða ...... — 4023333.35 
f. Framlag ríkissjóðs vegna Lánadeildar 

smáibúða .................0000.0 000. — 4000000.00 
g. Framlag ríkissjóðs vegna lána til útrým- 

ingar heilsuspillandi íbúða .............. — 10654652.02 
—  20858616.00   

  

i Kr. 187931911.92 
LANDSBANKI ISLANDS, Reykjavik, 15. janúar 1957. 

Framkvæmdastjórnin: 

Jón G. Maríasson. Vilhjálmur Þór. Pétur Benediktsson. 
  

Svanbjörn Frímannsson. 

Rekstrarreikningur veðdeildarinnar árið 1956. 

  

Gjöld: 

1. Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 1. janúar 1956: 
a. Veðdeildarflokkar ....................0.... kr. 767575.93 
b. Íbúðalánaflokkar ...........0000000000. — 273776.57 
c. Lánadeild smáíbúða ..................... — 768246.50 

2. Vextir af bankavaxtabréfum: kr. 1809599.00 
a. Veðdeildarflokkar ........................ kr. 1413740.50 
b. Íbúðalánaflokkar .........0.0.0.00000... — 2863240.00 

  

i kr. 4276980.50 
Ogreiddir vextir af bankavaxtabréfum 31. des- 
ember 1956: 

a. Veddeildarflokkar FIRIR kr. 925275.25 
b. Íbúðalánaflokkar ........,....0..0000000.. — 5622045.00 

  — 10824300.75 
B 51
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Vextir af skuldabréfum Lánadeildar småibuda ............. kr 118760.00 

Vextir af skuld veðdeildarflokka við Landsbanka Íslands .... — 5885.74 

Vextir af innleystum bréfum veðdeildarflokka .............. — 1516.70 

Kostnaður við rekstur: 
a. Veðdeildarflokkar .........00.0000000...... kr. 232300.00 

b. Íbúðalánaflokkar ...........000000000 00... —  173000.00 
c. Lánadeild smáíbúða .........00000.0.0....0.0... —  224590.55 

— 629890.55 

Rekstrarhagnaður: 
a. Veðdeildarflokkar ..........200000000.00.. kr. 163959.42 

b. Íbúðalánaflokkar ..........0..00..00. 0... — 432673.16 
c. Lánadeild smáíbúða ...........0.0.00000... — 1654601.75 
d. Vegna lán til útrým. heilsuspillandi íbúða —  127837.28 

— 2379071.61 

Kr. 15769024.35 

Tekjur: 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum 1. jan. 1956: 
a. Veðdeildarbréf ..........000000 0... 0... kr. 953201.25 

b. Íbúðalánabréf .........0...00 000. — 1550982.85 
kr. 2504184.10 

Vextir og varasjóðsgjöld: 
a. Veðdeildarflokkar ..........22.00002000. 0... kr. 1594465.88 

b. Íbúðalánaflokkar ..........020.00. 00... — 3348129.17 
c. Lánadeild smáíbúða ..........0000.00000.. — 1995879.10 

kr. 6938474.15 

Ógreiddar vextir og varsjóðsgjöld 31. desem- 
ber 1956: 

a. Veðdeildarflokkar ........... A — 792233.56 

b. Íbúðalánaflokkar .........000000 0... — 1498045.52 

c. Lánadeild smáíbúða .........00000000000.. —  744448.69 

d. Vegna lána til útrým. heilsuspillandi íbúða —  27666.67 
— 10000868.59 

Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ........2000000 0000... kr. 8370.85 

b. Íbúðalánaflokkar ........00.00000 0... — 2079761.85 
— 2088132.70 

Lántökugjöld: 
a. Veðdeildarflokkar ..........000000..0...... kr. 5600.00 

b. Íbúðalánaflokkar ..........000000000. 0. —  636550.00 
— 642150.00 

Dráttarvextir og umboðslaun: 
a. Veðdeildarflokkar .........0200000000..... kr. 62011.99 

b. Íbúðalánaflokkar ........0000000 0. — 5095.57 
c. Lánadeild smáíbúða .........00000000000.. — 25871.01 

— 92978.57 

Vextir af verðbréfum: 

a. Veðdeildarflokkar ..........000.0.0...0. 0... kr. 1176.00 

b. Íbúðalánaflokkar ...........0.0..000 0000... —- 195719.95 
c. Vegna lána til útrým. heilsuspillandi íbúða —  70544.53 

  267440.48
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7. Vextir af innstædu á hlr. v. lána til útr. heilsuspillandi íbúða kr. 29626.08 238 
8. Vextir af innstæðu hjá Landsbanka Íslands: 

a. Veðdeildarflokkar ........................ kr.  93194.01 
b. Íbúðalánaflokkar ...........000000000.0.... — 50449.82 

  —  143643.83 
  

Kr. 15769024.35 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar Lands- 
bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 28. marz 1957. 

Gunnar Thoroddsen, 

forseti. 

IV. STOFNLÁNADEILDIN 

Efnahagur stofnlánadeildar sjávarútvegsins 31. desember 1956. 

  

  

  

  

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

A-lán ..........0 0. kr. 57539456.75 
B-lån ...........0.... 0000 —  8229085.00 

kr. 65768551.75 
2. Ógreiddir vextir ........................0. nerne nen — 966343.86 
3. Verðbréf skuldaskilasjóðs o. fl. .............00000000 0... —  2134804.26 
4. Ýmsir skuldunautar ........................ kr. 1108280.29 

Afskrifað ..............0000 000 — 190000.00 
— 918280.29 

Kr. 69787980.16 
Skuldir: 

1. Stofnlánadeildarbréf í umferð: 
a. 4% til 15 ára 1946, nafnverð ............ kr. 1331500.00 
b. 4% til 15 ára 1949, nafnverð ............ —  690000.00 
c. 3% til 5 ára (seld með vöxtum dregnum 

frá nafnverði), nafnverð ................ — 156000.00 

kr. 2177500.00 
2. Skuld við seðlabankann .................... kr. 65405383.55 

Að viðbættri skuldbindingu ríkissjóðs vegna 
vangr. afborgana af A-lánum 31. des. 1956 —  2031734.00 

— 67437117.65 
3. Fyrir fram greiddir vextir .................0000.00000 00... —  165754.93 
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Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1955 .......00000000 0000... kr. 
b. Samkv. rekstrarreikningi 1956 ........... — 

7009.35 
190598.33   

c. Afskrifað af ýmsum skuldunautum ...... — 

197607.68 
190000.00 

  

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 15. janúar 1957. 

Framkvæmdastjórnin: 

kr. 7607.68 
  

Kr. 69787980.16 

Jón G. Maríasson. Vilhjálmur Þór. Pétur Benediktsson. 
  

Svanbjörn Frímannsson. 

Rekstrarreikningur stofnlánadeildar sjávarútvegsins árið 1956. 

Gjöld: 
Ógreiddir vextir af lánum 1. janúar 1956 .......... 
Innleystir vaxtamiðar ..........202000 0000... 
Vextir af skuld við seðlabankann ................… 

Kostnaður við rekstur .........2200000 000... 

Tekjuafgangur ............02000000 00 

Tekjur: 

kr. 601998.85 
—  84140.00 
— 1579019.50 
— 90112.23 
— 190598.33 
  

Fyrir fram greiddir vextir af stofnlánabréfum 1. janúar 1956 

  

  

Innborgaðir vextir og dráttarvextir af lánum .. kr. 1360348.02 
Tilheyrandi næsta ári: 
Fyrirfram greiddir vextir af lán- 
UM 2... kr. 90801.60 
Óinnleystir vaxtamiðar ......... — 74953.33 

— 165754.93 

Ógreiddir vextir: 
Af lánum .........00 000 kr. 923381.80 
Af 4% skuldabréfum skuldaskilasjóðs ........ — 42962.06 

  

Kr. 2545868.91 

kr. 384931.96 

— 1194593.09 

—  966343.86 
  

Kr. 2545868.91 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 28. marz 1957. 

Gunnar Thoroddsen, 

forseti.
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V. EFTIRLAUNASJODUR STARFSMANNA LANDSBANKA ISLANDS 

Yfirlit yfir tekjur og gjöld 1956 og efnahagur 31. desember 1956. 

  

  

  

  

  

Tekjur: 
Eignir 1. janúar 1956: 
a. Verðbréf að nafnverði kr. 3474469.45 .... kr. 3318312.95 
b. Innstæða í sparisjóðsbók 2293 ........... — 1262361.15 
c. Vextir af verðbréfum pr. 1. jan. 1956.... — 69906.75 
d. Lántil Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 

Landsbanka Íslands ............0....0..... — 4232766.09 
kr. 8883346.94 

Vaxtatekjur á árinu .............2.2.0.0... senn — 462282.30 
Tillag bankans og sjóðfélaga .........2.0.002200 0000. — 939915.89 

Kr. 10285545.13 
Gjöld 

Greidd eftirlaun á árinu ..................... kr.  57244.50 
— endurgreitt af Landsbanka Íslands ........ —  10269.97 

kr. 46974.53 
Endurgreitt tillög .....................02. 0000... — 33000.88 
Kostnaður ...............0.002000. 0000 — 5000.00 
Eign 31. des. 1956: 
a. Verðbréf að nafnverði kr. $105942.24 .... kr. 7951085.74 
b. Innstæða í sparisjóðsbók 2293 .......... —  865669.09 
c. Vextir af verðbréfum pr. 2. jan. 1957 .... — 40362.50 
d. Lántil Byggingarsamvinnufélags starfsmanna 

Landsbanka Íslands ...................... — 1343452.39 
— 10200569.72 

Kr. 10285545.13 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

í hinu fyrrverandi Suðuramti árið 1956. 

  

  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 381): 
Söfnunarsjóðsinnstæða .............0.0. 0000. kr. 32605.20 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..........0..00.00. 02.00.0000 — 1728.07 

Kr. 34333.27 

Sjóður til næsta árs: Gjöld 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..............020. 000... sn kr. 34333.27 

Kr. 34333.27 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 1957. 

Gunnlaugur E. Briem. 
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REIKNINGUR 

  

  
  

  

  

  

  

Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 1957. 

Gunnlaugur E. Briem. 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1956. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 381): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða .........0.00000000..0.0.0.. kr. 27583.25 
b. Bankainnstæða .............00%000. 000. en. —  8937.18 

kr. 36520.43 
. Vextir: 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 1461.91 
b. — bankainnstæðu .............0.00000. 0. 0... — 394.82 

— 1856.73 

Kr. 38377.16 
Gjöld: 

. Heiðurslaun til Martinusar Simson, ljósmyndara, Ísafirði ...... kr 800.00 
- Sjóður til næsta árs: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...............0.00... kr. 27729.45 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................. — 9847.71 

— 37577.16 

Kr. 38377.16 
Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. april 1957. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebe's árið 1956. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 382): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ................22020...0 0. n nr kr. 15117.50 

. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ................0....000 000... — 801.22 

Kr. 15918.72 
j Gjöld 

. Greitt Búnaðarfélagi Íslands ................20.00.. 00. 0n 00... kr. 721.08 
. Sjóður í árslok: 

Söfnunarsjóðsinnstæða .............20...0..en eens — 15197.64 

Kr. 15918.72



yfir tekjur og gjöld Framfarasjéds Jóns prófasts Melsteds og frá 
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Oafhentir trjáræktarsjóðir 
Vextir árið 1956 af aðalsjóðnum 
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REIKNINGUR 

Bjarnadóttur Melsteds árið 1956. 

Tekjur: 

Vextir árið 1956 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða 

Í sjóði til næsta árs: 
Í Söfnunarsjóði 
Í Landsbankanum: 
a. Trjáræktarsjóður Úlfljótsvatnskirkjugarðs 

Þingvallakirkjugarðs ....................... 
Hlíðar í Grafningi ..............0..00000.0... 

b. — 
c. 
d. — 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 

Keldnakots í Stokkseyrarhreppi 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 382): 
a. Í Söfnunarsjóði ...........20000000 000... 

b. Í Landsbankanum ..........000000 0000... 

Vextir: 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 1957. 

Steinunnar 

kr. 8072.01 

— 855.20 
— 427.81 
— 42.65 
  

Kr. 9397.67 

kr. 8499.82 

— 236.03 
— 231.99 
— 219.69 
— 210.14 
  

kr. 20073.31 
923.84 

  

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..............0..0... 
b. — bankainnstæðu .............0..000000. 00... 

Veittur styrkur 

1063.88 
21.27 

  

Kr. 9397.67 

1956. 

kr. 20997.15 

—  1085.15 
  

Sjóður til næsta års: 
a. Í Söfnunarsjóði ..........0..00)0.00.00 000. 
b. Í Landsbankanum ...........0000 000 0000 nn. 

kr. 20427.94 
1354.36 

  

Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 

Gunnlaugur E. Briem. 

1957. 

Kr. 22082.30 

kr... 300.00 

— 21782.30 
  

Kr. 22082.30 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956 B., bls. 380): 

Níunda árið 1956. 

  

  

kr. 32157.94 

— 1897.13 
  

a. Innritunarskírteini ................00........ kr. 8600.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði ...........000000.0.... — 11956.88 
c. Bankainnstæða ............00000 0000. —- 11601.06 

Vextir: 

a. Af innritunarskírteini ......................... kr. 711.26 

b. — söfnunarsjóðsinnstæðu ...................... — 636.82 
c. — bankainnstædu ................0.000.0..... — 549.05 

Sjóður til næsta års: Gjöld 
a. Innritunarskírteimi ...........0.0.0......0..... kr. 8600.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .....................… — 12124.62 
c. Bankainnstæða ............00.0000 0000... — 13330.45 

Kr. 34055.07 

  

Í atvinnumálaráðuneytinu, 24. apríl 1957. 

Gunnlaugur E. Briem. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir 

Kr. 34055.07 

árið 1952. 

  

- Sjóður frá fyrra ári: Tekjur: 
a. Fasteignaveðslán ............0.00...000.000 00. kr. 61917.50 
b. Lán Laugardalshrepps ..........0000 0000. — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ........ — 44832.56 

d. Ríkisskuldabréf .............0.00. 0000. — 20000.00 
e. Önnur verðbréf .........0..00 — 69333.33 
f. Peningar ...........0.0..00 0000. — 38985.58 

. Vextir: 
a. Af fasteignaveðslánum ....................... kr. 2961.38 
b. — láni Laugardalshrepps ......0.0.00000 0... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 2241.62 
d. — rikisskuldabréfum .........0..00000000 00. — 800.00 
e. — öðrum verðbréfum ...........0.0.0.00....0... — 2833.33 
f. — sparisjóðsinnstæðu .............0000.0....... — 1977.48 

kr. 240068.97 

— 11063.81 
  

Kr. 251132.78
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Gjöld 
1. Kostnaður við verðbréfakaup ............0.0%. 0000... kr. 111.11 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán ................00000.00000.. kr. 57117.50 
b. Lán Laugardalshrepps ..........0..00. 000... — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .........0.000.0000000... — 47074.18 
d. Ríkisskuldabréf ...........0.0.0..0000. 0... — 20000.00 
e. Önnur verðbréf .........0.00000. 0 — 84666.66 
f. Peningar „...........00..0000 00 — 37163.33 

— 251021.67 

Kr. 251132.78 
Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 17. apríl 1953. 

F. h. r. 

Fridgeir Bjarnarson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1953. 

1. Sjóður frá fyrra ári: Tekjur 
a. Fasteignaveðslán .................0.00.00.0000.. kr. 57117.50 
b. Lán Laugardalshrepps ..........0....00...0... — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.00..0...00.... — 47074.18 
d. Ríkisskuldabréf .........0.0....00.0000. — 20000.00 
e. Önnur verðbréf ..............00000 0000. — 84666.66 
f. Peningar ..................0 0000 — 37163.33 

9. Vextir: kr. 251021.67 

a. Af fasteignaveðslánum ..................0...... kr. 2757.88 
b. — láni Laugardalshrepps ...........000........ — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 2447.85 
d. — ríkisskuldabréfum ......................... — 760.00 
e. — öðrum verðbréfum ...........00..000..000... — 3621.67 
Í. — sparisjóðsinnstæðu ..................0...... — 1326.69 

—————— — 11164.09 

Kr. 262185.76 

Sjóður til næsta árs: Gjöld 
1. Fasteignaveðslán ..................0.0.. 0. s es kr. 91467.50 
2. Lán Laugardalshrepps ...............0000. 000 nn — 5000.00 
3. Söfnunarsjóðsinnstæða .............0000000 000 0n uvenner evee — 49522.03 
3. Ríkisskuldabréf .............0.2.0.0...0000. 00 — 19000.00 
5. Önnur verðbréf ...................000 0. .n ss — 79000.00 
6. Peningar ................2000000 00 —  18196.23   

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. sept. 1954. 

F. hr. 

Friðgeir Bjarnarson. 

Kr. 262185.76 

B 52 
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yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir 
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REIKNINGUR 

  

árið 1954. 

  

Tekjur 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Fasteignaveðslán ................0..0000. 0000... kr. 91467.50 
b. Lán Laugardalshrepps .........0.0020200.00 0... —  5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ...............200.0.0... — 49522.03 
d. Ríkisskuldabréf ...............000. 000... 0... — 19000.00 
e. Önnur verðbréf ..........0..0.00. 00. — 79000.00 
f. Peningar ............2000.000. sn ens — 18196.23 

kr. 262185.76 
2. Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum ........................ kr. 4524.45 
b. — láni Laugardalshrepps ..............0....... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .............0000... — 2575.14 
d. — ríkisskuldabréfum ................0000000..0.. — 760.00 
e. — veðdeildarbréfum ...............000000000 0. — 400.00 
f. — öðrum verðbréfum .............0.000.0..... — 4610.00 
8. — sparisjóðsinnstæðu ...........0..000000.0..0.. — 585.50 
h. Arður af verðbréfakaupum ................... — 800.00 

— 14505.09 

Kr. 276690.85 
Gjöld 

1. Veittur styrkur ............2.0..0.e.eess eee sereeee kr.  1500.00 

2. Eign til næsta árs: . 
a. Veðskuldabréf ..............02.000000. 000... kr. 79500.00 
b. Lán Laugardalshrepps .........0.0000 000... — 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .............000000.0.00.. — 52097.17 
d. Ríkisskuldabréf ..............0.0200 000... — 19000.00 
e. Veðdeildarbréf .................02.000. 0000... — 8000.00 
f. Önnur verðbréf ........0.0..00000 00. — 88333.33 
g. Peningar ..............020.0..00 00... — 23260.35 

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 4. 

F. hr. 

Friðgeir Bjarnarson. 

275190.85 
  

júlí 1955. 

Kr . 276690.85
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkelliisjóðs fyrir árið 1955. 

  kr. 275190.85 

— 14370.48 
  

Tekjur 
Sjóður frá fyrra ári: 
a. Fasteignaveðslán ............0.0000000. 000. kr. 79500.00 
b. Lán Laugardalshrepps .........00000 000. —- 5000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0..00...0.... — 52097.17 
d. Ríkisskuldabréf ................00.00000 0000. — 19000.00 
e. Veðdeildarbréf ................0000000 0. — 8000.00 
f. Önnur verðbréf ............ 00. — 88333.33 
gs. Peningar .................0.00000. 0... een — 23260.35 

Vextir: 

a. Af fasteignaveðslánum ........................ kr. 4203.00 
b. — láni Laugardalshrepps .........0......0.0... — 250.00 
c. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 2735.10 
d. — ríkisskuldabréfum ......................... — 760.00 
e. — veðdeildarbréfum .......................... — 400.00 
f. — öðrum verðbréfum ...........000.0000.0.... — 4533.33 
8. — sparisjóðsinnstæðu ..................0....... — 989.05 
h. Arður af verðbréfakaupum .................... — 500.00 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 

Fasteignaveðslán ..............00...00002. 0000 
Lán Laugardalshrepps ................2... 000. 
Söfnunarsjóðsinnstæða ..............20000000 000 
Ríkisskuldabréf „...............2000000 0002 
Veðdeildarbréf ...................20..... 000 
Önnur verðbréf ................2 02 
Peningar .............0.0.0.00000 0000... 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 19. okt. 

F. h.r. 

Friðgeir Bjarnarson. 

Kr. 289561.33 

kr. 75700.00 
— 5000.00 
— 54832.27 
— 19000.00 
— 8000.00 
— 89666.66 
—  37362.40 
  

1956. 

Kr. 289561.33 
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REIKNINGAR BUNADARBANKA ISLANDS 

Årsreikningur 1956. 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1956. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán ..................... 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. 
c. Sveitarstjórnarlán .................... 
d. Reikningslán ............0.00.000.00... 

kr. 18 730 138.48 
— 2651 713.16 
—- 492 380.00 
-- 12 148 133.37 
  

Vixlar ses, 
Lån i hlaupareikningi ................... 
Verðbréf ............0.00000 00 
Innanstokksmunir ..............00.00000... 
Fasteignir .............20.0000000 000... 
Veðdeild ..........0..220200 0000 
Nýbýlasjóður .........0.0200000000 0000... 
Ríkissjóður vegna raforkuframkvæmda ... 
Tryggingar fyrir ábyrgðum .............. 

. Innheimtur .............0.00 0000... 

. Ýmsir skuldunautar ............0.0.0...... 
Innleystir tékkar ............0.00.0000 00... 
Bankainnstæða og peningar í sjóði ....... 

Skuldir: 
Innstæða í sparisjóði .................... 

—- á skírteinum 

— í hlaupareikningi ............... 
— i reikningslánum ............... 

Ræktunarsjóður „................0000000.. 
Byggingarsjóður .............00.000000.0.... 
Fóðurlánasjóður ...................002... 

Smábýladeild .............00000000.0.00.0.. 
Ýmsir kröfuhafar ............0.0........... 
Ábyrgðir ........... 0 

. Landsbanki Íslands ...................... 
Afskriftareikningur ...................... 
Fyrningarsjóður fasteigna ................ 
Varasjóður ...........200000 0... 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir .............. 

kr. 34 022 365.01 
— 122 071 410.84 
—- 70 733 759.18 
— 48 339 873.40 
— 545 000.00 
— 685 000.00 
— 5 660 525.14 

— 38 020.42 
— 4050 000.00 
—  3288373.95 
—- 4 549 544.16 
—- 2 785 261.94 
— 848 404.20 
— 7 833 973.48 
  

. 305 451 511.72 

. 176 582 209.77 
5 562 447,84 

66 489 426.23 
624 781.17 

7 109 787.21 
1 623 302.71 
519 436.20 
291 945.89 

5 483 467.34 
3 288 373.95 

18 708 538.53 
2 400 000.00 

40 000.00 
14 735 431.94 

1992 362.94 
  

. 305 451 511,72
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Vextir frá fyrra ári 
Forvextir af víxlum 

Aðrir vextir 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 1956. 

1729 554.71 
8 867 240.18 

10 133 685.39 
1 006 865.54 
  

Vextir ...........200000 0000 
Rekstrarkostnaður .............2.0000000 0000 ne 

Aukatillag til eftirlaunasjóðs 
Afskrifað af fasteignum og áhöldum 
Fært á afskriftareikning 
Til varasjóðs serene 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir 

Kr. 21 737 345.82 

kr. 11 247 718.99 
4 742 646.60 

— 250 000.00 
—- 850 000.00 
— 400 000.00 
—- 2254 617.29 

— 1992 362.94 
  

Kr. 21 737 345.82 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands i Reykjavik 31. des. 1956. 

Eignir: 

  

  

1. Skuldabréf fyrir lånum: 
a. Fasteignaveðslán .........0.0.000000... kr. 16 471 654.48 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 2312213.16 
c. Sveitarstjórnarlán .................... -— 492 380.00 
d. Reikningslán ...........000.0000 0000... — 10472 378.75 

—- kr. 29 748 626.39 
2. Vixlar ..........0000 000. eee — 111 059 290.79 
3. Lán í hlaupareikningi ..........0..2200 0000 nn nn — 70 706 624.86 
4. Verðbréf ............02000000 ern — 48257 573.40 
5. Innanstokksmumir ............02000 000... n nn —- 500 000.00 
6. Innheimtur ............0.0. 0200. —  4549544.16 
7. Fasteignir .............0000.20 0200 — 500 000.00 
8. Tryggingar fyrir ábyrgðum ............0.0200 0... 0... — 3288 373.95 
9. Veðdeild .................20000 nr — 5660 525.14 

10. Nýbýlasjóður .............20.200000 0000 enn — 38 020.42 
11. Ríkissjóður vegna raforkuframkvæmda ..........0.00.00... — 4050 000.00 
12. Ýmsir skuldunautar ...........0...00.00 0. sn nn — 2 259 109.73 
13. Innleystir tékkar ............020000000 00 — 848 404.20 
14. Bankainnstæða og peningar Í SjÓði ......0000000 000... — 1 614 761.77 

Kr. 289 080 854.81 

Skuldir 
1. Innstæða í sparisjóði ........02020000. 0000 kr. 163 182 953.25 
2. — á viðtökuskírteinum ...........2.0000000 000... —… 5487 845.98 
3. — í hlaupareikningi ............0.0000 000... 00. 0... — 65 876 830.50 
4. — í reikningslánum ............02000 000 ðn nn — 144 994.67 
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5. Útibú á Akureyri ..........sssssrseneeeeeevevevevvvvevee kr 290 535.32 
6. Ábyrgðir ...............00000 0000. — 3288 373.95 
7. Ræktunarsjóður ................0.0.2.200 nn —  1109787.21 
8. Byggingarsjóður ...................0000000r er — 1 623 302.71 
9. Fóðurlánasjóður ...............2000000 0... vn sn — 519 436.20 

10. Smábýladeild ................0..000 00... — 291 945.89 
11. Landsbanki Íslands .................0.0.....0 sn — 18708 538.53 
12. Ýmsir kråfuhafar 2... 000 —  5483467.34 
13. Afskriftareikningur ..................0000 00... — 2400 000.00 
14. Varasjóður ..................0.0.0000 0. — 12 985 431.94 
15. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ..............0...0..0. 000... — 1687 411.32 

Kr. 289 080 854.81 

Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðabanka Íslands í Reykjavík 1956. 

  

  

  

  

Tekjur 
1. Vextir frá fyrra ári ...................0.0..20.000n ns kr. 1491 199.65 
2. Forvextir af víxlum ...................000 0000 — 7 680 948.80 
3. Aðrir vextir ....................000 000. — 10 133 685.39 
4. Ýmislegar tekjur .................000.00..0. 00. — 861 544.39 

Kr. 20 167 378.23 
Gjöld 

1. Vextir .........0.0000200.0.0000 sess kr. 10 581 405.24 
2. Rekstrarkostnaður ........................000 000 — 4313 944.38 
3. Aukatillag til eftirlaunasjóðs ............0.000000....00.0. — 250 000.00 
4. Afskrifað af fasteignum og áhöldum ...................... — 850 000.00 
5. Fært á afskriftareikning ................0......... 000. — 400 000.00 
6. Til varasjóðs .................202000. 00 nes — 2084617.29 
7. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir ...................00...0.0... — 1687 411.32 

Kr. 20 167 378.23 

Efnahagsreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. des. 1956. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán „..................... kr. 2 258 484.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................ — 339 500.00 
c. Reikningslån .................000.00000.. — 1675 754.62 

kr. 4273 738.62 
2. Víxlar .........00000000 20... snar — 11 012 120.05 
3. Lán í hlaupareikningi ...............0...0000v 0. — 27 134.32 
4. Ýmsir skuldunautar .............0..0....000 00. —  526152.21 
5. Innanstokksmunir ...........2.000.00 0000... FIRIR — 45 000.00 
6. Fasteignir ..................0.22000. 0... — 185 000.00 
1. Verðbréf ..............00..20. 00. — 82 300.00 
8. Bankainnstæða og peningar i sjóði ............0000.0.00.0.. — 509 747.03 

Kr. 16 661 192.23
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Skuldir: 
Innstæda í sparisjóði ..........02002000.00 000. sn kr. 13 399 256.52 

— á viðtökuskírteinum ................00000 0. ...... — 74 601.86 
— í hlaupareikningi ...............0.00.00 0. 0... — 612 595.73 
— í reikningslánum ..............00.0000 00... — 479 786.50 

Fyrningarsjóður fasteigna ..............000.0.0. 0... en... — 40 000.00 
Varasjóður ............00200 0000... nn rn — 1750 000.00 
Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir ...............0...000.0 00... — 304 951.62 

  

Kr. 16 661 192.23 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1956. 

  

Tekjur 
Vextir frá fyrra ári .............000.02202. 0000. kr. 238 355.06 
Forvextir og aðrir vextir ...........0.0000000 0000... — 1186 291.38 
Ýmislegir tekjur .................2...000 0. ens —  145321.15 

Kr. 1569 967.59 
Gjöld 

Vextir ..........0..0.20020 00 kr. 666 313.75 
Rekstrarkostnadur .............02000000 0000 — 428 702.22 
Til varasjóðs .............2.00000.0 00 e sn sesenesse — 170 000.00 
Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir ............00..000. 0000... —  304951.62 

  

Kr. 1569 967.59 

Efnahagsreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 31. desember 1956. 

Eignir: 

  

  

Skuldabréf fyrir lánum: 
1. flokkur ............0200.00 00. kr. 79 927.34 
2. flokkur ...........02.0000 00... — 7 950 936.88 
3. flokkur .............0.0000. 00 en — 6261 262.88 

kr. 14 292 127.10 
Verðbréf .............2000000.0 nes — 35 000.00 

Kr. 14 327 127.10 
Skuldir: 

Skuld við sparisjóðsdeild ...............2.2000.0 0... 000... kr. 5660 525.14 
Ríkissjóður ............2202000000 nes — 6460 776.00 
Varasjóður ....0r0mereereeeeeeeeee nn — 2205 825.96 

  

Kr. 14 327 127.10 
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Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1956. 

Vextir af lánum ..........0.00 0... 00 enn 
Lántökugjald .................0.0..0 0. eee 
Vextir af verðbréfum .............000000. 00... 

Resktrarhalli ................002000 000 

Vextir .........0.2 0000 

kr. 508 452.12 
— 38 590.00 
—… 2448.00 
— 248 504.39 
  

Kr. 797 994.51 

kr. 105 000.00 
— 692 994.51 
  

Kr. 797 994.51 

Efnahgasreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1956. 

Eignir: 
. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

4% þjóðjarðasölulán ................... kr. 
4%% lán í 1. flokki ................... — 
4%2% lán í 3. flokki ............0...... —- 
4%2% lán í 4. flokki ................... — 
2%7,% lån i 5. flokki ...........0....... — 73 571 984.72 
4% lån i 6. flokki ............000.00... — 59 219 322.34 

Skuldabréf Viðlagasjóðs ...........2.0000.0. 0... 
Verðbréf ..........2020202 0000 
Sparisjóðsdeild .............0.0000..0 000. 

kr. 133 148 236.31 
148 294.57 

2 057 430.59 
7 109 787.21 
  

Kr. 142 463 748.68 

  

  

Ríkissjóður ..............2.00000 0000. nn enn. kr. 63 774 026.25 
Framkvæmdabanki Íslands ................0..0..... — 41 804 141.00 

Landsbanki Íslands ..........220000000 0... —- 5 376 028.37 
Höfuðstóll ...........00.0.0 0... —- 31509 553.06 

Kr. 142 463 748.68 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1956. 

Tekjur 
Vextir af lánum ..............0.0.s sess kr. 2841 788.90 

Vextir af verðbréfum ...............000. 00. n se — 125 571.83 

Lántökugjald ................20.2.0.e sneri —  344605.50 
Ríkissjóðstillag ..............2..20.02000 00. eeen — 1600 000.00 
Rekstrarhalli ...........2220000 0000 — 629 838.94 

Kr. 5 541 805.17
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Gjöld 
Vextir ............0....00. ses kr. 4 100 397.67 
Rekstrarkostnaður .................0000.0 0000 — 1161407.50 

Þátttaka í kostnaði teiknistofu .............0...0.000000. — 280 000.00 
  

Kr. 5 541 805.17 

Efnahagsreikningur Byggingarsjóðs 31. desember 1956. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

a. Endurhýsingarlán, 1. flokkur .......... kr. 1701 233.80 

b. Nýbýlalán á ræktuðu landi ............ —- 85 448.49 
c. Nýbýlalán á óræktuðu landi .......... — 48 165.00 
d. Endurhýsingarlán, 2. flokkur ......... -- 62 396 314.68 
e. Endurhýsingarlán, 3. flokkur ......... — 13 741 153.40 

kr. 77 972 315.37 
Verðbréf .............2.2 000. — 1043 211.88 
Sparisjóðsdeild .................2.2. 0000 nn nes nerne — 1 623 302.71 

Kr. 80 638 829.96 
Skuldir 

Ríkissjóður ..................200. 0. ens kr. 10 650 597.01 
Framkvæmdabanki Íslands .............0.0.0000.00020 000. — 11 896 317.00 
Veðdeild Landsbankans ...........2.000.0.. 0... — 19 340 624.54 
Höfuðstóll .................0.0.0 000 — 38751 291.41 

  

Kr. 80 638 829.96 

  

Tekjur 
Lántökugjald ...................20. 0000 kr. 105 200.00 
Vextir af lánum ...........0.0.0.0.0 nr — 1561 608.83 
Vextir af verðbréfum ............2.2 000. — 88 787.31 

Ríkissjóðstillag .................0000 0002. — 2500 000.00 

Kr. 4 255 596.14 
Gjöld 

Vextir .............. 0200. kr. 1710 933.44 
Rekstrarkostnaður ..............00%.2 0202. — 1579 917.50 
Þátttaka í kostnaði teiknistofu ...........0..0.0.0.2.0.0 00... — 357 445.32 

Laun byggingafulltrúa ................000.00 0... — 64 900.00 
Til höfuðstóls ...............22.. 00... — 542 399.88 

  

Kr. 4 255 596.14 

Skuldabréf fyrir lánum ................... 0000 0 0 kr. 20 892.36 
Innstæða í sparisjóðsdeild ...............2.000. 00... -— 291 945.89 

  

Kr. 312 838.25 
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Skuldir: 

Varasjóður .........2.00200000 eeen kr. 312 838.25 
  

Kr. 312 838.25 

Vextir af lánum ...........00.0.ss sess kr. 1 089.91 
  

Til varasjóðs ........0000000 0000 0 enes enerere 

Kr. 1 089.91 

kr. 1 089.91 
  

Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1956. 

Kr. 1 089.91 

Skuldabréf fyrir lánum ...........002000 00 .n een kr. 589 072.26 
  

Kr. 589 072.26 

Skuld við sparisjóðsdeild ............02.20.00 0... nn rn kr. 38020.42 
Varasjóður ........0.0000000 00 nn ns nr — 551 051.84 

  

Kr. 589 072.26 

kr. 25 846.48 
  

Tekjur 
Vextir af lánum ........20000 s.n enn 

Gjöld 

Vaxtamiðar nýbýlabréfa .........0022000. 0000 nennen nn 

Kostnaður ............000 0... sr 

Til varasjóðs seeren nes ennen serene 

Kr. 25 846.48 

kr. 4 500.00 
— 106.00 
— 21 240.48 
  

Efnahagsreikningur Fóðurlánasjóðs 31. desember 1956. 

Kr. 25 846.48 

  

Eignir 

Skuldabréf fyrir lánum .........0000 0000 0nnn nn kr. 2549 509.91 

Innstæða í sparisjóðsdeild .............0200000 00... ee nn nn —  519436.20 

Kr. 3 068 946.11 

Skuldir: 

Höfuðstóll .............000 0000 kr. 3 068 946.11 
  

. 3 068 946.11



  

  

  

419 

Rekstrarreikningur Fóðurlánasjóðs 31. desember 1956. 

Tekjur 
Vextir af lánum ................0..000.000 rn kr. 5 968.92 

Kr. 5 968.92 
Gjöld: 

Lagt við höfuðstól ......................0. ennen kr. 5 968.92 

Kr. 5 968.92 
Reykjavik, 1. janúar 1957. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1956 höfum við yfir- 
farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 22. febrúar 1957. 

Einar Gestsson. Guðmundur Tryggvason. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 22. febrúar 1957. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Sigurjón Guðmundsson. 

Efnahagsreikningur Landnáms ríkisins 31. desember 1956. 

i Eignir: 
1. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ................000000.... kr. 1083 088.33 
2. Stofnkostnaður nýbýlahverfa ...........00..0..000000 00. — 9848 089.80 
3. Innanstokksmunir ..................000. 00. — 78 531.14 
4. Vélar og áhöld ..............0..2000000 000 — 223 100.43 
5. Ýmsir skuldunautar ..................00.. 000... — 1 088 050.75 
6. Verðbréf ..............0....200 0000 — 53 000.00 
1. Bifreiðar ....................000.2 000 — 55 011.60 
8. Efni ..............2..0 2000 — 27 560.00 
9. Innstæða í stofnsjóði Samvinnutrygginga .................. — 59.89 

Kr. 12 456 491.94 
Skuldir: 

1. Ýmsir kröfuhafar ................0..0..00 0. kr. 238 258.61 
2. Höfuðstóll: 

Frá fyrra ári ................000..... kr. 11 901 393.79 
— rekstrarreikningi ................. — 316 839.54 

  — 12 218 233.33 
  

Kr. 12 456 491.94 
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Rekstrarreikningur Landnåms rikisins 1956. 

  

  

Tekjur 

Tillag úr ríkissjóði ..........0000000 0... nn rns kr. 2 500 000.00 

Vextir .........000 00 sen — 52 218.75 

Kr. 2552 218.75 

Gjöld 

Rekstrarkostnaður ..........0.0000000 0. se nn sn kr. 624581.43 

Styrkveitingar samkv. lögum um landnám og nýbyggðir .... — 1610 797.78 

Til höfuðstóls .........0200000 eeen —  316839.54 

Kr. 2552 218.75 

Reykjavík, 5. febrúar 1957. 

Pálmi Einarsson 

landnámsstjóri. 

Reikninga þessa höfum við yfirfarið og borið saman við bækur 

fylgiskjöl og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 18. febrúar 1957. 

Guðmundur Tryggvason. Einar Gestsson. 

Með hliðsjón af ofanritaðri yfirlýsingu endurskoðenda kvittar 

fyrir reikninginn. 

Ha
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DO 

Reykjavik, 13. marz 1957. 

sjóðsins og 

nybylastjorn 

Jón Pálmason. Haukur Jörundsson. Ásmundur Sigurðsson. 

Jón Sigurðsson. Steingr. Steinþórsson. 

Eftirlaunasjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands. 

Yfirlit um tekjur og gjöld árið 1956 og efnahag 31. desember 1956. 

  

  

  

  

  

Eign 1. janúar 1956: Tekjur: 
a. Verðbréf .......002000000 00. kr. 2 939 654.93 

b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands — 73 774.75 

c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ....... — 200 000.00 
kr. 3 213 429.68 

Vextir ......000..0 000 kr. 197613.86 

Tillög bankans og sjóðsfélaga .............. — 322 891.64 

Viðbótartillag bankans .........0000.0000... — 250 000.00 a 
— 770 505.50 

Kr. 3 983 935.18 

Gjöld 

Greidd eftirlaun ...........00000 00 000 kr. 19 169.28 

Eign í árslok: 
a. Verðbréf ........0000 0000 kr. 3 358 533.26 

b. Innstæða í sparisj. Búnaðarbanka Íslands — 356 232.64 

c. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ....... — 250 000.00 
— 3 964 765.90 

Kr. 3 983 935.18
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REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 
1. janúar — 31. desember 1956. 

Rekstrarreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1956. 

  

Gjöld 
Kostnaður við bankareksturinn ..................0.0000000000.. kr. 12753907.98 
Fært á afskriftareikning .....................0.00.000. — 2000000.00 
Arður til hluthafa 4% ............0.0.000 0 — 292616.00 
Til varasjóðs ................... —  2000000.00 
Til húsbyggingasjóðs .................00.00.... El. — 500000.00 
Framlag til eftirlaunasjóðs ................0..0.00.0000 eee — 500000.00 
Til næsta árs yfirfærist .............0..0...0. — 159885.68 

Kr. 18206409.66 
Tekjur 

Yfirfært frá fyrra ári .................00..0.. 0. kr. 295769.49 
Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur ................,, AR — 17910640.17 

  

Kr. 18206409.66 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1956. 

Activa 
Fasteignaveðslán ..................00.0.0.000.0.. Eee kr. 124025.53 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ...............00.0..0...00000 00. —  5739244.31 
Reikningslán ......................00.0..00 02 —  50092316.80 
Skuldir á hlaupareikningi ....................0..000000000 — 139304820.76 
Vixlar ...............0... 0... — 313678457.36 
Ýmsir skuldunautar ....................0..0 —  29016903.90 
Verðbréf .................. EDT, — 38317643.73 
Erlend mynt ...................0. 0 — 298687.70 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir .....,.... — 675191.73 
Erlendir bankar ....................000.0. 000. — 5059326.72 
Ógoldnir Vextir ............... — 108219.22 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........00000000..... — 43432685.74 
Sjodur .........0.00002 0... —  8437341.27 

  

Kr. 634284864.77 

Hlutafé „..........00....0... 0. kr. > 7315400.00 
Varasjóður ..................0.0000000 000 — 24000000.00 
Afskriftareikningur ....................00.00.... 0 — 24000000.00 
Gengisreikningur ......................000..0. 0. —  2100000.00 
Húsbyggingasjóður ................0.00.0%.... 0000 — 500000.00 
Ógreiddur arður 1954— 1955 ...................000..0 — 296428.00 
Arður til hluthafa fyrir árið 1956 ...............0.0000000000... — 292616.00 
Hlaupareikningur ........,,........0..00.0.0000 000 — 107680939.16 
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250 Sparisjóðsfé ........0000000. ner nseenennrenneennrenn ert kr. 233889813.67 

Ýmsir skuldheimtumenn ......0.0ecessessss ss —  50962862.17 

Endurseldir víxlar ........0.0000s0ssenssssn sn —  94390449.35 

Innlendir bankar ..........ceeesssssnsss sr —  39855234.11 

Erlendir bankar .........00.ssesssense ss — 1280229.65 

Fyrirfram greiddir vextir .........000.00.000.0 en en ne ner —  4128321.24 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0.000000000 0... 0... — 43432685.74 

Yfirfært til næsta árs .......0.0dseesseessðr ss — 159885.68 

Kr. 634284864.77 

Reykjavík, 29. janúar 1957. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Valtýr Blöndal. Jóhann Hafstein. Gunnar Viðar. 
  

Einar E. Kvaran. 

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f., 

Reykjavík, og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 30. apríl 1957. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

Með skírskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 

reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 7. maí 1957. 

FULLTRÚARÁÐ ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 

Stefán Jóh. Stefánsson. Lárus Fjeldsted. Eyjólfur Jóhannsson. 

Björn Ólafsson. Gísli Guðmundsson. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykjavík, 31. desmeber 1956. 

Activa: 

Fasteignaveðslán .........0.0000e0eoeoenenenennssssn nn 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ..........20020000 eeen nnnnrn nn. 

Reikningslán ........000000000 sn ens nsn nn 

Skuldir á hlaupareikningi ..........0000000.ooenee senn 

Vixlar serene sense ne seere esser 

Ýmsir skuldunautar ................. eeen 
Verðbréf ..........000 een 

Erlend mynt .......0000000ssesssðssrs sr 

Bankahúsið og aðrar fasteignir ............00000 00 000... 0000... 

Erlendir bankar .........000e0e.e0en nn 

Útibúið á Ísafirði ..........0000.000 neee 

Útibúið á Seyðisfirði .............000000 00 nenr nn nn 

Útibúið í Vestmannaeyjum .......000000000 0. nn 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ........00000000.0.0000. 

Sjóður ......0000000.. AR 

kr. 40097.29 
—  3120044.31 
—  35019483.39 
— 101260109.38 
— 204656220.20 
—  24935055.09 
—  34931388.13 
— 271142.42 
— 70054.00 
— 4190108.19 
— 14152611.41 
— 22108404.87 
— 51962441.86 
—  38441871.53 
— 6183922.68 
  

Kr. 541342954.75
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Passiva: 
Hlutafé ................2.0...000. ene kr. 7315400.00 
Varasjóður .............200000. 0... sess —-  24000000.00 
Afskriftareikningur ...................0200 0000. — 24000000.00 
Gengisreikningur ................2000....e.ese seen —  2100000.00 
Húsbyggingasjóður ......................02000 00 0r rneveneeeee — 500000.00 
Ógreiddur arður 1943— 1955 ............0.02.0000.0 rn — 296428.00 
Arður til hluthafa fyrir árið 1956 ............4.0.0000..00.... — 292616.00 
Hlaupareikningur .................000.00 0000... ess —  89595451.00 
Sparisjóðfé .............22.0000. es — 164174722.29 
Ýmsir skuldheimtumenn ...............00000. 000 — 47000560.05 
Endurseldir víxlar ..............00.0000.eeeee ser —  93850449.35 
Innlendir bankar „...............0...eeeeeeensrs er — 39855234.11 
Erlendir bankar ..............2.2.000000 0... eens —  1280229.65 
Utibúið á Akureyri .............000..00..0 eee —  5702638.52 
Fyrirfram greiddir vextir ...............000..0.0.nen en — 2111468.57 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .................0.. 000. — 38441871.53 
Yfirfært til næsta árs ................00000 000 vvnv se — 159885.68 

  

Kr. 541342954.75 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1956 og 
vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víxlum, verðbréf 

og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 30. apríl 1957. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1956. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ..........0..00000..00.000.. kr. 5702638.52 
Sjálfskuldarábyrgðarlán .................0.000. 0. sv esv n nr —- 2261200.00 
Reikningslán ................0.0000 ee ss ss ss ss —  4630448.09 
Skuldir á hlaupareikningi ...............0.0000.. even senn —  9660540.89 
Vixlar ...........20000000000 sn ss ess — 12405372.86 
Ýmsir skuldunautar ...............0.0.00.0 ee eee —  833566.72 
Erlendir bankar ................22000000 0. eesssess ss — 869218.53 
Verðbréf ...........0..000000 00. — 54058.90 
Húseign útibúsins ..................00.0000 0. seen — 2.00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........0000000. 00... —  929104.36 
Sjóður ...........20000000..00 sn —  1022966.39 

  

Kr. 38369117.26 

Hlaupareikningur ...................0...00 0. ne sess kr. 9230087.27 
Sparisjóðsfé .............0..00000.0.0. sn — 26362776.57 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........20.0.0000 enn nr —  1002883.33 

1957 
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250 Endurseldir víxlar ..............00.0... een ens 

Fyrirfram greiddir vextir ...........2...20.000 00... ne enn... 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna 00... 

  

II. Útibúið á Ísafirði. 

kr.  540000.00 
—  304265.73 
—  929104.36 

Kr. 38369117.26 

  

  

Activa 
Fasteignaveðslán .................0200000 00. sn ses kr 83928.24 
Reikningslán ..................220200 0... sn sn — 4007795.31 
Skuldir á hlaupareikningi .................0..0.0 0... s.n. — 5379546.96 
Víxlar ...........220.0000000sen rass — 19373438.85 
Ýmsir skuldunautar ..............0.0000.0. 0. —  351400.44 
Húseignir útibúsins ................2...eeeeevese ss — 243409.79 
Sjodur .....0.0202000000. ss —  750041.98 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .............0000.00.0... — 517409.85 

Kr. 30706971.42 
Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ...........0.00.........0.0.. kr. 14152611.41 
Hlaupareikningur .................0.00 0... sess —  2151692.07 
Sparisjóðsfé ..........0.020020000 else — 13504617 47 
Ýmsir skuldheimtumenn ............0.0 0... 0 ene — 89983.20 
Fyrirfram greiddir vextir ................0000000 000... — 290657.42 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........0..000.00000 00... — 517409.85 

Kr. 30706971.42 

TIL. Útibúið á Seyðisfirði. 

  

  

Activa: 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ...............0.002000. enn e nn kr.  358000.00 
Reikningslán ..........2..00..ð eens —  2503707.65 
Víxlar ..........00000000nneeer rr — 13518034.63 
Verðbréf .............00.00000r sneri — 207850.00 
Skuldir á hlaupareikningi ...........0.00..0. 0002 00nn — 11934620.91 
Ýmsir skuldunautar ...........2.0000.0.. sess —  613290.24 
Erlend mynt ...........2000200o0 ease — 24194.69 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ........................ 2 — 361724.94 
Ógreiddir vextir ..........2..000.0000. 0 ss —- 108219.22 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............0.0000000000. — 5000.00 
Sjóður .........20200000 s.n eð — 160367.96 

Kr. 29795010.24 
Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ........000000. 0000... kr. 22108404.87 
Hlaupareikningur .............2.02000000 ner — 966492.61 
Sparisjóðsfé ..........2.02000.0..e rðr —  4067566.00 
Ýmsir skuldheimtumenn ............2.00... eens —  2598838.51 
Fyrirfram greiddir vextir ..........2.0.00000000 nn — 108708.25 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........0.000... 00... 00... — 5000.00 

Kr. 29795010.24
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IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Activa: 
Reikningslán ..................020000..n sess kr. 3930882.36 
Víxlar ............0200200000n rs — 63725390.82 
Skuldir á hlaupareikningi ..................200.. 0. e.s — 11070002.62 
Erlend mynt .............20.00 00... — 3350.59 
Ýmsir skuldunautar ..................0 0000 — 2283591.41 
Verðbréf „..........2.220.0002 00. — 3124346.70 
Húseign útibúsins ....................20. 000. .n even — 1.00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........0.0.0000000..0.00. -- 3539300.00 
Sjóður ..........2..200020.0 een ennen events —  320042.26 

Kr. 87996907.76 
Passiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ........000.00000.00 000. kr. 51962441.86 
Hlaupareikningur .................002..0 00 .ven enn —  5737216.21 
Sparisjóðsfé...............00200 0000 — 25780131.34 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........0.200 0000 ne sn — 330597.08 
Fyrirfram greiddir vextir ...............0.0..0.0 0... sn —  647221.27 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ............00000. 0000. n —  3539300.00 

Kr. 87996907.76 

REIKNINGUR 

Minningargjafasjóðs Landsspítala Íslands 1956. 

Tekjur 
1. Eign í ársbyrjun ................0.000 0... kr. 908078.50 
2. Minningargjafir .................0.002020 00. .ss ns — 1406.00 
3. Samúðarskeyti Landssímans .............20. 0... .0 nn —  101113.45 
4. a. Minningargjöf um Elísabetu Guðjohnsen, yfir- 

hjúkrunarkonu, frá systkinum hennar ...... kr. 20000.00 
b. Gjöf frá S. Á. á Akureyri .......00...... — 100.00 

—  20100.00 
5. Vextir .........0....200200000nsnn rr —  49788.24 

6. Útdregin verðbréf: 
a. Innanríkislán 1941 ...................0.0.... kr 5000.00 
b. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar 1943 ..... — 5000.00 
c. Veðdeildarbréf Landsbankans .............. — 5000.00 
d. Byggingarsamvinnufélag starfsmanna ríkisins —  3000.00 

— 18000.00 

Kr. 1098486.19 
Gjöld 

1. Styrkveitingar til sjúklinga ................020..0.0. 000... nn kr.  40430.00 
2. Önnur gjöld .............0...00.0 0. 0e sans — 9851.46 
3. Til jafnaðar tekjulið 6 ..............0..000000 0000. — 18000.00 
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251 4, Eign i årslok: 
a. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands .......... kr. 950.00 
b. Innanríkislán 1941 ............0000.000002 0... — 30000.00 
c. Veðdeildarbréf Landsbankans ............... —  87000.00 
d. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar .......... — 10000.00 
e. Byggingarsamvinnufélag starfsmanna ríkisins —  50000.00 
f. Innanríkislán Sogsvirkjunarinnar 1961 ...... — 20000.00 

g. Bankainnstæður ...........0.00000000. 0000... — 488329.85 
h. Í Söfnunarsjóði, útborgunardeild ........... — 315544.88 
i. Hjá gjaldkera sjóðsins ............0.000.... — 28380.00 

  kr. 1030204.73 
  

Kr. 1098486.19 

Reykjavík, 5. janúar 1958. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Við undirritaðar höfum yfirfarið ársreikning þennan og borið hann saman við 
tilheyrandi fylgiskjöl, og höfum ekkert við hann að athuga. 

Ásta Magnúsdóttir. S. Brynjólfsdóttir. 

252 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1956. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrri ári (Stj.tíð. 1956 B., bls. 346): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ........0000000.00... kr. 916141.29 
b. Bankainnstæða .........020000000 0000... —  60660.28 
c. Veðskuldabréf .........2020000 0000... — 327600.00 
d. Skuldabréf með ríkisábyrgð (Siglufj.) ...... —  82000.00 
e. Sérskuldabréf (Óskar G. Jóhannsson) ...... — 63000.01 
f. Sérskuldabréf B. S.S. RB. 2....00000 00. — 10000.00 
g. Sérskuldabréf Byggingarsamvinnufél. Rvíkur . — 10000.00 

kr. 1469401.58 

2. Vextir 
a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ............... kr. 48555.48 
b. — innstæðu í Útvegsbanka Íslands ........ —  3504.66 
c. — veðskuldabréfum .............0.0.0.0.0.. — 16380.00 
d. — sérskuldabréfi Siglufjarðar .............. — 3280.00 
e. — sérskuldabréfi Óskars G. Jóhannssonar .. — 1960.00 
f. — sérskuldabréfi B. S.S. R. .......0.0.20... — 600.00 

g. — sérskuldabréfi Byggingarsamvinnufél. Rvk — 1300.00 
— 15580.14   

  

Kr. 1544981.72
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Sjóður til næsta års: Gjöld: 
Söfnunarsjóðsinnstæða ............0.2.0000. 000. kr. 964696.77 
Innstæða í Útvegsbanka Íslands ..............00.00.000000.2.. — 95618.27 
Veðskuldabréf ................0..00.0 ses — 312000.00 
Sérskuldabréf Siglufjarðar ...............0.200 0000... —  82000.00 
Sérskuldabréf Óskars G. Jóhannssonar 2.…...............2.… —  60666.68 
Sérskuldabréf B.S.S.R........02000000 00 — 10000.00 
Sérskuldabréf Byggingarsamvinnufél. Reykjavíkur ............ —  20000.00 

  

Kr. 1544981.72 
Í félagsmálaráðuneytinu, 20. nóvember 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1957. 

Baldur h.f., Keflavík. 
Bifreiðasmiðjan Dvergasteinn h.f., Eyrarbakka. 
Bílaskálinn h.f., Reykjavík. 
Bílaverið h.f., Hafnarfirði. 

Borgarbúðin, Kópavogi. 
Borgarþvottahúsið h.f., Reykjavík. 
Bókhlaðan h.f., Reykjavík. 
Brimnes h.f., Reykjavík. 
Bruni h.f., Reykjavík. 

Búi h.f., Þingeyri, Þingeyri. 
- Byggingarverktakar Keflavíkur h.f., Keflavík. 

Cudogler h.f., Reykjavík. 
Dentalía h.f., Reykjavík. 

„Dragtin“ h.f., Reykjavík. 

Drifandi h.f., Vestmannaeyjum. 
Egilskjör hlutafélag, Reykjavík. 
ESWA-verksmiðjan h.f., Reykjavík. 
Fiskiver Sauðárkróks h.f., Sauðárkróki. 

Fiskmiðstöðin h.f., Reykjavík. 
. Fiskvinnslan h.f., Akureyri. 
. Fjölprent h.f., Reykjavík. 
. Framnes h.f., Keflavík. 
- Garður h.f., Akureyri. 
. „Gevafoto“ h.f., Reykjavík. 

. Gigjasteinn, Rifi, Neshreppi, Snæfellsnessýslu. 

. Hitavirkjun h.f., Reykjavík. 
- Hjálmar Þorsteinsson & Co. h.f., Reykjavík. 
. Hraðfrystihúsið Ís h.f., Kópavogi. 
. Hraðfrystihús Tálknafjarðar h.f., Tálknafirði. 
. Hringur h.f., Suðureyri við Súgandafjörð, V.-Ísafjarðarsýslu. 
. Hlutafélagið Höfðaklettur, skammstafað H.f. Höfðaklettur, Höfðakaupstað. 
. Hf. Iðja, Akureyri. 
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. Innkaupasamband bóksala h.f., Reykjavik. 
Ísfélag Vestmannaeyja h.f., Vestmannaeyjum. 

. Íslenzkar kvikmyndir h.f., Reykjavík. 
. Járniðnaðar- og pípulagningarverktakar Keflavíkur h.f., Keflavík. 
. Lágafell h.f., Mosfellssveit, Gullbringusýslu. 
. Loftpressan h.f., Reykjavík. 
. Magni h.f., Ísafirði. 
. Magnús Jensson h.f., Reykjavík. 
. Margrét h.f., Reykjavík. 
- H.f. Möl og sandur, Akureyri. 
. Myndamót h.f. (áður Prentmyndagerð Ólafur J. Hvanndal), Reykjavík. 
. Neisti h.f., Neskaupstað. 
. Ólafur Þorsteinsson & Co. h.f. (áður Geir Stefánsson & Co. h.f.). 

. Perlit h.f., Reykjavík. 

. Plastiðjan h.f., Eyrarbakka. 

. Rafeind h.f., Reykjavík. 
. Raflýsing h.f., Siglufirði. 
. Rafmagnsverktakar Keflavíkur h.f. (Keflavík Electrical Contractor Ltd., Kefla- 

vík). 
. Rafsegull h.f., Akureyri. 
. Rafvirkjadeildin h.f., Hafnarhreppi, Gullbringusýslu. 
. Rán h.f., Hnifsdal. 

Rán h.f., Reykjavík. 
. Rósin h.f., Reykjavík. 
. Sameinaðir verktakar h.f. (Accociated Icelandic Contractors inc.), Reykjavík. 

. Sigvaldi Þorleifsson h.f., Ólafsfirði. 

. Sjónfríð h.f., Þingeyri. 
. Skóveræzlun Leós h.f., Ísafirði. 
. Sporður h.f., Keflavík. 

. Spindill h.f., Reykjavík. 
. Stapaver, Valfelli, Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. 
. Steinsúlur h.f., Reykjavík. 

Stórholtsprent h.f., Reykjavík. 
. Sveinn Guðmundsson & Co., Vestmannaeyjum. 
. Söltun h.f., Keflavík. 
. Söltunarstöðin Venni h.f., Húsavík. 

Timbursalan h.f., Vestmannaeyjum. 
Togarútgerð Ísafjarðar h.f., Ísafirði. 

Toledo h.f., Reykjavík. 
. Trésmiðjan Fróði h.f., Blönduósi. 
. Trjástofninn h.f., Reykjavík. 
Tækniframkvæmdir h.f., Reykjavík. 
Útgerðarfélagið Húnvetningur h.f., Höfðakaupstað. 
Vatnsvirkjadeildin h.f., Ytri-Njarðvík. 
Verklegar framkvæmdir h.f., Reykjavík. 

. Veræzlunin Selás h.f., Reykjavík. 
Vélar h.f., Reykjavík. 
Vélaverkstæði Hofsóss, Hofsóri. 

. Vörður h.f., Ólafsvíkurhreppi, Snæfellsnesi. 

. Þvotta- og efnalaugin h.f., Akranesi. 

. Þýzk-íslenzka verzlunar- og vörumiðlunarfélagið h.f., Reykjavík. 
. Ökuskóli Suðurlands h.f., Reykjavík.
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VISITALA 254 

framfærslukostnadar i Reykjavik 1957. 

Januar ................0.0..... 186 stig Júlí ......................... 191 stig 
Febrúar .................... 186 — Ágúst „0... 191 — 
Marg... 187 — September ................... 191 — 
April 0... 189 — Október 2... 191 — 
Mai „0... 190 — Nóvember .......0.... 191 — 
Juni ...........00. 0 190 — Desember ................... 191 — 

m
e
n
e
 

Medaltal 189.5 stig 

HUSALEIGUVISITALA 255 
Miðað við grunntöluna 100 á tímabilinu jan.—marz 1939. 

Fyrir fyrsta ársfjórðung 1957 ................ 254 stig 
Fyrir annan ársfjórðung 1957 ................ 256 — 
Fyrir þriðja ársfjórðung 1957 ................ 261 — 
Fyrir fjórða ársfjórðung 1957 ................ 262 — 

Meðaltal 258.25 stig 

SKRÁ 256 

um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1957. 

Byggingarsamvinnufélag Patrekshrepps. 
Byggingarsamvinnufélag starfsmanna ríkisstofnana. 
Lánasjóður bifreiðastjóra Bæjarleiða, Reykjavík. 
Sláturfélag Örlygur, Barðastrandarsýslu. 

SKRÁ 257 
yfir firmatilkynningar, sem birtar hafa verid i Lögbirtingablaðinu 1957. 

I. Reykjavik. 

Alþýðuprentsmiðjan h.f. 
Anna Þórðardóttir h.f. 

H.f. Atlanta. 

Atlantis h.f. 

Bananasalan s.f. 

Barnafatagerðin s.f. 
„Barónsstígur 3“. D
O
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Bezt h.f. 

Bifreiðaverkstæðið Hemill. 

. Bifreiðaverkstæðið Múli. 

. Blikksmiðjan Sörli s.f. 
Blómabúðin Hraun. 

. Blómaverzlunin Rósin. 

Borgarþvottahúsið h.f. 
. Bókhlaðan s.f. 

. Bragi h.f. 
. Brú hl. 
. Bsf. Framtaks. 

Daníel Þorsteinsson & Co. 

. Dósaverksmiðjan h.f. 

. Dömubúðin Laufið. 
. Egill Vilhjálmsson h.f. 
. Eignamiðlunin. 

Eignir. 
5. Eignasalan, R. 

. Eldhús. 
. Fiskbúðin Laxá. 

Fjalar h.f. 
. Flugferða h.f. 
. Funi h.f. 
. Gamlir pennar og nýir. 
. „„Geirabúð“. 
. Geislahitun Ltd. 
. Georg Stefánsson & Co. h.f. 
. G. M. Björnsson umboðs- og heildverzlun. 
. Guðmundur Jónsson umboðs- og heildverzlun. 
. Gólfdreglagerðin s.f. 
. H.f. Hagafell. 
. „Hamarfell“. 

. Hampiðjan h.f. 

. Hannyrðabúðin. 
Hattabúð Reykjavíkur. 

. Hálsbindagerðin Matador s.f. 
. Hálsbindagerðin „Windsor“. 
. Hárgreiðslustofan Greiðan. 
. Heiðarbúðin. 
. Heildv. Einar Guðmundsson. 
. Hellugerðin sf. 
. Hilmarsbúð. 
. Hjalti. 
. Hjálmar Þorsteinsson & Co. 
. Hreyfill s.f. 
. Húsgerðar h.f. 
Húsgagnaverzlun Austurbæjar h.f. 

. Húsgagnavinnustofa Ingvars og Gylfa. 
Innkaupasamband apótekara Pharmaco h.f. 

. International Advertisins Agency. 

. Jónsson & Júlíusson.
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. Júnó kemisk verksmiðja h.f. 

. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis. 
- Kápu- og dömubúðin Klöpp s.f. 
. Kol & Salt hl. 
- Kolaverzlun Suðurlands h.f. 
. Konfektgerðin Fjóla. 

Kosangas-salan. 
. Kristján Ágústsson, umboðs- og heildverzlun. 
. Kristján Ó. Skagfjörð h.f. 
. Kúmulus. 
. Laufásvegur 10, húsfélag. 
Linduumboðið s.f. umboðs- og heildverzlun. 

. Litprent s.f 
Lifstykkjabúin h.f. 
Límbönd s.f. 

London Guarantee and Accident Co. Ltd. 4/5 King William Street. 
. Lögmenn Geir Hallgrímsson Eyjólfur Konráð Jónsson. 
. Mat- og veitingastofa Austurbæjar s.f. 
. Meiður trésmiðja Emils Hjartarsonar. 

Miðstræti 10 s.f. 

Netastofan h.f. 

. Nesti. 

. NLF Brauðgerðin. 

. Offsetmyndir s.f. 
Ólafur Gíslason & Co. h.f. 

. Olíufélagið Skeljungur. h.f. 

. Olíuhreinsunarstöðin h.f. 
H.f. Orlof. 

. Pípulagningarverkstæði Sigurðar Þorkelssonar. 

. Plútó h.f. 

. Prentsmiðjan Rún h.f. 
. Prentmyndagerðin Ólafur J. Hvanndal h.f. 
. Prjónastofan Örnin s.f. 
. Pólsk-islenzka verzlunarfélagið s.f. 
. Pöntunarfélagið Fylking. 
. Pöntunarfélagið Huginn. 
. Pöntunarfélag Náttúrulækningafélagsins. 
. Pöntunarfélagið Raf. 
. Radiomiðun s.f. 

Rafeind. 

. Rafgeislahitun h.f. 
. Raflýsing. 
. Regnboginn. 
. Rifsnes h.f. 
. Ryðhreinsun og málmhúðun s.f. 
. Sagafhone. 
. Samband ísl. samvinnufélaga. 
. Sendibílastöðin. 
. Sendibílastöðin Þröstur h.f. 
. Sig. Þ. Skjaldberg. 
. Sjóvátryggingafélag Íslands h.f. 
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Skjaldbreid. 
Skóbúð Austurbæjar. 
Skólavörðubúðin. 
Smurstöðin, Sætúni 4. 
Snyrting s.f. 

Spánsk-íslenzka verzlunarfélagið h.f. 
Sveinn Jónsson & Co. 
Sæbergsbúð s.f. 
Sælgætisgerðin Sól. 
Tindar s.f. 

Trésmiðastofa Magnúsar og Þóris. 
Tryggingamiðstöðin h.f. 
Togaraafgreiðslan h.f. 
Toledo. 

Tóbaksverzlunin Mílanó. 
Umboðs- og heildverzlunin Lundur. 
Unga fólk. 

Upplýsinga- og viðskiptaskrifstofan. 
H.f. Veggur. 
Verklegar framkvæmdir h.f. 
Verzlunin Bangsi. 
Verzlunin Blómið. 
Verzlun Ciro. 
Verzlunin Edinborg. 

Verzlun Guðmundar Guðjónssonar s.f. 
Verzlunin Mánafoss. 
Verzlun L. H. Möller. 
Veræzlunin Réttarholt. 
Verzlunin Selás. 
Verzlunin Sund. 
Verzlunin Sæfell. 
Verksmiðjan Dúkur h.f. 
Vélsmiðjan Ketill. 
Vélsmiðja Jóns Sigurðssonar. 
Vinnustofan Raflögn. 
Vogaturninn. 
Vogue h.f. 
Þingey. 
Þráinn og Ásgeir h.f. 
Þvottahúsið Lín h.f. 
Þvottahúsið Skyrtan h.f. 

IL Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Sr
i 

Go
 

på Bifreida- og trésmidja Borgarness h.f. 
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar, Akranesi. 
Bifreiðaverkstæði Akraness h.f. 
Helgi Júlíusson & Co., Akranesi. 
Saumastofan Björk, Akranesi. 

III. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

Sildar- og fiskimjölsverksmiðjan Hamar s.f.



IV. 

V. 

VI 

VII. 

VIII. 

IX. 

XI. 

XII. 
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Bardastrandarsysla. 

Hradfrystihus Tålknafjardar s.f. 

fsafjardarsysla. 

1. Gissur og Jón. 
2. Guðmundur & Jóhann, Ísafirði. 
3. Ísfell h.f. 
4. Ísver h.f, Suðureyri. 
5. Norðurtangi h.f., Ísafirði. 
6. Timburverzlun Björk, Ísafirði. 
7. Verzlunarfélag Dyýrfirðinga. 
8. Þurrkver h.f., Suðureyri. 

Húnavatnssýsla. 

Höfði í Höfðakaupstað. 

Sauðárkrókskaupstaður. 

Rörsteypa Sauðárkróks. 

Siglufjörður. 

1. H.f. Hlutvör. 
2. Hrímni h.f. 

3. Köku- og sælgætisgerð Siglufjarðar. 
4. Verzlunin Ásgeir. 

Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

1. Eik h.f., Hrísey. 

Félagsgarður h.f. 
Hafnarbúðin h.f., Akureyri. 
Hafsteinn h.f., Dalvík. 
Klæðagerðin Amaro h.f. 
Kvöldvikurútgáfan, Akureyri. 
Trésmíðaverkstæðið Reynir á Akureyri. 
Verzlun Jóns M. Jónssonar s.f. 
Verzlunin Snót. 
Öl & Gosdrykkir h.f., Akureyri. S

o
o
n
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Þingeyjarsýsla. 

1. Garðræktarfélag Reykhverfinga h.f., Hveravöllum. 
2. Útvegsfélag, Húsavík. 

Norður-Múlasýsla. 

1. Hafblik h.f., Vopnafirði. 
2. Skipasmíðastöð Austfjarða h.f., Seyðisfirði. 

Neskaupstaður. 

Hafbjörg h.f. 

1957 
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257 XIII. Årnessysla. 

1. Mjólkurbú Flóamanna. 
2. Selfossbíó, Selfossi. 

XIV. Vestmannaeyjar. 

Fiskimjölsverksmiðjan í Vestmannaeyjum h.f. 
Gísli Gíslason. 
H.f. Halkion. 
Heilsurækt í Vestmannaeyjum. 
Ísfélag Vestmannaeyja h.f. 
Kaupfélag Vestmannaeyja. 
Kjartan Friðbjarnarson & Co. 
Nýja Kompaniíið. 
Nýtt S.O.S. 

10. Olíusamlag Vestmannaeyja. 
11. Prentsmiðjan Eyrún h.f. 
12. Refabú Vestmannaeyja s.f. 
13. Sólvangur. 
14. Straumur h.f. 
15. Sveinn Guðmundsson & Co. 
16. Þorsteinn Johnson h.f. 

D
M
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n
e
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XV. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörður, Keflavík. 

1. H.f. Bjargar í Hafnarfirði. 
2. Byggingarverktakar Keflavíkur h.f. 
3. Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. 
4. Dvergasteinar, Seltjarnarnesi. 
5. Fiskimjól og Lýsi h.f. 
6. Garður h.f. 
7. Húsakostur s.f., Hafnarfirði. 

8. Kjötiðjan h.f. 
9. Krosseyrar h.f., Hafnarfirði. 

10. Lótusbúðin Hafnarfirði. 
11. Lýsi & Mjöl h.f., Hafnarfirði. 
12. Matarbúðin, Hafnarfirði. 
13. H.f. Njarðvík, Innri-Njarðvík. 
14. Vélsmiðjan Klettur h.f., Hafnarfirði. 
15. Þvottahúsið Fríða. 

XVI. Kópavogur. 

1. Málning h.f. 
2. Raftækjaverzlunin Rafgeisli s.f. 
3. Verzlunin Vogar.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkilliisjóðs fyrir árið 1956. 

Tekjur: 
I. Sjóður frá f. ári: 

1. Fasteignaveðlán ................000.00 000... kr. 75700.00 
2. Lán Laugardalshrepps ..........0.0.... 000... — 5000.00 
3. Söfnunarsjóðsinnstæða .........00000000.0. — 54832.27 
4. Ríkisskuldabréf ..............00.000.0 0. — 19000.00 
5. Veðdeildarbréf .................0.00... 00. — 8000.00 
6. Önnur verðbréf ..........00..0 00. — 89666.66 
7. Sparisjóðsinnstæða og sjóður ................. — 37362.40 

kr. 289561.33 
II. Vextir: 

1. Af fasteignaveðslánum ............... 0... 0. kr. 3991.00 
2. — láni Laugardalshrepps ........0...0..0... — 250.00 
3. — söfnunarsjóðsinnstæðu .................... —  2906.11 
4. — rtíkisskuldabréfum ............00..000000000.. — 760.00 
5. — veddeildarbréfum .............0.0.00000000 0... — 400.00 
6. — öðrum verðbréfum ...........0...0000 0000. —  4941.66 
7. — sparisjóðsinnstæðu ............0.0...0.00..00... — 1728.80 

-— 14977.57 

Kr. 304538.90 
Gjöld 

I. Veittur styrkur ................02. 0000. kr.  4500.00 
II. Sjóður til næsta árs: 

1. Fasteignaveðlán ..............00.00 0... kr. 71900.00 
2. Lán Laugardalshrepps ...........00.00. 00... —- 5000.00 
3. Veðdeildarbréf ...............00000. 000... — 8000.00 
4. Ríkisskuldabréf „.............0.00 000. — 19000.00 
5. Önnur verðbréf .......0..000. — 87999.99 
6. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0000000... — 57738.38 
7. Í sjóði og bönkum ........00.0000 0 — 50400.53 

  — 300038.90 
  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 25. ágúst 1957. 

F. hr. 

Friðg. Bjarnarson. 

Kr. 304538.90 
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REIKNINGUR 

Styrktarsjóðs Kristjáns Jónssonar læknis fyrir árið 1956. 

  

  
  

  

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. júní 1957. 

F. hr. 

Sveinbjörn Dagfinnsson. 

Tekjur: 

. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Ríkisskuldabréf ............000000000 000... kr. 2000.00 
b. Önnur verðbréf ............0.. 00 —- 2000.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða .......0.0.00000 0. 0... — 16000.97 
d. Sparisjóðsinnstæða ............... FI — 5860.13 

kr. 25861.10 

. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum .........00.000000 00... kr. 80.00 
b. — öðrum verðbréfum ..........0000 000. — 90.00 
c. — söfnunarsjóðsinnstæðu ............0.00...0.. —- 848.05 
d. — sparisjóðsinnstæðu .........0..0.00000 000... — 413.72 

— 1431.77 

Kr. 27292.87 

Gjöld: 

. Styrkur til Ólafar Hermannsd., sjúklings á Landsspítalanum ... kr. 1500.00 

. Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf .........0000000 000... kr. 2000.00 

b. Söfnunarsjóðsinnstæða ................00000 000 16849.02 

c. Sparisjóðsinnstæða ............00.00 0000... — 6943.85 
— 25792.87 

Kr. 27292.87
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REGLUGERÐ 

um fangavist. 

I. KAFLI 

Um fangelsisvist. 

1. gr. 

Fangar skulu taka út refsingu í fangelsum, sem til þess eru ætluð, samkvæmt 
reglugerð þessari og nánari ákvörðun dómsmálaráðherra. 

2. gr. 
Ekki má láta mann byrja að taka út refsingu, nema fram séu komin fyrirmæli 

um það frá þar til bærum handhafa ákæruvaldsins. 

Menn, sem að einhverju leyti eru vanheilir, andlega eða Hkamlega, skal ekki 
byrja að láta taka út refsingu fyrr en fangelsislæknir hefur látið í té umsögn sína 
eða sérfræðingur, ef fangelsislæknir telur þörf sérfræðirannsóknar. Þyki dómsmála- 
ráðherra ekki fært, eftir að umsögn er fengin, að láta slíkan mann byrja að taka 
út refsingu í hegningarhúsi, getur hann ákveðið, að maðurinn taki út refsingu í 
sjúkrahúsi eða í viðeigandi hæli, meðan svo er ástatt. 

Nú hefur maður sótt um náðun, og skal þá ekki byrja að láta hann taka út 
refsingu fyrr en svar er fengið. 

3. gr. 
Nú er fangi lagður í sjúkrahús, og telst hann þá taka út refsingu, meðan hann 

dvelst þar, nema hann hafi sjálfur bakað sér veikindin á ótilhlýðilegan hátt, eftir 
að hann byrjaði að taka út refsinguna. 

Sé fangi, meðan á refsitíma stendur, fluttur í hæli vegna veiklunar af ofnautn 
áfengra drykkja eða eiturlyfja, telst sá tími, er fanginn dvelst í hælinu, til refsi- 
tímans. 

Sá tími, sem fangi er hafður í einangrunarklefa til refsingar, samkvæmt 3. tölul. 
47. gr. alm. hegningarlaga, telst ekki til refsitímans, og eigi heldur tími sá, sem 
líður frá því að fangi strýkur og þar til hann er settur í fangelsi á ný. 

4. gr. 
Refsitíminn skal yfirleitt vera óslitinn. Þó getur dómsmálaráðherra, þegar sér- 

stakar ástæður eru fyrir hendi, ákveðið hlé á fullnustu refsingar, og skal þá ákveða 
í upphafi, hve langt hlé er veitt hverju sinni. 

Refsitíminn er tiltekinn í dögum, mánuðum eða árum. Merkir dagur 24 klukku- 

stundir, en mánuður 30 daga. Láta skal fanga lausan um sama leyti dags og hann 
var settur inn. 

Sé ákveðið í refsidómi, að gæzluvarðhaldsvist skuli koma að einhverju leyti í 
stað refsingar, skal draga þann tíma frá refsitímanum. 

Þegar eftir að fangi hefur byrjað að taka út refsingu, skal skýra honum frá, 
hve nær refsitiíma lýkur. 

5. gr. 
Kvenföngum skal halda aðgreindum frá karlföngum. Þess skal og gætt, að kven- 

menn annist og aðstoði kvenfanga, eftir því sem ástæður leyfa. 
B 55 
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6. gr. 
Fangar, sem dæmdir eru til skammrar fangelsisvistar, skulu ad jafnadi taka 

út refsingu í einrúmi, en aðrir í félagi. Þó má jafnan halda föngum í einrúmi og 
einkum við byrjun og lok refsitímans. 

Sé refsing tekin út í einrúmi, skal fanginn vera sér í herbergi dag og nótt. Þó 
má víkja frá því á einstökum tímum dags, svo sem við kennslu, fyrirlestra, líkams- 
æfingar, útvarpsáheyrn, guðsþjónustu og útigöngu. Einnig má slaka til um ein- 
angrun einstakra fanga fram yfir það, sem áður segir, ef æskilegt þykir vegna aldurs 
þeirra, heilsu eða annarra ástæðna. 

Þó að refsing sé tekin út í félagi, má samt einangra fanga að nóttu til, ef heilsa 
hans leyfir. Svo má og halda fanga aðgreindum við kennslu, guðsþjónustu, úti- 
göngu og borðhald, ef sérstakar ástæður þykja til. 

7. gr. 
Sérhverjum fanga er skylt að hlíta reglum þeim, sem gilda um fullnustu refsi- 

vistar, og hlýða í einu og öllu fyrirmælum fangavarða og annarra yfirmanna 
fangelsanna. 

Reglur um hegðun fanga, hreinlæti o. fl, sem dómsmálaráðherra setur að 
fengnum tillögum fangelsisstjóra, skulu prentaðar og festar upp í hverjum fanga- 
klefa, föngum til leiðbeiningar. 

8. gr. 
Fangaverðir mega framkvæma persónulega rannsókn á föngum, hvenær sem 

þurfa þykir. 
Sérhvern fanga skal rannsaka nákvæmlega, jafnskjótt og hann kemur í fangelsið, 

í viðurvist eins vitnis, ef unnt er. Taka skal af fanga alla peninga og önnur verð- 
mæti — þó ekki giftingar- eða trúlofunarhring — en yfirleitt allt það, sem ekki 
þykir henta samkvæmt reglum fangelsisins, að hann hafi meðferðis. 

Skrásetja skal alla þá muni og peninga, sem af fanga eru teknir, í þar til 
ætlaða bók. Þar skal og skrá muni, sem fanginn kann að fá senda síðar og honum 
eru ekki fengnir í hendur. Skal sá, sem rannsókn framkvæmir, undirrita skrána 
ásamt vitni því, sem viðstatt er, og fanganum, ef unnt er að fá undirskrift hans. 

9. gr. 
Fangi má ekki útvega sér né taka við öðru fæði en því, sem hann fær í fanga- 

húsinu. Ekki má hann heldur taka við neinum hlutum, nema með leyfi fanga- 
varða. 

Fangi skal nota þau ígangsklæði, sem fangelsisstjóri heimilar eða leggur til, 
svo og þau rúmföt, sem honum eru fengin af fangaverði. 

10. gr. 
Fangi má ekki hafa neitt samband við aðra fanga, nema þegar hann tekur út 

refsingu í félagi við þá. Honum er og stranglega bannað að hafa nokkurt samband 
við aðra menn, nema með leyfi fangavarða. 

11. gr. 
Föngum er skylt að hlýða fyrirmælum fangavarða og annarra yfirmanna fang- 

elsanna um allt, er hreinlæti þeirra varðar. Um rakstur og klippingu skal taka tillit 
til óska fangans, ef unnt er, en þó svo, að ekki fari í bága við nauðsynlegt hrein- 
læti. Fangi sé baðaður við komu í fangahúsið og ekki sjaldnar en hálfsmánaðarlega 
úr því. Dvelji fangi einn mánuð eða lengur í fangelsi skal hann veginn við komu 
þangað og svo mánaðarlega, og þyngd hans skráð.
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12. gr. 260 
Skylt er fanga að vinna með ástundun og nákvæmni verk þau, sem hann er 9. sept. 

settur til. 

13. gr. 
Halda skal föngum að gagnlegri vinnu, eftir því sem kostur er á. Þegar föng- 

um eru fengin verkefni, skal hafa hliðsjón af því, svo sem ástæður leyfa, til 
hvers konar vinnu hver fangi telst bezt fallinn. 

Utivinna má fara fram utan lóða fangelsanna eftir því sem stjórn fangels- 
anna ákveður, og undir öruggri gæzlu fangavarða og eftirlitsmanna fanganna. 

Ekki má setja fanga til vinnu, sem hættuleg er heilsu þeirra. Fangar skulu 
tryggðir fyrir slysahættu við vinnu, eftir því sem lög um slysatryggingar mæla, 
þegar þeir vinna verk, sem tryggingarskyld eru eftir þeim lögum. 

Fangelsisstjóri ákveður lengd vinnutíma dag hvern, en ekki má hann fara fram 
úr 10 klukkustundum, að fráskildum matartíma og útigöngutíma. Víkja má þó frá 
þessu við útivinnu, ef nauðsyn krefur vegna björgunar verðmæta, enda fái fangi 
þá aukaþóknun fyrir eftirvinnutímann. 

Á helgidögum þjóðkirkjunnar og lögboðnum frídögum verkamanna skulu fangar 
ekki vinna annað en nauðsynleg og dagleg hreinlætis- og hússtörf, og við gegningar, 
þar sem skepnur eru hafðar. 

14. gr. 
Dagkaup fullvinnandi fanga (8 stunda vinnudagur) skal jafnan vera sama og 

klukkustundarkaup við almenna verkamannavinnu, samkvæmt dagvinnutaxta verka- 
mannafélaga á staðnum. 

Yfirvinna fanga greiðist um hverja klukkustund sama verði og dagkaup fang- 
ans er. 

Ef fangi telst ekki fullgildur verkamaður, ákveður fangelsisstjóri laun hans. 
Fangi á rétt til þess að vita, hverju vinnuarður hans nemur á hverjum tíma 

og hversu mikið hann á óeytt af honum. 
Vinnuarð má taka til greiðslu skaðabóta fyrir tjón, sem fangi veldur af ásetn- 

ingi eða gáleysi á húsum, húsmunum, verkefni, verkfærum, bókum eða öðru þess 
háttar, svo og til greiðslu annarra útgjalda, sem fangi hefur orðið ábyrgur fyrir, 
meðan hann var að taka út refsingu, þar á meðal kostnaður vegna stroks. Vinnu- 
arður er undanþeginn aðför og öðrum aðgerðum af hálfu lánardrottna fanga. 

15. gr. 
Fangi, sem ekki vinnur úti við, skal, ef heilsa hans, veðrátta og aðrar ástæður 

leyfa, vera að minnsta kosti eina klukkustund daglega á göngu úti. Nær það einnig 
til fanga, sem hafðir eru í einangrunarklefa samkvæmt 3. tölul. 47. gr. alm. hegn- 
ingarlaga. Þó nær það ekki til þeirra fanga, sem fangelsisstóri telur hættulegt að 
hafa lausa. 

16. gr. 
Þegar fangi verður sjúkur, skal fara með hann að ráði fangelsislæknis, og 

er fanginn skyldur til að haga sér nákvæmlega eftir fyrirmælum hans. 
Sé sjúkdómur fanga hættulegur, skal gera nánustu vandamönnum hans viðvart, 

ef unnt er. 

Hafi fangi næman sjúkdóm, skal þess gætt eftir ýtrustu möguleikum, að aðrir 
fangar smitist ekki af honum. 

Öll slík atvik skal rita í bók, sem til þess er ætluð. Halda skal dagbók í fangelsi 
hverju, þar sem skráð er daglega það helæta, er þar gerist,
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17. gr. 
Hverjum fanga skal gefinn kostur á að fá Nýja testamentið og sálmabók þjóð- 

kirkjunnar. Ef fangi er utan þjóðkirkjunnar, skal honum beimilt að útvega sér 
samsvarandi helgirit trúfélags þess, er hann telst til. 

Þegar guðsþjónusta fer fram í hegningarhúsi, skal gefa föngum kost á að 
vera viðstaddir, enda hagi þeir sér tilhlýðlega við guðsþjónustuna. 

Fari það í bága við trúarbrögð fanga, að vinna tiltekna daga, getur fangelsis- 
stjóri leyst þá frá vinnuskyldu þá daga, gegn því að þeir fullnægi henni á annan hátt. 

18. gr. 
Ef kennsla, verkleg eða bókleg, fer fram í hegningarhúsi, er föngum undir 24 

ára aldri skylt að taka þátt í því námi, sem þeir eru settir til. Eldri föngum má 

og veita kost á námi, eftir því sem ástæður leyfa. Fangelsisstjóri getur leyst fanga 

undan námsskyldu, ef námið telst honum ekki nauðsynlegt vegna menntunar hans 
eða af öðrum ástæðum. Kennslutíminn telst til vinnutíma fangans. 

19. gr. 
Að jafnaði skal föngum vera heimilt að senda nánum vandamönnum sínum 

bréf og taka við bréfi frá þeim, einu sinni á mánuði hverjum fyrstu þrjá mánuði 
refsitíma, en eftir það á hálfsmánaðar fresti. Fangelsisstjóri getur leyft sendingu 

og móttöku fleiri bréfa. 
Ef bréfaskipti fanga við tiltekna menn, þar með taldir vandamenn fangans, 

eru óheppileg að dómi fangelsisstjóra, getur hann bannað þau. 
Öll bréf til fanga og frá skulu lesin af fangelsisstjóra eða fangaverði sam- 

kvæmt fyrirmælum hans, áður en þau eru send eða afhent fanga. Ef bréf frá fanga 
telst ekki til sendingar fallið, má stöðva það, en skýra skal þá fanga frá þvi. Bréf, 
sem fangi fær send, má og stöðva, ef ekki telst heppilegt að þau séu afhent fang- 

anum. 
Fangar skulu að jafnaði rita bréf sín í hvíldartíma sínum eða á helgidögum. 
Ef fangelsið leggur föngum til bréfsefni, má hvorki pappír né umslag bera 

það með sér, að bréfritarinn sé fangi. 

20. gr. 
Fangar hafa rétt til að þiggja heimsókn af nánum vandamönnum sínum eða 

vinum á tilteknum viðtalstímum einu sinni á mánuði, þó ekki fyrsta mánuð refsitíma. 
Fangelsisstjóri getur leyft frekari heimsóknir. 

Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, getur fangelsisstjóri bannað tilteknum 
mönnum að heimsækja fanga, einnig vandamönnum hans. 

Fangi getur neitað að þiggja heimsóknir manna, nema þeirra, sem eiga við hann 
opinber erindi eða heimsækja hann að tilmælum fangelsisstjóra. 

Fangavörður eða annar gæzlumaður fangelsis skal jafnan vera viðstaddur 
heimsóknir til fanga, og ræður hann lengd viðtalstíma. 

Vísa skal burt heimsóknargestum, sem eru undir áhrifum áfengis eða hafa í 
frammi móðganir eða ósvífni við starfsmenn fangelsanna. Vísa má og burt fyrr- 
verandi föngum, sem hafa hagað sér illa í fangelsinu. 

21. gr. 
Ef fangelsisstjóra verður kunnugt um eitthvað, sem varðar einkahag fanga, 

og mikilvægt er fyrir hann að fá vitneskju um, skal hann annast um, að honum sé 

tilkynnt það.
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Fangar eiga rétt å pvi ad utvega sér eda få sér sendar hollar og frædandi bækur 9. sept. 

til lestrar í tómstundum sínum. Í fangelsum skal jafnan vera nokkuð til af slíkum 

bókum til útláns handa föngunum. 
Fangar eiga ekki rétt til að kaupa dagblöð eða vikublöð, en fangelsisstjóri getur 

leyft þeim lestur slíkra blaða, eftir því sem aðstæður leyfa og henta þykir. Skal 
það einkum vera á helgidögum svo og síðasta hálfan mánuð refsitíma. 

23. gr. 
Fangi hefur rétt til þess að hafa hjá sér ljósmyndir af eiginkonu sinni eða 

eiginmanni, foreldrum, börnum og unnustu eða unnusta, og fá sér sendar myndir 
af þessum vandamönnum sínum, eftir því sem hæfilegt þykir. Hann má og taka 
við hæfilegum blómasendingum. 

Stranglega er bannað að líma myndir eða annað upp um klefaveggi, eða krota 

á veggi og hurðir fangelsisins. 
Vasaúr má fangi aðeins hafa með leyfi fangavarðar. 
Fangi má nota vinnuarð sinn til þess að afla sér ritfanga, almanaka, verkefnis 

til tómstundavinnu og því um líkt, þó aðeins með leyfi fangelsisstjóra hverju sinni, 
og samkvæmt því sem samrímist reglum fangelsisins. 

24. gr. 
Fangi má ekki afla sér neins fyrir peninga þá, er hann hefur haft með sér í 

fangelsið eða fengið senda síðar, nema með sérstöku leyfi fangelsisstjóra og að um 
sagnlega hluti sé að ræða og fanganum nauðsynlegir. 

Muni, er fangi hefur haft með sér eða fengið síðar senda, getur hann ekki fengið 
afhenta, nema i samræmi við reglugerð þessa. 

25. gr. 
Ákveða skal í reglum um hegðun fanga, sbr. 7. gr, hvort föngum séu leyfðar 

tóbaksreykingar. 
Áfengi og ölföng getur fangi ekki fengið nema að ráði fangelsislæknis. 

26. gr. 

Ef fangi óskar að bera fram tilmæli um eitthvað eða kvarta undan einhverju, 
skal hann bera það upp við fangelsisstjóra. Hann á og rétt á því að ná fundi fang- 
elsislæknis og prests. Kvartanir vegna meðferðar í hegningarhúsinu getur fangi 

fengið sendar skriflega til dómsmálaráðherra. 
Ef fangi misnotar heimild þessa verulega, svo sem með því að bera fram rangar 

kærur, þá má láta hann sæta ábyrgð fyrir. 

27. gr. 
Ef fangi gerist sekur um brot á reglum fangelsisins, og broti er ekki þannig 

háttað, að það sé látið sæta opinberri ákæru, getur fangelsisstjóri ákveðið fanganum 
eftirgreind refsiviðurlög eftir málavöxtum hverju sinni: 

1. Svipting ívilnana, sem i samræmi við reglur fangelsisins eru veittar föngum, 
sem hegða sér vel, svo sem notkun starfstækja, bóka, ljósi á kvöldin, bréfaskipta- 
rétti, heimsóknarrétti o. s. frv. Ekki má gera viðurværi fanga verra í refsiskyni, 
og ekki má svipta hann rétti til útivistar, nema brotið hafi verið framið í sambandi 
við útisöngu hans. Svipting ívilnana standi aldrei skemmri tíma en 14 daga.
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2. Svipting vinnulauna að öllu eða nokkru leyti þar sem greidd eru vinnulaun. 
3. Innilokun í einangrunarklefa allt að 90 daga, þó ekki lengur en 30 daga nema 

með samþykki dómsmálaráðuneytisins. 
Refsing í einangrunarklefa má ekki lengja refsivist fanga um meira en þriðjung 

dæmds refsitíma, nema samþykki dómsmálaráðherra komi til, og aldrei um meira 
en helming dæmds refsitíma. 

Áður en fangelsisstjóri ákveður refsiviðurlög, skal hann ganga úr skugga um, 
hvernig broti sé háttað, með því að yfirheyra fangann og með annarri rannsókn 
eftir ástæðum. Jafnan skal hann bóka ákvarðanir sínar um refsiviðurlög. Beita 
má fleiri en eins konar viðurlögum samtímis. 

28. gr 
Fangaverðir geta beitt nauðsynlegum öryggisráðstöfunum við fanga, ef afstýra 

þarf yfirvofandi ofbeldi, bæla niður ofbeldisfullan mótþróa eða koma í veg fyrir 
strok. Í því skyni má meðal annars nota, eftir því sem nauðsyn krefur hverju 
sinni, spennibol, járn og innilokun í einangr unarklefa. Ekki má, nema með samþykki 
dómsmálaráðuneytisins, halda fanga í einangrunarklefa til öryggis lengur en einn 
mánuð Í einu. 

29. gr. 
Allt misferli skal rita í fangabókina við nafn hlutaðeigandi fanga. Spjaldskrá 

sé til í hverju fangelsi yfir nöfn þeirra fanga, er þar hafa dvalið, og þar vísað 
til fangabókarinnar um hvar nafn fanga er að finna. 

II. KAFLI 

Um varðhaldsvist. 

30. gr. 

Ákvæði I. kafla reglugerðar þessarar taka til varðhaldsfanga, en þó með tak- 
mörkunum þeim, sem hér á eftir greinir: 

31. gr. 
Varðhaldsvist skal að jafnaði taka út í einrúmi, nema annað sé nauðsynlegt 

vegna aldurs og heilsu fangans. Þó má láta fanga, sem dæmdir eru í varðhaldsvist, 
taka refsingu út að öllu eða nokkru leyti í félagi. Halda skal varðhaldsföngum 
aðgreindum frá öðrum föngum, eftir því sem kostur er á. 

32. gr. 
Varðhaldsfangar þurfa ekki að láta sér nægja venjulegt fangaviðurværi. Þeim 

er heimilt að útvega sér sjálfir fæði eða taka við fæði, er þeim er sent, eftir því 
sem samrímist hófsemi og góðri reglu í fangelsinu. Ákvæði 25. gr. taka til varð- 
haldsfanga. 

Fangavörður ákveður, á hvaða tímum dags fæði er veitt viðtaka. Honum er 
ekki skylt að annast innkaup, sókn né sérstaka matreiðslu á aukafæði varðhalds- 
fanga. 

33. gr. 
Varðhaldsföngum er heimilt að útvega sér sjálfir og taka við húsmunum, bók- 

um og öðrum persónulegum nauðsynjum, að svo miklu leyti sem það fer ekki í 
bága við öryggi og góða reglu í fangelsinu.
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34. gr. 260 

Varðhaldsfangi má sjálfur útvega sér vinnu, sem samrímist öryggi og góðri 9. sept. 

reglu. 
Arðinn af vinnunni á fanginn sjálfur. 
Sjái fangi sér ekki sjálfur fyrir vinnu, sem fangelsisstjóri samþykkir, skal hon- 

um skylt að vinna það, er hann leggur honum til. Skal þá vinnan miðuð svo sem 
unnt er við undangengna atvinnu fangans og þekkingu. 

Vinnutími varðhaldsfanga, að fráskildum matartíma og útigöngutíma, skal 
ekki fara fram úr 8 klukkustundum daglega, nema fanginn óski þess sjálfur og 
fangelsisstjóri samþykki. 

35. gr. 
Vardhaldsfangi hefur að jafnaði heimild til að senda bréf og taka við bréfi 

einu sinni á viku. Fangelsisstjóri getur leyft frekari bréfaskipti. Að öðru leyti 
gildi ákvæði 19. gr. um bréfaskipti varðhaldsfanga. 

36. gr. 

Varðhaldsfangi á rétt til að þiggja heimsóknir vandamanna sinna eða vina einu 
sinni á viku. Að öðru leyti taka ákvæði 20. gr. til varðhaldsfanga. 

37. gr. 
Auk refsiviðurlaga þeirra, sem í 27. gr. getur, má svipta varðhaldsfanga, sem 

sekur gerist um brot á reglum fangelsisins, rétti til þess að útvega sér eða taka við 
öðru fæði en því, sem fangelsið lætur í té. 

Ekki má refsa varðhaldsfanga með innilokun í einangrunarklefa lengur en 
60 daga. 

III. KAFLI 

Um gæzlufanga. 

38. gr. 
Gæzlufangar skulu sæta þeirri meðferð, sem nauðsynleg er til þess að gæzlan 

komi að gagni og góð regla haldist í varðhaldinu, en varast skal að beita þá hörku 
eða harðýðgi, og þeir skulu ekki háðir frekari takmörkunum um hag sinn en 
nauðsyn krefur. 

39. gr. 
Gæzlufangar skulu látnir vera í einrúmi, nema dómari ákveði eða leyfi annað, 

og ekki skulu þeir gegn vilja sínum hafðir með refsiföngum. Eigi skulu gæzlufangar 
yngri en 18 ára hafðir með eldri föngum. 

40. gr. 
Gæzlufangar skulu ekki hafa lakara viðurværi en varðhaldsfangar. Þeim er 

heimilt að útvega sér sjálfir og taka við fæði og öðrum persónulegum nauðsynjum, 
þ. á m. fatnaði, að svo miklu leyti, sem það fer ekki í bága við öryggi og góða 
reglu í varðhaldinu, en skylt er fangaverði að rannsaka sendingar til gæzlufanga, 
áður en þær eru afhentar þeim. Ef fangavörður er í vafa um, hvort sending skuli 

afhent gæzlufanga, skal hann leita ákvörðunar dómara. 

41. gr. 
Gæzlufangar mega ekki þiggja heimsóknir né hafa samband við aðra menn 

en fangaverði nema með leyfi dómara, sem ákveður, hvernig eftirliti skuli haga, 
ef slíkt leyfi er veitt, en strax skal einangra gæzlufanga, ef hann eða sá, er sam-
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260 band hefur við hann, fer eigi eftir fyrirmælum eftirlitsmanns. Óski verjandi 

9. sept. gæzlufanga eftir að fá að tala einslega við hann eða óski gæzlufangi eftir að fá 
að tala einslega við verjanda sinn, er fangaverði skylt að leita ákvörðunar dómara 
um, hvort heimila skuli slíkt samtal. Hið sama ber fangaverði að sera, ef gæzlu- 
fangi óskar eftir að fá að hafa samband við lækni eða prest. 

42. gr. 
Eigi má afhenda gæzlufanga bréf, skeyti eða önnur skjöl, né senda frá honum, 

nema dómari leyfi, enda hafi þau áður verið athuguð. Ákveði dómari kyrrsetn- 
ingu slíkra gagna, skal sendanda gert viðvari. 

43. gr. 
Gæzluföngum er heimilt að útvega sér vinnu, sem samrímist öryggi og sóðri 

reglu í varðhaldinu. Skal fangelsisstjóri aðstoða þá við útvegun verkefna, ef þeir 
óska þess. Arð af slíkri vinnu eiga gæzlufangar sjálfir. Bóka mega þeir og afla sér 
með samþykki fangavarðar, sem skylt er að athuga þær sem aðrar sendingar til 
gæzlufanga. 

44. gr. 
Gæzlufanga má skylda til að ræsta og hirða klefa sinn eftir fyrirmælum dómara. 

45. gr. 
Gæzlufangi getur borið fram kvörtun við dómara undan meðferð fangavarðar 

á sér, sbr. og 26. gr. 

46. gr. 
Að öðru leyti gilda ákvæði reglugerðar þessarar um gæzlufanga, sbr. einkum 

1., 8., 11., 16., 21. 23., 25. og 28. gr., eftir því sem við á og með þeim tilslökunum, 
sem fangelsisstjóri telur æskilegar og dómari samþykkir. 

IV. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

47. sr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt að gera þær tilslakanir á framkvæmd I. og II. kafla 

reglugerðar þessarar, sem hann telur nauðsynlegar eða heppilegar vegna sérstakra 
ástæðna, enda brjóti þær ekki í bága við grundvallarreglur reglugerðarinnar um 
fullnustu refsingar. 

48. gr. 
Fangelsisstjóri skal gæta þess, að fangar eigi kost á því að kynna sér reglugerð 

þessa og reglur þær, er settar kunna að verða samkvæmt henni. 

49. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 33. gr. alm. hegningarlaga nr. 19 frá 1940 

og öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt fellur úr gildi tilskipun 28. febr. 1874 um 
hvernig tekin skuli út hegningarvinna í hegningarhúsinu í Reykjavík. 

Dómsmálaráðuneytið, 9. september 1957. 

Hermann Jónasson. 
  

Gústav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um vinnuhælið á Litla-Hrauni. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Mannheld girðing skal vera umhverfis vinnuhælið með traustlega læstum hlið- 

grindum. 

2. gr. 
Í vinnuhælinu skulu allir klefar vera með traustum hurðum og dyraumbún- 

aði, sem sé örugglega mannheldur. Læsingar á klefadyrum skulu vera á þann veg, 
að þær verði ekki opnaðar innan frá. Járngrindur séu fyrir öllum gluggum og úti- 
dyrum vinnuhælisins. 

3. gr. 
Í vinnuhælinu skal vera varðstofa fyrir fangaverði. Þar sé hringingarmiðstöð 

frá öllum fangaklefum, þar sé útvarpsviðtæki fangahússins, með leiðslum í alla 
fangaklefa, Einnig séu þar rafmagnsrofar fyrir öll ljós í fangaklefum. 

4. gr. 
Í vinnuhælinu skal vera eitt herbergi til reiðu sem sjúkrastofa. Þar skal læknis- 

skoðun fanga fara fram. 

5. gr. 
Í hverjum fangaklefa skal vera hringingarbjalla til varðstofu. Þar skal einnig 

vera heyrnartól eða hátalari frá útvarps-viðtæki vinnuhælisins. Í klefanum skal 
vera rúmstæði með góðri dýnu og ábreiðu, ásamt kodda og ullarteppum, lítið borð 
og stóll og emileruð fata skal vera í hverjum klefa. 

6. gr. 
Í hverjum klefa skal hafður einn fangi nema nauðsyn brjóti þá reglu. 

7. gr. 
Allir fangar skulu lokaðir inni í klefum sínum frá kl. 21 (9 að kveldi) til kl. 8 

að morgni. 

8. gr. 
Fangaklefar skulu opnaðir kl. 8 að morgni og fangarnir vaktir. Hringt skal til 

Mmorgunverðar kl. 8.20. 

9. gr. 
Hringt skal til vinnu kl. 9 að morgni. Þá mæti allir fangar vinnuklæddir í for- 

stofu vinnuhælisins. 

10. gr. 
Fangar, sem ekki mæta til vinnu við hringingu kl. 9 að morgni, skulu lokaðir 

inni í klefum sínum allan daginn, hvort sem þeir eru veikir eða heilbrigðir. 

11. gr. 
Fangar, sem neita að vinna án gildra ástæðna, skulu lokaðir inni í einangrunar- 

klefum. Þeir séu sviptir tóbaki og útvarpi. 
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12. gr. 
Hagi fangi sér ósæmilega í borðstofu eða vinnustað, sætir það innilokun sam- 

kvæmt 10. gr. 
13. gr. 

Öll bréf til fanga og frá, skulu ganga í gegnum skrifstofu fangelsisstjóra, 
sem rannsakar innihald þeirra. Símtöl til fanga og frá eru bönnuð, nema sér- 
staklega standi á. Komi þá samþykki fangelsisstjóra til. 

14. gr. 
Fangar hafa rétt til að þiggja heimsókn af nánum vandamönnum sinum eða 

vinum á tilteknum viðtalstímum, einu sinni á mánuði, þó ekki fyrsta mánuð refsi- 

tímans. Fangelsisstjóri getur leyft frekari heimsóknir, hann getur og ef sérstakar 
ástæður eru fyrir hendi, bannað tilteknum mönnum að heimsækja fanga, einnig 
vandamönnum hans. Fangi getur neitað að þiggja heimsóknir manna nema þeirra 
sem eiga við hann opinber erindi, eða heimsækja hann að tilmælum fangelsisstjóra. 
Fangavörður eða annar gæzlumaður vinnuhælisins, skal jafnan vera viðstaddur 
heimsóknina, og ræður hann lengd viðtalstíma. 

Vísa skal burt heimsóknargestum, sem eru undir áhrifum áfengis, eða hafa 

í frammi móðganir eða ósvífni við starfsmenn vinnuhælisins. 
Heimsóknartími til fanganna er aðeins á helgum dögum kl. 13—-15. 

15. gr. 
Fangaverðir skulu rannsaka nákvæmlega hvað heimsóknargestir hafa með- 

ferðis til fanganna. Heimsóknargestum, sem koma með áfengi eða deyfilyf, skal 
vikið burt. 

16. gr. 
Ef fangelsisstjóra verður kunnugt um eitthvað, sem varðar einkahag fanga 

og mikilvægt er fyrir hann að fá vitneskju um, skal fangelsisstjóri hlutast til um 
að fanginn fái að vita það. 

17. gr. 
Fangar eiga rétt á því að útvega sér eða fá sér sendar hollar og fræðandi bækur, 

til lesturs í tómstundum sínum. Á vinnuhælinu skal jafnan vera nokkuð til af 
slíkum bókum til útláns handa föngunum. 

Fangar eiga ekki rétt til að kaupa dagblöð eða vikublöð, en fangelsisstjóri getur 
leyft þeim lestur slíkra blaða, eftir því sem aðstæður leyfa og henta þykir. Skal það 
einkum vera á helgidögum svo og síðasta hálfa mánuð refsitímans. 

18. gr. 
Fangi hefur rétt til þess að hafa hjá sér ljósmyndir af eiginkonu sinni, for- 

eldrum, börnum eða unnustu, og fá sér sendar myndir af þessum vandamönnum 
sínum eftir því sem hæfilegt þykir. 

Hann má og taka við hæfilegum blómasendingum. Vasaúr má fanginn hafa að- 
eins með leyfi fangavarðar. Föngum er stranglega bannað að líma myndir eða 
annað á klefaveggina. 

Fangi má fá af vinnulaunum sínum, ef ástæður leyfa, til að afla sér ritfanga, 
almanaka, verkefni til tómstundaiðju og því um líkt, þó aðeins með samþykki 
fangelsisstjóra hverju sinni, og samkvæmt hreinlætisreglum vinnuhælisins. 

19. gr. 
Fangi má ekki afla sér neins fyrir peninga þá, sem hann hefur haft með sér 

er hann kom á vinnuhælið eða fengið senda síðan. Muni, sem hann hefur eða fengið 
senda síðar, getur hann ekki fengið afhenta nema með leyfi fangelsisstjóra.
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20. gr. 261 
Fangar eiga rétt á ókeypis læknishjálp frá lækni vinnuhælisins, ásamt umbúð- 9. sept. 

um og sótthreinsunarlyfjum, vegna meiðsla eða útvortis ákomu. 
En allar inntökur, pillur og mixtúrur, sem þeir fá þó aðeins að læknisráði, 

séu færðar með réttu verði á viðskiptareikninga þeirra. 

21. gr. 
Oski fangi eftir að fá viðtal við dómara, verjanda sinn, lækni eða prest, skal 

hann tjá það fangaverði, sem sinnir því í samræmi við bær reglur, sem honum 
eru um það settar. 

22. gr. 
Kvartanir vegna meðferðar á vinnuhælinu getur fangi fengið að senda skrif- 

lega til dómsmálaráðherra. Ef fangi misnotar heimild þessa verulega, svo sem með 
því að bera fram rangar kærur, má láta hann sæta ábyrgð fyrir. 

23. gr. 
Vinnuhælinu stýrir fangelsisstjóri undir umsjón þriggja manna stjórnarnefndar 

og yfirumsjón dómsmálaráðuneytisins. Í nefndinni eru sýslumaðurinn í Árnessýslu, 
héraðslæknirinn í Eyrarbakkahéraði og þriðji maður, er dómsmálaráðherra til- 
nefnir. Dómsmálaráðherra skipar formann nefndarinnar. Sýslumaðurinn í Árnes- 
sýslu hefur umsjón með fullnustu refsidóma í vinnuhælinu. Héraðslæknir Eyrar- 
bakkahéraðs er læknir vinnuhælisins. 

II. KAFLI 

24. gr. 
Fangelsisstjóri hefur á hendi: 

1. Umsjón og yfirstjórn á daglegum störfum í vinnuhælinu. 
2. Fjárreiður og reikningshald fyrir reksturinn. 
3. Ræður starfsmenn og víkur þeim úr starfi, ef honum þykir ástæða til. Þó þarf 

samþykki dómsmálaráðuneytisins til. Dómsmálaráðherra ákveður fjölda starfs- 
manna. 

25. gr. 
Fangaverðir séu á vöktum í vinnuhælinu eftir fyrirmælum og skipulagi fangelsis- 

stjóra. Þeir mega aldrei yfirgefa vinnuhælið á vakt sinni, án vitundar og samþykkis 
hans. 

Fangaverðir sjái um að settar reglur vinnuhælisins séu haldnar í hvívetna. Þeir 
skulu færa dagbók vinnuhælisins, eftir nánari fyrirmælum fangelsisstjóra, en þar 
skal skráð daglega: 

Nöfn fanga, sem eru í starfi, og við hvað er unnið. 
Nöfn fanga, sem eru ekki í starfi, og hvers vegna. 
Nöfn fanga sem koma, og fanga sem fara af vinnuhælinu. 
Vaktir fangavarða. 
Ef eitthvað kemur fyrir á heimilinu, sem máli skiptir. 
Öll bókun sé nákvæm og örugg heimild. 

d
ó
n
i
 

26. gr. 
Verkstjórar vinnuhælisins eru jafnframt fangaverðir á vinnustað, og mega aldrei 

yfirgefa fanga eða senda einstaka fanga úr augsýn. 
Þeir skulu daglega gefa fangelsisstjóra skýrslu, ef einhver fangi sýnir leti við 

vinnu eða ósæmilega framkomu á vinnustað.
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27. gr. 
Almennur vinnudagur fanga skal vera 8 stundir 6 daga í viku. Unnið skal frá 

kl. 9 að morgni til kl. 6 að kvöldi. Matartími skal vera kl. 12—13, en kaffihlé 

kl. 15.30— 16. Ef nauðsyn krefur að unnið sé lengur einstaka daga en 8 stundir, 
skulu fangar fá aukagreiðslu fyrir hverja klukkustund, sem fram yfir er. 

(; 

Do
 8. gr. 

Måltidum skal haga bannig: 
Kl. 8.20 morgunverdur. 
Ki. 12 middagsmatur. 
Kl. 15.30 eftirmiddagskaffi. 
Kl. 19 kveldverður 
Ef aðstæður við vinnu krefjast, skal færa matmálstíma til. Sé unnið allt að 

10 sundir á dag eða lengur, skulu fangar fá aukakaffi með brauði. 

29. gr. 
Í morgunverð skal vera brauð með áleggi, ásamt hafragraut og mjólk eða skyr- 

hræring og mjólk. 
A hverjum degi skal vera heitur matur í miðdagsmat og kveldverð. Kjöt skal 

vera þrjá daga í viku. Brauð með áleggi sé með eftirmiðdagskaffi. Allir fangar 
skulu fá matarskammt eftir þörfum. 

30. gr. 
Dagkaup fullvinnandi fanga (8 stunda vinnudagur) skal jafnan vera sama og 

klukkustundarkaup við almenna verkamannavinnu, samkvæmt taxta verkamanna- 

félags á staðnum. En yfirvinna fanga skal jafnan borguð um klukkustund hverja 
sama verði og dagkaup fangans er. Fangi sem ekki telst fullgildur verkmaður að 
dómi verkstjóra, fær kaup eftir mati fangelsisstjóra. 

öl. gr. 
Vinnuhælið skal jafnan hafa búrekstur, garðrækt, srasrækt og búfénað. Skal 

fyrst og fremst stefnt að því að fullnægja þörfum vinnuhælisins um matjurtir og 
aðrar landbúnaðarvörur. Þá skal framleidd söluvara eftir því, sem vinnukraftur 
leyfir. Einnig skal hafður iðnaður, sem geri mögulegt að láta fanga hafa inni- 
vinnu á veturna. 

29 ør ða. ST. 

Vinnuhælid skal jafnan hafa fyrirliggjandi, allan naudsynlegan fatnad handa 

föngunum, svo sem: nærklæðnað, vinnuföt, sokka, vettlinga, skó og gummistigvel, 
og hlífðarföt við útivinnu. Tóbak og eldspýtur, og nauðsynlegar hreinlætisvörur. 

33. gr. 
Efnisvörur þær, sem um getur í 32. gr., skulu vera á sérstökum reikningi, sem 

nefnist efnisreikningur. Á efnisreikning skulu færð öll innkaup til hans, og út- 
tekt fanga á þessum efnisvörum. Gæta skal þess jafnan að efnisreikningur sé ekki 
rekinn með halla. 

34. gr. 
Hver fangi skal hafa sinn vidskiptareikning, bar sem vinnulaun hans eru færd 

honum til tekna, en uttekt ur efnisreikningi til gjalda. 
Hemil skal jafnan hafa á úttekt fanga og åherzla lögð á, að fangar eigi jafnan 

inni á viðskiptareikningi sínum fyrir nauðsynlegri úttekt.
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35. gr. 261 
Þegar fangi hefur lokið refsingu eða fengið náðun, og fer í burt af vinnuhælinu, 9. sept. 

skal fangelsisstjóri færa inn í fangabók stutta greinargerð um hegðun fangans á 
vinnuhælinu, þyngd hans og niðurstöður viðskiptareiknings hans. Við burtför skal 
fanginn fá staðfest afrit af viðskiptareikningi sínum. Ef reikningurinn sýnir inn- 
eign fangans, skal hún greidd honum með peningum, en skuldi fanginn, skal reikn- 
ingurinn gerður upp samkvæmt 47. gr. Hl. kafla. 

III. KAFLI 

36. gr. 
Allir fangar skulu einangraðir við komu sína á vinnuhælið í þrjá sólarhringa 

(sóttkví). Að þeim tíma liðnum skal læknir vinnuhælisins skoða þá, og leggja 

fram á varðstofu vinnuhælisins skriflega umsögn um heilbrigðisástand þeirra, 
og hvort hann telur þá vinnufæra. 

97. gr. 
Hafi fangi við komu sína á vinnuhælið peninga í fórum sínum eða önnur verð- 

mæti, skal það tekið og innsiglað og geymt þar til fanginn fer í burt af vinnu- 
hælinu. Allt slíkt skal fært inn í þar til gerða bók, sem fanginn kvittar fyrir Í, er 
hann tekur aftur við fjármunum sínum. 

23 
38. sr. 

Enginn fangi má koma í borðstofu vinnuhælisins eða hafa samneyti við aðra 
fanga, fyrr en hann hefur gengið í gegnum sóttkví og læknisskoðun. 

39. gr. 
Nú hefur læknisskoðun leitt í ljós, að fangi er með óþrif, lús eða annað, sem 

smitað getur samfanga hans, þá skal hann einangraður þar til hann hefur verið 
læknaður. Sama gildir um fanga, sem læknir telur óvinnufæra, þeir skulu lokaðir 
inni i klefum sínum, þar til þeir hefja vinnu eða verða fluttir burt af vinnuhælinu. 

40. gr. 
Þegar fangi hefur gengið í gegnum sóttkví og læknisskoðun, skal fangelsisstjóri 

taka af honum æviferilsskýrslu, og færa hana inn í þar til gerða fangabók. Fangi 
skal veginn við skrásetningu, og þyngd hans færð inn í fangabók. Ovinnufærir 

, 
eda sjukir fangar skulu ekki teknir å vinnuhælid. 

41. gr. 
Þegar fangi hefur fengið læknisskoðun, og er talinn heilbrigður og vinnufær, 

samkvæmt dómi læknis, skal hann settur í starf, og skal þá leitazt við að finna 
honum verkefni, sem hæfir bezt verkkunnáttu hans og starfsmöguleikum. 

42. gr. 
Ef fangi hefur ekki með sér vinnufatnað og annan nauðsynlegan útbúnað, skal 

vinnuhælið láta honum í té það, sem með þarf, til þess að fanginn verði vinnufær, 
og nær það einnig til hlífðarfata við útivinnu. 

43. gr. 
Allt það, sem vinnuhælið lætur föngum í té, annað en fæði og húsnæði, skal 

fært á viðskiptareikning viðkomandi fanga.
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44. gr. 
Gæta skal þess, sem auðið er, að fangar fái ekki meiri úttekt, en þeir eiga inni 

fyrir á viðskiptareikningum sínum. 

45. gr. 
Færast skal föngum til gjalda á viðskiptareikninga þeirra: 

Allur fatnaður sem vinnuhælið lætur þeim í té. 
Tóbak og eldfæri. 
Handþurrkur og sápur. 

Tannburstar, tannkrem, raktæki og aðrar hreinlætisvörur. 

Ol lyf, sbr. þó 20. grein. M
i
i
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DO
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46. gr. 
Ef fangi, við burtför af vinnuhælinu, óskar eftir því að mega skila aftur ein- 

hverju af vinnufatnaði eða öðrum efnisvörum, sem hann hefur fengið hjá vinnu- 
hælinu í viðskiptareikning sinn, er skylt að taka það aftur, og er þá verðlagt eftir 
mati fangavarðar. 

47. gr. 
Ef fangi er ekki skuldlaus samkvæmt viðskiptareikningi sínum, við burtför 

af vinnuhælinu, skal hann leggja inn á reikning sinn, það af nothæfum plöggum 
sínum, sem hann hefur áður fengið hjá vinnuhælinu, að hann slétti reikning sinn 
ef mögulegt er. Verð á slíkum notuðum fatnaði fer eftir mati fangavarðar. 

48. gr. 
Valdi fangi skemmdum á hlutum eða verkfærum vinnuhælisins, skal tjónið bætt 

með vinnulaunum fangans, svo og til annarra útgjalda, sem fangi hefur orðið ábyrgur 
fyrir, meðan hann var að taka út refsingu, þar á meðal kostnaður vegna stroks. 

49. gr. 

Fangar skulu tryggðir fyrir slysahættu við vinnu, eftir því sem lög um slysa- 
tryggingar mæla, þegar þeir vinna verk, sem tryggingarskyld eru eftir þeim lögum. 

50. gr. 
Á helgidögum þjóðkirkjunnar og lögboðnum frídðögum verkamanna, skulu fangar 

ekki vinna annað en nauðsynleg bústörf, og hreinlætisstörf fyrir heimilið. 

ól. gr. 
Hverjum fanga skal gefinn kostur á að fá Nýja testamentið og sálmabók þjóð- 

kirkjunnar. Ef fangi er utan þjóðkirkjunnar, skal honum heimilt að útvega sér 
samsvarandi helgirit trúfélags þess, sem hann telst til. 

Þegar guðsþjónusta fer fram í vinnuhælinu, skal gefa föngum kost á að vera 
viðstaddir, enda hagi þeir sér tilhlýðilega við guðsþjónustuna. 

Fari það í bág við trúarbrögð fanga að vinna tiltekinn dag, getur fangelsis- 
stjóri leyst þá frá vinnuskyldu þá daga, gegn því að þeir fullnægi henni á ann- 
an hátt. 

52. gr. 
Fangi, sem ekki vinnur úti við, skal, ef heilsa hans, veðrátta og aðrar ástæður 

leyfa, vera að minnsta kosti eina klukkustund daglega á göngu úti. 
Nær það einnig til fanga, sem hafðir eru í refsiklefa samkv. 3. tölulið 47. gr. 

alm. hegningarlaga. 
Þó nær það ekki til þeirra fanga, sem fangelsisstjóri telur hættulegt að hafa 

lausa.
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53. gr. 261 
Þegar fangi verður sjúkur, skal fara med hann að ráði læknis vinnuhælisins, 9. sept. 

og er fanganum skylt að haga sér nákvæmlega eftir fyrirmælum hans. 
Sé sjúkdómur fanga hættulegur skal gera nánustu vandamönnum hans aðvart, 

ef unnt er. Hafi fangi næman sjúkdóm, skal þess sætt eftir ýtrustu möguleikum, 
að aðrir fangar smitist ekki af honum. 

54. gr. 
Ef kennsla, verkleg eða bókleg, fer fram í vinnuhælinu, er föngum undir 24 

ára aldri skylt að taka þátt í því námi, sem þeir verða settir til. 
Eldri föngum má og veita kost á námi, eftir því sem ástæður leyfa. 
Fangelsisstjóri getur leyst fanga undan námsskyldu, ef námið telst honum ekki 

nauðsynlegt vegna menntunar hans eða öðrum ástæðum. Kennslutíminn telst til 
vinnutíma fangans. 

55. gr. 
Fangi, sem er í starfi og vinnur fyrir launum, á rétt á nokkrum tóbaks- 

skammti einu sinni í viku. Fangelsisstjóri ákveður hvað sá skammtur er stór. 
Reykingar við vinnu eru stranglega bannaðar. 

56. gr. 
Ef fangi gerist brotlegur við reglur vinnuhælisins og broti er ekki þannig háttað, 

að það sé látið sæta opinberri ákæru, setur fangelsisstjóri ákveðið fanganum eftir- 
greind refsiviðurlög eftir málavöxtum hverju sinni: 

1. Svipting ívilnana, sem í samræmi við reglur vinnuhælisins eru veittar föngum, 
sem hegða sér vel, svo sem notkun starfstækja, bóka, bréfaskiptarétti, heim- 
sóknarrétti, útigöngurétti, ef brotið hefur verið framið í sambandi við útigöngu 
hans. 

2. Svipting vinnulauna að öllu eða nokkru leyti. 
3. Einangrun í refsiklefa allt að 90 daga. 

Einangrun í refsiklefa má ekki lengja refsitíma fanga um meira en þriðjung 
dæmds refsitíma, nema samþykki dómsmálaráðherra sé fengið, og aldrei um 
meira en helming dæmds refsitíma. Áður en fangelsisstjóri ákveður refsiviður- 
lög, skal hann ganga úr skugga um, hvernig broti sé háttað, með því að yfir- 
heyra fangann og annarri rannsókn eftir ástæðum. Jafnan skal hann bóka 

ákvarðanir sínar um refsiviðurlög. Beita má fleiri en eins konar viðurlögum 
samtímis. 

57. gr. 
Fangavörður getur beitt nauðsynlegum öryggisráðstöfunum við fanga, ef af- 

stýra þarf yfirvofandi ofbeldi, bæla niður ofbeldisfullan mótþróa eða koma í veg 
fyrir strok. Í því skyni má meðal annars nota járn, spennibol og einangrun í öryggis- 

klefa. Ekki má nema með samþykki dómsmálaráðherra halda fanga í öryggisklefa 
lengur en einn mánuð. 

58. gr. 
Fangelsisstjóri skal festa upp í hverjum fangaklefa skýrar og ákveðnar reglur 

fyrir fangana að fara eftir, í dvöl sinni á vinnuhælinu. 
Í þeim reglum skal tilgreina refsivert athæfi. 

59. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Dómsmálaráðuneytið, 9. september 1957. 

Hermann Jónasson.   
Gústav A. Jónasson.
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands 1956. 

I. Rekstursreikningur. 

  

  

  
  

  

  

  

  

Tekjur: 

. Bjargráðasjóður sveitarfélaga fyrir árið 1955: 
a. Til séreignarsjóða ...........0002%0 00... kr. 55796.00 
b. — sameignarsjóðs ............00..0...0..... —  56796.00 

kr. 111592.00 
. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga fyrir árið 1956: 

a. Til séreignarsjóða ...........2.00.00. 0... kr. 84750.00 
b. — sameignarsjóðs ..........0.0000 0000. — 84750.00 

— 169500.00 
. Bjargráðasjóðsgjald ríkissjóðs ...............000.0. 0000... — 310500.00 
. Vaxtatekjur: 

a. Af innstæðum séreignarsjóða ................ kr. 136997.16 
b. — eignum sameignarsjóðs .........0000.0... — 127016.22 

— 264013.38 

Kr. 855605.38 
Gjöld 

. Kostnaðarreikningur ..................20. 000... een kr. 142565.27 
„ Styrkir .........00002.0. 0000... — 40000.00 

Kr. 182565.27 
Tekjuafgangur .................2000000 000 — 673040.11 

Kr. 855605.38 

IL Efnahagsreikningur: 

. Séreignarsjóðir sveitarfélaga: Eignir: 
a. Bankainnstæður frá f. á. ................ kr. 2715692.12 
b. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá 1955 — 55796.00 
c. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá 1956 — 84750.00 
d. Vextir ..........0..20000 0. — 136997.16 

——— kr. 2993235.28 
. Eignir sameignarsjóðs: 

a. Ríkistryggð skuldabréf .................. kr. 1670222.21 
b. Skuldabréf sveitarfélaga og skuldabréf með 

ábyrgð sveitarfélaga .................... — 546400.00 
c. Bráðabirgðalán ...........0..00000 00.00.0000. — 20000.00 
d. Óþurrkalán .......0..000.0 000. — 12500000.00 

— 14736622.21 
e. Innbú og lausafé .........2000000 200. — 89393.43 
f. Bankainnstæður .........0.20000000.0.0.0.0.. kr. > 600009.97 
gs. Peningar Í sjóði ........2000000 0... — 23532.76 

—  623542.73 
  

Kr. 18442793.65
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Skuldir: 

1. Skuldabréf ríkissjóðs vegna óþurrkalána ...............0.... kr. 10500000.00 
2. Skuldabréf Búnaðarbanka Íslands ..............00.00000.00... —- 1500000.00 

Skuldlaus eign ................0..0 0000 —  6442793.65 
  

Kr. 18442793.65 
Reykjavík, í janúar 1957. 

Jónas Guðmundsson. 

AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, 

sem gerðar hafa verið árið 1957. 

I. 
Skrás. 1957, nr. 1. Tilkynnt 10. apríl 1956, kl. 10 f. h., af E. I. Du Pont De Nemours 

And Company, iðjurekstri, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 19. janúar 1957. 

Orðið: LUCITE 
Samkvæmt tilkynningu 22. desember 1955 er merkið skrásett í Washington 13. 

nóvember 1956, 16. flokki, fyrir gervilökk (synthetic finishes) aðallega til notkunar 
á bifreiðar og í iðju, sem sé akryliska lakkfernisa, þynnira, undirmálningar og 
grunnmálningar. 

„ Skrás. 1957, nr. 2. Tilkynnt 13. apríl 1594, kl. 4 e. h., af R. J. Reynolds Tobacco 
Company, iðjurekstri, Winston-Salem, North Carolina, Bandaríkjum Norður-Am- 
eriku, og skrásett 19. janúar 1957. 

Winston 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 17. febrúar 1954 er merkið skrásett í Washington 30. 
október 1956, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 3. Tilkynnt 25. maí 1956, kl. 10 f. h., af Kentile, Inc., iðjurekstri 
New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 19. janúar 1957. 

Orðið KENTILE, og undir því með smáu letri orðin: The Asphalt Tile of 
Enduring Beauty með hringmynduðum fleti aftan við þau. 

KENTILE 
The Asphalt Tile of 

Enduring Beauty 

Samkvæmt tilkynningu 8. desember 1952, er merkið skrásett í Washington 30. 
marz 1954, 12. flokki, fyrir asfalt tigulþekjur á gólf. 
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Skrås. 1957, nr. 4. Tilkynnt 4. október 1956, kl. 11 f. h., af Lamson Paragon, 

Limited, idjurekstri og verzlun, London, Englandi, og skråsett 19. januar 1957. 
Ordid: 

PARAGON 

Merkid er skråsett i London 27. ågust 1886, 39. flokki, fyrir: Ritvélar, pappir 
(nema veggfóður), pappirshluti, pappahluti, pappa, prentað mål og prentaðar út- 
sáfur, bækur, bókbandsefni, ritföng, efni til að líma (í sambandi við ritföng), skrif- 

stofuáhöld (nema húsgögn), efni til að nota við kennslu (nema tæki), skrifstofu-, 

búðar- og verksmiðjutæki til að skrá viðskipti sjálfkrafa; svo og útbúnað til að 
selja eyðublöð í ritvélar, fjölritunartæki, samlagningar- og reiknivélar eða til að 
nota í sambandi við þær; pappirs- og pappavafninga og umbúðaefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. ágúst 1956. 

Skrás. 1957, nr. 5. Tilkynnt 16. júlí 1956, kl. 4 e. h., af Merck & Co., Inc., iðju- 

rekstri, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 19. jan- 

úar 1957. 

Orðið; CATHOMYCIN 
Samkvæmt tilkynningu 10. febrúar 1956 er merkið skrásett í Washington 13. 

nóvember 1956, 18. flokki, fyrir fúkalyf (antibiotics). 

Skrás. 1957, nr. 6. Tilkynnt 31. júlí 1956, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 19. jan- 

úar 1957. 

CO-HYDELTRA 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 8. marz 1956 er merkið skrásett í Washington 27. nóv- 
ember 1956, 18. flokki, fyrir steroid efnasambönd, sem fela í sér lækningaefni til 

hvata lækninganota. 

Skrás. 1957, nr. 7. Tilkynnt 25. september 1956, kl. 11 f. h., af Zimmer Bofors 

N. V., verzlun, Amsterdam W, Hollandi, og skrásett 19. janúar 1957. 

Orðið: 

NOBEDERM 

Samkvæmt tilkynningu 13. janúar 1956 er merkið skrásett í Hague 24. janúar 
1956, fyrir lyf og lyfjafræðilegar vörur. 

Skrás. 1957, nr. 8. Tilkynnt 25. september 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 
sett 19. janúar 1957. 

Orðið: NOBEPYROL 

Samkvæmt tilkynningu 9. júlí 1956 er merkið skrásett í Hague 21. júlí 1956 fyrir 
lyf og lyfjafræðilegar vörur.
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Skrås. 1957, nr. 9. Tilkynnt 26. september 1955, kl. 3 e. h., af American Cyanamid 163 

Company, idjurekstur, New York, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 19. 
januar 1957. 

ori: ACRO-SPRAY 

Samkvæmt tilkynningu 16. maí 1955 er merkið skrásett í Washington 21. ágúst 
1956, 6. flokki, fyrir efnasamsetningar til úðunar á nýlega veiddan fisk til að verja 
hann skemmdum. 

Skrás. 1957, nr. 10. Tilkynnt 2. desember 1956, kl. 11 f. h., af Þórði Sveinssyni 

& Co. h.f., innflutningsverzlun, Reykjavík, og skrásett 2. febrúar 1957. 
Í merkinu er rós vinstra megin, en fyrir neðan hana er ritað með skrifletri 

Red Rose. 

  

Merkið er skrásett fyrir kvensokka og kvenfatnað. 

Skrás. 1957, nr. 11. Tilkynnt 2. desember 1956, kl. 4 e. h., af A. & R. Scott Limited, 
iðnaður og verzlun, Colinton, Midlothian, Skotlandi, og skrásett 2. febrúar 1957. 

Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af manni í skozkum íþrótta- 
búningi, sem er að varpa kúlu. Á miðjum einkennismiðanum eru letruð á dökkum 
fleti orðin: Scott's Porage QUICK COOKING OATS. Vinstra megin á miðanum standa 
orðin: Scott's Porage OATS.
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Merkið er skrásett i London 23. april 1956, 30. flokki, fyrir haframjöl. 

Skrás. 1957, nr. 12. Tilkynnt 5 desember 1956, kl. 4 e. h., af Kovosvit národni 

podnik, verksmiðjurekstur og verzlun, Sezimovo UÚtsí, Tékkóslóvakíu, og skrásett 
2. febrúar 1957. 

Orðið MAS í svartri umgerð í hring. 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1956 er merkið skrásett í Praha 14. júlí 1956 fyrir: 
Vélaverkfæri, einkum véltæki til málmsmíða, meitlunar og annars, verkfæri, tæki 

og verkfæri til að fræsa, deila og bora, klambra (patrónur), áhaldagreipar, tæki til 
að skera og pressa málma, vökvaþrýstivélar og kerfi, vefnaðarvélar, vélar til að 
vinna gúm, dælur, sjálfvirk tæki, vökvaþrýstitæki og raftæki til þess að stjórna eða 
fjarstýra með mannshönd eða sjálfvirkum hætti hreyfingum vélahluta eða sam- 
stæðum þeirra, efni til lásasmíða, mælitæki til að prófa stærð og gæði vélarhluta,
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tæki og klambra (patrónur) til borunar, fræsingar, fágunar, heflunar og svipuð 
tæki til þess að létta afköst vélknúinna málmsmíðatækja, steyptar, smíðaðar og 

slegnar málmvörur. 

Skrás. 1957, nr. 13. Tilkynnt 8. desember 1956, kl. 11 f. h., af Philip Morris In- 

corporated, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 2. 
febrúar 1957. 

Orðið: S PU D 

Samkvæmt tilkynningu 4. ágúst 1945 er merkið skrásett í Washington 30. april 

1946, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 14. Tilkynnt 8. desember 1956, kl. 11 f. h., af Chas. Pfizer & Co., 
Inc., iðjurekstur, Brooklyn, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

2. febrúar 1957. 
Á sporöskjulöguðum fleti stendur orðið: Pfizer. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. apríl 1953 er merkið skrásett í Washington 1. mai 
1956, 18. flokki, fyrir lyfjafræðilegar efnasamsetningar handa mönnum og til dýra- 
lækninga, sem sé viðbótar fæðu handa dýrum, fúkalyf, afleiðsluefni úr því og vita- 
mín, annaðhvort ein eða í samsetningu. 

Skrás. 1957, nr. 15. Tilkynnt 8. desember 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

2. febrúar 1957. 

Orðið: Tetracyn 
Samkvæmt tilkynningu 26. október 1953 er merkið skrásett í Washington 23. 

nóvember 1954, 18. flokki, fyrir fúkalyfs efnasamsetningu. 

Skrás. 1957, nr. 16. Tilkynnt 8. desember 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. febrúar 1957. 

Orðið: TERRAMYCIN 

Samkvæmt tilkynningu 20. janúar 1950 er merkið skrásett í Washington 21. júlí 
1953, 18. flokki, fyrir fúkalyfs efnasamsetningu, sem inniheldur oxytetracycline 
eða afleiðsluefni úr því. 

Skrás. 1957, nr. 17. Tilkynnt 5. október 1956, kl. 11 f. h., af American Home Pro- 

ducts Corporation, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 11. febrúar 1957. 

Orðið: SPARINE 
Samkvæmt tilkynningu 24. janúar 1956 er merkið skrásett í Washington 11. 

desember 1956, 18. flokki, fyrir róandi efni (tranquillizing agent). 

1957 
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163 Skrås. 1957, nr. 18. Tilkynnt 20. oktåber 1956, kl. 2 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 

verzlun, Kaupmannahåfn, Danmårku, og skråsett 11. februar 1957. 

— VIDAPAN 
Samkvæmt tilkynningu 11. október 1956 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

7. desember 1956 fyrir lýstar og ólýstar filmur og plötur, ljósmyndapappír, kemiskar 
afurðir til ljósmyndagerðar, ljósmyndatæki og vörur til notkunar í því sambandi, 
sem sé lýsingartöflur, ljósmyndaáhöld og verkfæri, allt frá VEB Fotochemische 
Werke Berlin, Berlin— Köpenick. 

Skrás. 1957, nr. 19. Tilkynnt 29. nóvember 1956, kl. 11 f. h., af Farbenfabriken 

Bayer Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 11. febrúar 1957. 

Orðið LEWATIT undir dökkum borða með tveim hringum og frádráttar- og 
samlagningarmerkjum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 28. apríl 1955 er merkið skrásett í Múnchen 19. júní 
1956, 6. flokki, fyrir efnafræðilegar afurðir til iðjunotkunar. 

Skrás. 1957, nr. 20. Tilkynnt 13. nóvember 1956, kl. 4 e. h., af Le Page's Inc., iðju- 

rekstur og verzlun, Gloucester, Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 11. febrúar 1957. 

Orðið: LE PAGE'S 

Samkvæmt tilkynningu 16. maí 1907 er merkið skrásett í Washington 5. janúar 
1909, 5. flokki, fyrir fljótandi lím, gúmmilím (mucilage) og límandi klístur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 5. janúar 1949. 

Skrás. 1957, nr. 21. Tilkynnt 20. nóvember 1956, kl. 2 e. h., ef J. H. Clarke & Co. 

Limited, iðjurekstur, Leicester, Englandi, og skrásett 11. febrúar 1957. 
Orðið: 

DURAFLEKX
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Merkið er skrásett í London 20. september 1930, 38. flokki, fyrir stigvél, kven- 163 
skó (booteé), skó, morgunskó og sandala. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. september 1950. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 20. september 1944. 

Skrás. 1957, nr. 22. Tilkynnt 20. nóvember 1956, kl. 2 e. h., af sama, og skrá- 

sett 11. febrúar 1957. 

Orðið: GROVENA 

Merkið er skrásett í London 12. október 1917, 38. flokki, fyrir stígvél, kvenskó 
(booteé), skó, morgunskó og sandala. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. september 1950. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 12. október 1945. 

Skrás. 1957, nr. 23. Tilkynnt 21. nóvember 1956, kl. 3 e. h., af Mogens Fin Stellinger 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 11. febrúar 1957. 

— Diavidox 
Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1956 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

31. desember 1956 fyrir ólýstar röntgenfilmur til lækninga, sem eru frá VEB Foto- 
chemische Werke Berlin, Berlin--Köpenick. 

Skrás. 1957, nr. 24. Tilkynnt 21. nóvember 1956, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 
11. febrúar 1957. 

— Diasinex 
Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1956 er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

31. desember 1956 fyrir ólýstar röntgenfilmur án gljáblaðs (folie), sem eru frá VEB 
Fotochemische Werke Berlin, Berlin-Köpenick. 

Skrás. 1957, nr. 25. Tilkynnt 29. nóv. 1956, kl. 4 e. h., af Lentheric Limited, verk- 
smiðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 11. febrúar 1967. 

Orðið: 

LENTHER IC 

Merkið er skrásett í London 28. júní 1939, 3. flokki, fyrir sápur, ilmefni, fegurð- 
arlyf, snyrti-krem, hörundsduft, hörundsáburð, áburð í sambandi við böð og brill- 

antine. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 19. marz 1946. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 28. júní 1946.
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Skrås. 1957, nr. 26. Tilkynnt 29. nåvember 1956, kl. 4 e. h., af sama, og skrå- 
sett 11. februar 1957. 

Ordid: TWBED 

Merkið er skrásett í London 14. september 1951, 3. flokki, fyrir ilmvötn, hörunds- 
duft, andlitsduft, óhreinsuð baðsölt og baðolíur, ilmefni og sápur. 

Skrás. 1957, nr. 27. Tilkynnt 3. júlí 1956, kl. 10 f. h., af Firma Hans Schwarzkopf, 

iðjurekstur, Hamburg— Altona, Þýzkalandi, og skrásett 22. febrúar 1957. 

BLACK HEAD 
Samkvæmt tilkynningu 23. febrúar 1956, er merkið skrásett í Minchen 3. maí 

1956, 34. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til lækninga og heilsuverndar, 
lyffræðileg lyfjaefni, plástra, sáraumbúðir, ilmefnavörur, efni til líkams- og fegurð- 
arumhirðu, ilmolíur, sápu, þvotta- og bleikiefni, sterkju og sterkjuafurðir til fegrunar- 
notkunar og þvottamarkmiða, áhöld til líkams- og fegurðarumhirðu. 

Skrás. 1957, nr. 28. Tilkynnt 24. ágúst 1956, kl. 11 f. h., af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 22. 
febrúar 1957. 

MEVASINE 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 17. maí 1956, er merkið skrásett í Washington 15. janúar 
1957, 18. flokki, fyrir lyfjaefnasamsetningar til að lækka blóðþrýsting. 

Skrás. 1957, nr. 29. Tilkynnt 31. júlí 1956, kl. 4 e. h., af Radio Corporation of 

America, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 22. 
febrúar 1957. 

Orðið: e 

Åh 
Samkvæmt tilkynningu 13. febrúar 1956, er merkið skrásett í Washington 6. 

nóvember 1956, 36. flokki, fyrir grópaðar hljóðritaplötur. 

  

Skrás. 1957, nr. 30. Tilkynnt 30. nóvember 1956, kl. 4 e. h., af Vinnufatagerð 
Íslands h.f., fatnaðarframleiðsla, Reykjavík, og skrásett 22. febrúar 1957. 

Merkið: 
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Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað úr ull, baðmull, hör, skinnum og 
gerviefnum. 

Skrás. 1957, nr. 31. Tilkynnt 30. nóvember 1956, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 
22. febrúar 1957. Órbið. DER PACUSCD 

Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað úr ull, baðmull, hör, skinnum og 
gerviefnum. 

Ber að skoða orðið PERMAFUSED sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 
greindar vörutegundir. 

Skrás. 1957, nr. 32. Tilkynnt 30. nóvember 1956, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 
22. febrúar 1957. 

Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað úr ull, baðmull, hör, skinnum og 
gerviefnum. 

Ber að skoða orðið Drillon sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1957, nr. 33. Tilkynnt 30. nóvember 1956, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 
22. febrúar 1957. 

HE Vi R/ær 
Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnað úr ull, baðmull, hör, skinnum og 

gerviefnum. 

Ber að skoða orðið VÍRflex sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1957, nr. 34. Tilkynnt 20. desember 1956, kl. 10 f. h., af Knoll A—G. 
Chemische Fabriken, iðjurekstur, Ludwigshafen am Rhein, Þýzkalandi, og skrásett 
22. febrúar 1957. 

Orðið: Hepsan 

Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1942, er merkið skrásett í Berlín 21. júní 
1944, 2. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til heilbrigðismarkmiða og 
heilsuverndar, lyffræðileg lyfjaefni, plástra, sáraumbúðir, efni til útrýmingar dýra 
og jurta, kímeyðandi-, sveppaeyðandi- og rotvarnandi efni (sótthreinsunarefni), efni 
til að halda næringarefnum ferskum og gera þau haldgóð. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. desember 1952. 
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Skrås. 1957, nr. 35. Tilkynnt 20. desember 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skrå- 

sett 22. februar 1957. 

orne: Osadrin 
Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1942, er merkið skrásett i Berlin 31. október 

1944, 2 flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til heilbrigðismarkmiða og 
heilsuverndar, lyffræðileg lyfjaefni, plástra, sáraumbúðir, efni til útrýmingar dýra 
og jurta, kímeyðandi-, sveppaeyðandi- og rotvarnandi efni (sótthreinsunarefni), efni 
til að halda næringarefnum ferskum og gera þau haldgóð, efnafræðilegar afurðir 
til iðju og vísindamarkmiða. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. desember 1952. 

Skrás. 1957, nr. 36. Tilkynnt 20. desember 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skrá- 

sett 22. febrúar 1957. 

ori: Granugen 
Samkvæmt tilkynningu 20. maí 1915, er merkið skrásett i Berlin 29. desember 

1915, 2. flokki, fyrir lyffræðilegar efnablöndur og læknislyf fyrir menn og dýr, 

sótthreinsunarefni, fegrunarefnablöndur, olíur og smyrsli til lækningamarkmiða, 

sápu. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 15. maí 1945. 

Skrás. 1957, nr. 37. Tilkynnt 14. desember 1956, kl. 3 e. h. af Sterling Polish 

Company A/S., iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 22. 

febrúar 1957. 
Undir £'s merki og orðinu: PRODUKT á oddveifufleti er orðið: Sterling, skráð 

með skrifbókstöfum í boglínu upp á við og þar neðan við orðin: SILVER POLISH 

POWDER í tveim línum. 

  

SILVER POLISH 
POWDER 

Samkvæmt tilkynningu 24. október 1946, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

21. desember 1946 fyrir silfur-fægiduft.
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Skrås. 1957, nr. 38. Tilkynnt 20. desember 1956, kl. 11 f. h., af Dana S.A., verk 163 

smidjurekstur og verzlun, Barcelona, Spåni, og skråsett 14. marz 1957. 
Ordid: 

Tabu 
Samkvæmt tilkynningu 10. nóvember 1952 er merkið skrásett i Madrid 10. febr- 

úar 1953 fyrir ilmvötn, krem, kölnarvatn, liti, naglalakk, alls konar tannpasta og 
tannkrem og alls konar snyrtivörur. 

Skrás. 1957, nr. 39. Tilkynnt 20. desember 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
14. marz 1957. 

Orðið: Dana, S. A. 

Samkvæmt tilkynningu 5. október 1953 er merkið skrásett í Madrid 27. nóv- 
ember 1953 fyrir ilmvötn, krem, kölnarvatn, liti, naglalakk, alls konar tannpasta 

og tannkrem og alls konar snyrtivörur. 

Skrás. 1957, nr. 40. Tilkynnt 5. janúar 1957, kl. 11 f. h., af British-American 

Tobacco Company, Limited. iðnaður og verzlun. London, Englandi, og skrásett 14. 
HlAIZ S. á. 

Ferstrendur ílangur einkennismiði. Ofarlega á miðanum stendur orðið: FATIMA. 
Neðarlega á miðanum standa með örsmáu letri þessi orð: THE DIFFERENCE 

IS QUALITY. Neðst á einkennismiðanum stendur orðið FATIMA. 

FATIMA 
+ 
> 
NZ 

  
  

THE OIFFERENCE IS QUALITY 

  

FATIMA       

Merkið er skrásett í London 15. apríl 1953, 34. flokki, fyrir unnið og óunnið 
tóbak. 

Skrás. 1957, nr. 41. Tilkynnt 9. janúar 1957, kl. 10 f. h., af Lucky Strike Per- 
fumeries Corporation, iðjurekstur, Tanger Marocco, og skrásett 14. marz s. á. 

Orðið: 

LUCKY 

Samkvæmt tilkynningu 4. júní 1937 er merkið skrásett í París fyrir ilmefna- 
vörur, sápu, andlitsfarða og snyrtivörur.
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163 Skrás. 1957, nr. 42. Tilkynnt 10. janúar 1957, kl. 2 e. h., af Imperial Chemical 
Industries Limited, iðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 14. marz 

s. á. 
Á svörtum sporbaugslaga fleti með hvítri kantlinu eru sjö ferningslaga hvitir 

smáfletir, þrir á efri og fjórir á neðri hluta flatarins. 

  

Merkið er skrásett í London 22. nóvember 1955 og 24. marz 1966, 1. og 30. flokki, 

fyrir salt til notkunar í iðju, við jarðyrkju, garðyrkju, skógrækt og til varðveizlu 
matvæla, salt til notkunar sem fæðu. 

Skrás. 1957, nr. 43. Tilkynnt 10. janúar 1957, kl. 11 f. h., af Dana S.A., verk- 

smiðjurekstur og verzlun, Barcelona, Spáni, og skrásett 14. marz s. á. 
Orðið: . 

nir 
Samkvæmt tilkynningu 30. desember 1954 er merkið skrásett í Madrid 3. febrúar 

1955 fyrir ilmvötn, krem, kölnarvatn, hárvötn, varaliti, naglalakk, augnabrúna-, 

kinna-, augnahára- og varalit, tannkrem alls konar, ilmvötn og snyrtivörur. 

  

Skrás. 1957, nr. 44. Tilkynnt 17. janúar 1957, kl. 2 e. h., af Mercury Record Cor- 

poration, iðjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
14. marz 1957. 

Orðið: MERCURY 

Samkvæmt tilkynningu 23. marz 1956 er merkið skrásett í Washington 23. 
nóv. 1956, 36. flokki, fyrir grópaðar hljóðrita plötur. 

Skrás. 1957, nr. 45. Tilkynnt 17. janúar 1957, kl. 11 f. h., af Veitingahúsinu, 
Laugaveg 28 bh, veitingasala, Reykjavík, og skrásett 14. marz s. á. 

Talan 28 með smáörvum til beggja handa. 

28 
Merkið er skrásett fyrir smurt brauð í umbúðum, mjólkurís og nestispakka.
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Skrås. 1957, nr. 46. Tilkynnt 17. januar 1957, kl. 2 e. h., af Mercury Record Cor- 163 
poration, idjurekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
(4. marz s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 7. maí 1954 er merkið skrásett í Washington 10. maí 
1955, 36. flokki, fyrir grópaðar hljóðrita plötur. 

Skrás. 1957, nr. 47. Tilkynnt 19. janúar 1957, kl. 10 f. h., af Diamond Black Leaf 

Company, iðjurekstur, Cleveland, Ohio, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 14. marz s. á. 
Á rauðum tígullaga fleti er mynd af svörtu laufblaði með orðunum: Black 

Leaf. 

  

Samkvæmt tilkynningu 8. júlí 1955 er merkið skrásett í Washington 12. júní 
1956, 6. flokki, fyrir efni til útrýmingar á meinlífverum, þ. e. skordýrum, illgresi, 
nagdýrum, sveppum, þörungum, sníkjulifverum, rótarávaxtaormum, jurtum og eggj- 
um, ætlað til notkunar við jarðyrkju, garðyrkju, dýralækningar, alifuglarækt, hús- 
hald og til heilbrigðisnotkana. 

Skrás. 1957, nr. 48. Tilkynnt 22. júní 1956, kl. 4 e. h., af R. J. Reynolds Tobacco 
Company, iðjurekstur, Winston-Salem, North Carolina, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 22. marz 1957. 

Orðið: SALEM 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1956, er merkið skrásett í Washington 20. nóv- 
ember 1956, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 49. Tilkynnt 25. janúar 1957, kl. 11 f. h., af Verksmiðjunni 
Minervu, iðnaður, Reykjavík, og skrásett 22. marz s. á. 

Orðið: 

SÍSLEÉTT 

Merkið er skrásett fyrir fatnað framleiddan úr sísléttum („No-Iron) efnum. 
Ber að skoða orðið SÍSLÉTT sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda 

vörutegund.
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Skrås. 1957, nr. 50. Tilkynnt 28. janúar 1957, kl. 11 f. h., af John Walker & 

Sons Limited, áfengisgerð, London eg Kilmarnock, Skotlandi, og skrásett 22. 
marz S. á. 

Ferstrendur, ílangur einkennismiði. Vinstra megin á miðanum er mynd af ein- 
hvers konar skjaldarmerki. Á miðanum er að finna þessar áletranir: Johnnie Walker. 
Red Label. Old Scotch Whisky. JOHN WALKER & SONS LTD. KILMARNOCK. 

  á | 

Johnnie Walker 
Red Kabel 

Old Scotch Whisky 
JOHN WALKER & SONS LTD. KILMARNOCK 

  

  

  

                
  

Merkid er skråsett i London 1. juni 1956, 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

Skrås. 1957, nr. 51. Tilkynnt 31. januar 1957, kl. 11 f. h., af Koninklijke Verkade 
Fabrieken N. V., verksmidjurekstur og verzlun, Zaandam, Hollandi, og skråsett 22. 

marz s. á. 

Orn PEP-SELS 
Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1956, er merkið skrásett í Hague 2. janúar 

1957 fyrir kex. 

Skrás. 1957, nr. 52. Tilkynnt 1. febrúar 1957, kl. 4 e. h., af Sambandi íslenzkra 
samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 22. marz s. á. 

Orðið: 

Íslendingasagnaútgátan 
Merkið er skrásett fyrir bækur, tímarit, blöð og annað prentað mál, svo og 

hvers konar pappírsvörur og ritföng. 
Ber að skoða orðið Íslendingasagnaútsáfan sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofangreindar vörutegundir. 

Skrás. 1957, nr. 53. Tilkynnt 1. febrúar 1957, kl. 4 e. h., af Sambandi íslenzkra 
samvinnufélaga, verzlun iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 22. marz s. á. 

ið Súlfó
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Merkið er skrásett fyrir hreinlætisvörur, efnagerðarvörur og aðra kemiska fram- 
leiðslu. 

Ber að skoða orðið súlfó sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 
tegundir. 

Skrás. 1957, nr. 54. Tilkynnt 4. febrúar 1957, kl. 2 e. h., af Deutsche Gold-und 

Silber-Scheideanstalt vormals Rossler, efnaverksmiðja, Frankfurt a. Main, Þýzka- 
landi, og skrásett 22. marz s. á. 

Orðið: DEGUSSA. 

  

en þar fyrir ofan mynd af dökkum ferhyrningi. Til hægri á myndinni er mynd 
af vaxandi tungli, en geislar til vinstri. 

Samkvæmt tilkynningu 25. apríl 1929, er merkið skrásett í Berlin 24. september 
1930, 42. flokki, fyrir lyfjaefni, efnavörur til lækninga og heilsugæzlu, lyf og lyfja- 
blöndur, efni til útrýmingar meindýrum og illgresi, efnavörur til iðnaðar, vísinda- 
rannsókna og ljósmyndagerðar, eldslökkviefni, efni til herðinga og kveikinga, efni 
til að taka tannmót, tannfyllingarefni, litarefni, liti, blaðmálma, fernis, lökk, bæs, 

límefni, sterkju (appretúr), harpix, góðmálma, vörur úr gulli, silfri og nikkel, 

skrautvörur ekta og óekta, gum og servigúm, olíur og feiti til iðnaðar, smurnings- 

efni, tæki og áhöld til lækninga og heilsugæzlu, postulín, leir, gler, maríugler og 
vörur úr slíku, ritföng og mótunarefni, ilmvörur, snyrtivörur, eterolíur, sápur, 
bvotta- og bleikiefni, litarefni til þvotta, ryðvarnarefni, slípefni. 

Skrás. 1957, nr. 55. Tilkynnt 24. september 1956, kl. 11 f. h., af KOH-I-NOOR, 

tuzkárna L. & C. HARDTMUTH, národni podnik, iðjurekstur, Ceské Budejovice, 
Tékkóslóvakíu, og skrásett 27. marz s. á. 

Orðið: 

Astra 

Samkvæmt tilkynningu 1. nóvember 1927, er merkið skrásett í Prag 1. nóvember 
1927 fyrir skrifstofugögn alls konar (að undanskildum húsgögnum), skriftar-, teikni- 
og málaravörur og kennslugögn (að undanskildum verkfærum), nefnilega svartkrit, 
tvírita og litarblýanta og fyllingar, griffla, vélræna blýanta alls konar, krít alls konar, 
lengjara, oddhlífar og höldur, lindarpenna og lindarpennaodda, klemmur, viðarkols- 
blýanta, strokleður alls konar, skrifspjöld, reglustikur, blek alls konar og blýants- 
yddara. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 15. marz 1947. 

Skrás. 1957, nr. 56. Tilkynnt 24. september 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
27. marz 1957. 

Orðið: Scala 

Samkvæmt tilkynningu 19. nóvember 1931, er merkið skrásett i Prag 19. nóv- 
ember 1931 fyrir skrifstofugögn alls konar (að undanskildum húsgögnum), skriftar-, 
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teikni- og málaravörur, nefnilega svartkrit, tvirita og litarblyanta og fyllingar, kritir, 
vélræna blyanta, griffla, teiknividarkol, håldur, blyantsoddhlifar, lindarpenna, bly- 

antsyddara og oddýtur, strokleður, skrifspjöld og pappa. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. október 1951. 

Skrás. 1957, nr. 57. Tilkynnt 24. september 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
27. marz 1957. 

Orðið: Versatil 

Samkvæmt tilkynningu 3. júní 1937, er merkið skrásett í Prag 3. júní 1937 fyrir 
skrifstofugögn (að undanskildum húsgögnum), skriftar-, teikni-, málara- og mótun- 
arvörur og kennslugögn (önnur en verkfæri) alls konar, svartkriít, tvírita og litar- 
blýanta og fyllingar alls konar, krítir alls konar, litdeig, vélræna blýanta, pennasköft 
og krítarhöldur, lindarpenna og lindarpennaodda, strokleður alls konar, blýants- 
yddara, hlífar og lengjara fyrir blýanta, skrifspjöld og pappa. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 8. júní 1956. 

Skrás. 1957, nr. 58. Tilkynnt 31. október 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 

27. marz 1957. 
Orðið: PROGRESSO 

Samkvæmt tilkynningu 24. júlí 1940, er merkið skrásett í Prag 24. júlí 1940 
fyrir ritblý, litar- og tvíritablýanta og krít án viðar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 9. júní 1950. 

Skrás. 1957, nr. 59. Tilkynnt 31. október 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 

27. marz 1957. 

Orðið: Smara g“d 

Samkvæmt tilkynningu 13. nóvember 1925, er merkið skrásett í Prag 13. nóv. 
ember 1925 fyrir ritblý og tviritablýanta og fyllingar, skrúfblýanta, blýantshöldur, 
pennastangir og krítarhöldur, stokka fyrir penna, reglustikur, teikniþríhyrndur, 
viðarkol, litarspjöld, strokleður, vasabækur, kalkipappír og kalkiléreft. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 7. nóvember 1955. 

Skrás. 1957, nr. 60. Tilkynnt 17. febrúar 1957, kl. 4 e. h., af Peter Jackson 

(Overseas) Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 27. marz s. á. 

Ferstrendur, rauðleitur einkennismiði. Miðanum er með strikum skipt í fimm 

reiti. Á litlum, ferhyrndum reit milli strikanna stendur: du M. Neðst á miðanum 
stendur: du MAURIER.
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alið 

| ik 
Merkið er skrásett í London 4. juni 1930, 45. flokki, fyrir tóbak, hvort heldur 

er unnið eða óunnið. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 4. júní 1944. 

    

  

        
                                                =

                                                                   

Skrás. 1957, nr. 61. Tilkynnt 2. marz 1957, kl. 11 f. h., af Chesebrough-Pond's 

Limited, kemiskur iðjurekstur, Perivale, Greenford, Middlesex, Englandi, og skrásett 
27. marz s. á. 

Einkennismiði, sem skipt er í fimm reiti. Á efri reit til vinstri stendur: POND'S 
Cleansing COLD CREAM og stafurinn C. Á næsta reit, sem er strikaður, stendur: 

POND'S COLD CREAM. Á efri reit til hægri stendur orðið: Cleansing, þvert yfir 
stafinn C. Á neðri reit til vinstri stendur: POND'S COLD CREAM. Á neðri strik- 
uðum reit til hægri stendur: Cleansing. 
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COLD CREAM       NN 
Merkið er skrásett í London 23. janúar 1956, 3. flokki, fyrir kælismyrsl (cold 

cream). 

  

Skrás. 1957, nr. 62. Tilkynnt 2. marz 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 27. 
marz s. á. 

Einkennismiði, sem skipt er í fimm reiti. Á efri reit til vinstri stendur: POND'S 
Foundation VANISHING CREAM og stafurinn V. Á næsta reit, sem er strikaður, 
stendur: POND'S VANISHING CREAM. Á efri reit til hægri stendur orðið: Founda- 
tion þvert yfir stafinn V. Á neðri reit til vinstri stendur: POND'S VANISHING 
CREAM. 
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Merkið er skrásett í London 23. janúar 1956, 3. flokki, fyrir þursmyrsl til 

snyrtingar. 

Skrás. 1957, nr. 63. Tilkynnt 31. ágúst 1954, kl. 3 e. h., af Nordischer Maschinenbau 
Rud. Baader, verksmiðjurekstur, Lúbeck, Þýzkalandi, og skrásett 29. marz 1957. 

Orðið: 

STRAIGHTLINE 
Samkvæmt tilkynningu 28. júlí 1954, er merkið skrásett í Múnchen 4. maí 1955, 

23. flokki, fyrir vélar og vélasamstæður til fiskvinnslu. 

Skrás. 1957, nr. 64. Tilkynnt 14. desember 1956, kl. 3 e. h., af KOK-I-NOOR, 

tuzkárna, L. £ C. HARDTMUTH, národni podnik, iðjurekstur, Ceské Budejovice, 
Tékkóslovakíu, og skrásett 29. marz 1957. 

Orðið: 

Gra fo 

Samkvæmt tilkynningu 8. október 1932, er merkið skrásett í Prag 8. október 1932 
fyrir skrifstofugögn, sérstaklega ritblý, afrita og litarblýanta og fyllingar, skrúf- 
blýanta, litkrít, krít og svartkrit með eða án viðarumgerða, höldur, hlífar, lengingar, 

öskjur, pennastokka, öskjur fyrir liti, penna, lindarpenna, klemmur til festingar 

lindarpenna eða blýanta í vasa, pappirsklemmur, teiknistifti, blýantsyddara, reglu- 
stikur, blek, túsk, hnappalaga liti, mótunardeig, kemiskan pappír, karbónpappir, 

litbönd í ritvélar og samlagningarvélar, bréfaskrár, innsiglisvax, lím, strokleður. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. september 1952. 

Skrás. 1957, nr. 65. Tilkynnt 25. janúar 1957, kl. 11 f. h., af Agfa Aktiengesellschaft 
fúr Photofabrikation, iðjurekstur, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzkalandi, og skrásett 

29. marz s. á. 

FLUORAPID 
Samkvæmt tilkynningu 8. apríl 1939, er merkið skrásett í Berlin 28. júlí 1939 

fyrir röntgenfilmur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 8. apríl 1949.
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Skrås. 1957, nr. 66. Tilkynnt 22. februar 1957, kl. 11 f. h., af Aplin & Barrett 
Limited, verzlun, Yeovil, Somerset, Englandi, og skråsett 29. marz s. å. 

ið ENPAG 
Merkið er skrásett í London 23. júlí 1953, 5. flokki, fyrir efni í lyf til dýralækn- 

inga og hreinlætisvörur, barnafæðu og sjúkrafæðu, lyfja- og sáraplástra, efni í 
sáraumbúðir, tannfyllingarefni, tannlækningavax, sótthreinsilyf, illgresiseyði og 
skordýraeitur. 

Tilkynnandi áskilur sér rétt til að nota merkið í öllum litum, stærðum og gerðum. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 9. nóvember 1956. 

Skrás. 1957, nr. 67. Tilkynnt 1. marz 1957, kl. 2 e. h., af A/S Dumex (Dumex 

Limited), verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 13. apríl s. á. 

GG DUMEX 
Samkvæmt tilkynningu 10. október 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

1. desember 1956 fyrir ungbarnafæðu sem læknisfræðilegar kostuppbætur, sérylf, 
svo og lyfja, heilsu og dýralækningaafurðir. 

Skrás. 1957, nr. 68. Tilkynnt 13. ágúst 1956, kl. 2 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
iðjurekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 17. apríl 1957. 

Innan hrings er mynd af hamri og steðja. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 26. 
janúar 1957 fyrir: Vélar og útbúnað til sundurhlutunar og mölunar á efnavörum, 
sáðkorni, kryddi korki, krít, tóbaki, sykri, hráum og eimdum beinum, þurrkuðu kjöti, 
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163 olíukökum og álíka vörum, vélar og búnað til vinnslu á byggingarefnaurgangi, möl, 
grjótmulningi, efnileir í eldfasta steina og sandi, vélar til nota í málm- og járnsteyp- 
um, véllyftur (kranar) og uppskipunarútbúnaður ásamt hlutum þar til, alls konar 
valsaútbúnaður og hlutar af valsaútbúnaði, vélar og byggingarhlutar úr stáli til 

vatnsvirkjunarmannvirkja, einkum fljóðgátta, skipalyftna, stíflna, hreyfanlegar brýr 

og hluta til þeirra, dráttarútbúnað með köðlum, dráttarvindur, festarklakka, þar 

með taldir krossfestarklakkar, vélar til sements-, gips- og kalkvinnslustöðva, vélar 

til kaðla- og strengjagerðar, pressur til pressunar á efni utan á rafmagnsstrengi og til 

pressunar á gúmmíslöngum, málmpressur fyrir stengur, sniðjárn, pípur og þráð, 

vökvakerfi þar með talin vökvaþrýstitæki, þrýstiloftsgeymar, vökva- og loftgeymar 

með öryggisútbúnaði, stýrilokar, vélsteypuvörur, harðsteypuvörur, „kokil“steypu- 

vörur, stálsteypuvörur, steypuvörur gerðar í rafmagnsofnum (induktionsofnum), 

eldfastar steypuvörur og harðstál, pressu- og málmsíðavörur hvers konar, allt frá 

VEB Schwermaschinenbau Ernst Thálmann, Magdeburg-Buckau í Austur-Þýzkalandi. 

(Í skrásetningunni eru ekki innifaldir hitaþolnir (pyrotekniskir) málmar né 

rafföng.) 

Skrás. 1957, nr. 69. Tilkynnt 7. september 1956, kl. 11 f. h., af Ortho Parmaceutical 

Corporation, iðjurekstur og verzlun, Raritan, New Jersey, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 17. apríl 1957. 

Á miðjum skildi stendur þversum orðið Ortho milli tveggja lína en lóðrétt á 
skildinum er mynd af vængjuðum staf, er höggormur vefur sig um. 

  

  

  

  

Samkvæmt tilkynningu 17. maí 1954, er merkið skrásett í Washington 1. febrúar 
1955, 18. flokki, fyrir kvennalyf, þar á meðal heilbrigðislyf í frauð- og hlaupformi 
handa konum, leggangafrauð og hlaup, skolblöndur, efnasamsetningar til að nota 
handa konum á tíðabrigðaskeiði, efnasamsetningar til lækninga á leggangabólgu, 
hvata og hvatalausnir, efnasamsetningar til lækningar ógleði og uppsölu, estrogen- 
lausnir til innspýtingar, næringarefni til að eyða sýru, blóðbrot, nuddfrauð, sótt- 
hreinsunarfrauð, geirvörtufrauð, dýralækningaefni, þar á meðal estrogenlausnir, efni 
til að varðveita og viðhalda sæði, skuggaefni til afnota við röntgenmyndun, sjúk- 
dómsgreiningarvörur, þar á meðal frumulitir, ónæmisrannsóknarefni, efni til að nota 
við ákvörðun, hvort fyrir hendi sé eða ekki ákveðin blóðeigindi (factors) og blóð- 
flokka og efni til að rækta bakteríur, eggjahvítu og fóðurbætiefni.
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Skrås. 1957, nr. 70. Tilkynnt 7. september 1956, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 163 
17.april 1957. 

Ordid: O r T h O 

Samkvæmt tilkynningu 15. október 1953, er merkið skrásett í Washington 27. 
apríl 1954 fyrir kvennalyf, þar á meðal heilbrigðislyf í frauð- og hlaupformi handa 

konum, leggangafrauð og hlaup, skolblöndur, efnasamsetningar til að nota handa 

konum á tíðabrigðaskeiði, efnasamsetningar til lækninga á leggangabólgu, hvata 

og hvatalausnir, efnasamsetningar til lækningar ógleði og uppsölu, estrogenlausnir 
til innspýtingar, næringarefni til að eyða sýru, blóðbrot, nuddfrauð, sótthreinsunar- 
frauð, geirvörtufrauð, dýralækningaefni, þar á meðal estrogenlausnir, efni til að 
varðveita og viðhalda sæði, skuggaefni til afnota við röntgenmyndun, sjúkdóms- 
greiningavörur, þar á meðal frumulitir, ónæmisrannsóknarefni, efni til að nota við 
ákvörðun, hvort fyrir hendi sé eða ekki ákveðin blóðeigindi (factors) og um blóð- 

flokka og efni til að rækta bakteríur, eggjahvítu. 

Skrás. 1957, nr. 71. Tilkynnt 12. desember 1955, kl. 2 e. h., af Bristol-Myers 

Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 17. 
apríl 1957. 

Orðið: 

D
U
 

Samkvæmt tilkynningu 15. júní 1954, er merkið skrásett í Washington 5. 
juni 1956, 51. flokki, fyrir sameinað lykteyðandi- og sótthreisandi efni til útvortis 
notkunar á líkama. 

Skrás .1957, nr. 72. Tilkynnt 2. febrúar 1957, kl. 10 f. h., af Dehtochema, národni 

podnik, iðjurekstur, Zedice, Tékkóslóvakiu, og skrásett 17. apríl s. á. 
Orðið: 

NOPEUC 

Samkvæmt tilkynningu 6. nóvember 1956, er merkið skrásett í Prag 20. nóvember 
1956 fyrir gólfklæðningar og húsgagnaáklæði hvers konar. 

Skrás. 1957, nr. 73 Tilkynnt 27. marz 1957, kl. 4 e. h., af Dr. Reinhard Straumann, 

framleiðsla, Waldenburg (Basel-Land), Sviss, og skrásett 17. apríl s. á. 
Orðið: 

oe 

GRUNS SÅ rr 

Samkvæmt tilkynningu 4. september 1952, er merkið skrásett í Bern fyrir úr og 
klukkur og hluta til þeirra svo og hluta til alls konar mælitækja.
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163 Skrás. 1957, nr. 74. Tilkynnt 5. marz 1957, kl. 11 f. h., af The Borden Company, 
iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 17. apríl s. á. 

Mynd af kýrhöfði og blómakranz um hálsinn. 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. marz 1949, er merkið skrásett í Washington 22. 
ágúst 1950, 46. flokki, fyrir fljótandi mjólk, þykkan rjóma, þunnan rjóma, eggja- 
blöndudrykk, rjómaís, ís, fryst sætindi, þ. e. rjómaís á teini, mjólkurduft, kjöthakk, 
þurrmjólk, ost, ostasmjör, maltmjólk, blöndur til að búa til súkkulaðidrykki, hunda- 
fóðurmjöl og undirstöðunæringu fyrir alifuglafóðurstöppur úr völdum fisk-, mjólkur- 

og öðrum efnum af náttúruuppruna. 

Skrás. 1957, nr. 75. Tilkynnt 5. marz 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

17. apríl s. á. 
Orðið: 5 / % 

Samkvæmt tilkynningu 14. mai 1919, er merkid skråsett i Washington 4. mai 

1920, 46. floki, fyrir niðursoðna mjólk, mjólkurduft, homogeniserada mjólk, þur- 

mjólk, maltmjólk, blöndur úr grænmetisolíu og mjólkursamsetning, niðursoðið kaffi, 

blöndur úr kaffi með mjólk og sykri, kakaó, karamellur, og súkkulaði, þar á meðal 

mjólkursúkkulaði. 
Skrásetning merkisin var síðast endurnýjuð 4. mai 1940. 

Skrás. 1957, nr. 76. Tilkynnt 5. marz 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

17. apríl s. á. 
Orðið: AR l 

á“ Le 
Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1922, er merkið skrásett í Washington 11. 

marz 1924, 46. flokki, fyrir mjólkur undanrennuduft. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 11. marz 1944. 

Skrás. 1957, nr. 77. Tilkynnt 2. apríl 1957, kl. 11 f. h., ag Verksmiðjunni Mínervu, 
iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 26. apríl s. á. 

Orðin: 

Never Iron 

Merkið er skrásett fyrir allar tegundir af fatnaði.
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Ber að skoða orðin Never Iron sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 163 
vörur. 

Skrás. 1957, nr. 78. Tilkynnt 2. april 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 26. 

april s. á. 

Orðin: No— Iron 

Merkid er skråsett fyrir allar tegundir af fatnadi. 
Ber að skoða orðin No-Iron sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörur. 

Skrás. 1957, nr. 79. Tilkynnt 2. apríl 1957, kl. 4 e. h., af May & Baker Limited, 
iðjurekstur, Dagenham, Essex, Englandi, og skrásett 26. apríl s. á. 

Hringur innan í öðrum hring. Í öðrum hringnum eru upphafsstafirnir M B, en á 
milli þeirra er bogi ofan á hring með krossi neðan í, en fyrir ofan bogann er 

Höð 
Merkið er skrásett í London 7. marz 1946, 5. flokki, fyrir lyf og efni til lækninga 

og dýralækninga, hreinlætisvörur og sóttvarnarlyf. 

Skrás. 1957, nr. 80. Tilkynnt 5. apríl 1957, kl. 2 e. h., af CELA Landwirtschaftliche 

Chemicalien G. m. b. H., kemisk verksmiðja, Ingelheim/Rhein, Vestur-Þýzkalandi, 

og skrásett 26. apríl s. á. “ 
Orðið: CELA með ör. 

Samkvæmt tilkynningu 24. febrúar 1954, er merkið skrásett í Munchen 29. des- 
ember 1954, 2. flokki, fyrir plástra, efni í vafninga (sárabönd), meindýra- og jurta- 
eyðingarefni, rotvarnarefni, efni til að halda matvörum sem nýjum og óskemmdum. 

Skrás. 1957, nr. 81. Tilkynnt 8. apríl 1957, kl. 3 e. h., af Blendax-Werke R. 
Schneider & Co., verksmiðjurekstur og verzlun, Mainz/Rhein, Ober Austr., Þýzka- 
landi, og skrásett 26. apríl s. á. 

Orðið: 

Blendax 
Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1952, er merkið skrásett í Munchen 1. júlí 1952, 

34. flokki, fyrir snyrtivörur, ilmvörur, sápur, húðkrem, rakkrem, shampoo og 

tannpasta.
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Skrås. 1957, nr. 82. Tilkynnt 24. ågust 1956, kl. 11 f. h., af Merck & Co., Inc., 

idjurekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 8. mai 
1957. 

Ordid: HYDELTRACIN 
Samkvæmt tilkynningu 17. mai 1956, er merkið skrásett i Washington 26. marz 

1957, 18. flokki, fyrir lyfjaefnablöndur sem innihalda hvataefnasamsetning og fúkalyf. 

Skrás. 1957, nr. 83. Tilkynnt 3. marz 1957, kl. 11 f. h., af Binney & Smith Inc., 

iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 8. maí s. á. 

Orðið: 

CRA YOLA 

Samkvæmt tilkynningu 16. júní 1928 og 18. maí 1956, er merkið skrásett í Was- 
. hington 23. október 1928 og 12. febrúar 1957, 16. og 37. flokki, fyrir teiknikrit, 

griffla og krít, og uppleysanlega liti (finger paint). 

Skrás. 1957, nr. 84. Tilkynnt 11. apríl 1957, kl. 4 e. h., af Lurgi, firma með tak- 
markaðri ábyrgð, verksmiðjurekstur, Frankfurt/M., Þýzkalandi, og skrásett 8. maí s. á. 

Orðið: . 

Lurgi 
Samkvæmt tilkynningu 31. juli 1956, er merkið skrásett i Munchen 29. januar 

1957, 23. flokki, fyrir: Geyma og geymslur til að geyma i kemisk efni, smækkunar- 
og mölunaráhöld, úðunaráhöld, ílát til að leysa upp í kemisk efni, hnoðara, pressur, 
þéttara, þjöppur, teknisk sigti, tekniskar síur fyrir gås og fljótandi efni, aðgreiningar- 
áhöld sem og áhöld til að skilja að blöndur („Emulsionen“) með „Elektrophorese“, 
skilvindur, vindsigti, skiljara og áhöld til að fjarlægja gås, fleytiáhöld, rafmagns- 
og segulmagnsáhöld til aðskilnaðar á efnum, „Extraktions“-áhöld, rafgreinar, krist- 
allara, þurrkara, ísogs- og aðsogsáhöld, blandara, hnoðara, „þeyti“- og gösunaráhöld, 
ofna, þyrilgeyma og efnabreyta, sem nota skal í efna- og eðlisfræðilegu skyni ásamt 
hreyfiristum og storknunarböndum, áhöld til málmsteypu, ílát til suðu, uppleysingar 
og inndömpunar, vélar, áhöld og tæki til gösunar og koksunar, til eimingar og eimi- 
aðgreiningar sem og til breytingar á gasi í vökva, áhöld til hagnýtingar efnafræði- 
legrar snertingar (hvatar), kæla, afhitakatla, hitaskipta, blásara, dælur og þjöppur, 
lofttæmiáhöld, allar framanskráðar vörur ásamt hlutum þeirra fyrir kemiskan iðnað, 
smækkunar- og mölunaráhöld, úðunaráhöld, hitaskipta sem og pressur fyrir mat- 
væla- og sælgætisiðnað, efnafræðileg áhöld og tæki til vinnslu, undirbúnings, úr- 
vinnslu, sundurgreiningar og hreinsunar á eldsneyti og aflgjöfum (t. d. farartækja), 
„Treibstoffe“, fitusýrum, lyfjavörum, matvælum og sælgætisvörum, „aktiv“-kolum, 
„tréni“-efnum, málmum, málmblöndum, efnavörum, leirsmíðaefnum, byggingarefn- 
um, áburðarefnum, sprautur fyrir málma, gerviefni og leirsmíðaleir, rörasúlur, 
skammtara sem og áhöld til myýkingar og fjarlægingar á gösum og hreinsunar á 
vatni og skólpi.
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Skrås. 1957, nr. 85. Tilkynnt 12. april 1957, kl. 3 e. h., af J. & P. Coats Limited, 
idjurekstur og verzlun, Paisley, Skotlandi, og skråsett 8. mai s. å. 

Á ferhyrndum fleti með gránum grunni stendur efst orðið: COATS. Á miðjum 
fletinum er hringur myndaður úr hlekkjum. Þar fyrir neðan standa orðin: NAIN- 
SOOK BIAS BINDING og neðst á fletinum FAST COLOUR. Allar áletranir á flet- 
inum eru gerðar með rauðum og hvítum lit. 

COATS 
Fo 

  

     

    

  

       
   

    

WIDTE    

NAINSOOK 
BIAS BINDING 

FFAST COLOUR |   

  

    

Merkið er skrásett í Manchester 2. juni 1956 fyrir skábönd (Bias binding). 

Skrás. 1957, nr. 86. Tilkynnt 24. apríl 1967, kl. 4 e. h., af Motokov, potnik 
zahranicniho obchodu, útflutningsverzlun, Praha, Tékkóslóvakíu, og skrásett 8. 

maí s. á. 
Orðin: „MY DAY! 

Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1954, er merkið skrásett í Praha 14. apríl 1954 
fyrir vasaljós, rafhlöður og þurrar rafhlöður. 

Skrás. 1957, nr. 87. Tilkynnt 24. apríl 1957, kl. 4 e. h., af P. Beiersdorf & Co. 

A. G., verksmiðjurekstur og verzlun, Hamborg, Þýzkalandi, og skrásett 8. maí s. á. 
Orðið: 

LLeukoplastic 

Samkvæmt tilkynningu 16. janúar 1957, er merkið skrásett í Munchen 15. febrúar 
1957, 2. flokki, fyrir lyf, kemiska framleiðslu til lækninga og heilsuverndar, plástra 
og sáraumbúðir. 

Skrás. 1957, nr. 88. Tilkynnt 24. april 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 8. 
mai s. á. 

Orðið: Hansaplastic 

Samkvæmt tilkynningu 16. janúar 1957, er merkið skrásett í Munchen 15. febrúar 
1957, 2. flokki, fyrir lyf, kemiska framleiðslu til lækninga og heilsuverndar, plástra 
og sáraumbúðir. 

B 60 
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163 Skrås. 1957, nr. 89. Tilkynnt 26. april 1957, kl. 10 f. h., af Cuprinol Limited, 
idjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skråsett 8. mai s. å. 

Orðið: CUPRINOL í boglinu með mynd af slöngu og laghnifi undir því. 

RI IP 
| 

  

Merkið er skrásett í London 4. febrúar 1936, 1. og 50. flokki, fyrir: Kemiskar 
efnablöndur notaðar til varðveizlu við framleiðslu á vefnaðarvörum, segldúk, fiski- 
netum og svipuðum netum, seglábreiðum, köðlum og línum, og verndarásmurning 
á tré, steinsteypubyggingar, múrsteinsbyggingar og málma, efnablöndur til að gera 
vatnsheld og varðveita segl, striga og aðrar vefnaðarvörur, fiskinet og svipuð net, 
seglábreiður kaðla og línur, belta- og leðurvörur, gólfdúka og hjólbarða til notkunar 
eftir framleiðslu fyrrnefndra vara. 

Skrás. 1957, nr. 90. Tilkynnt 3. nóvember 1955, kl. 10 f. h., af Ötker A/S., iðju- 

sekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 5. júní 1957. 

El FLANG 
Samkvæmt tilkynningu 20. október 1955, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

30. marz 1957, fyirr búðingsduft, kremduft og ábætisdutt. 

Skrás. 1957, nr. 91. Tilkynnt 23. apríl 1957, kl. 10 f. h., af Société Anonyme 

Compagnie Francaise de Raffinage, iðjurekstur, París, Frakklandi, og skrásett 5. 
júní s. á. 

TOTÁL 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 15. marz 1957, er merkið skrásett í París fyrir: Efna- 
fræðilegar afurðir til notkunar í iðju, vísindum, ljósmyndun, landbúnaði, garðyrkju 
og skógrækt, áburð í jarðveg, jafnt náttúrlegan sem tilbúinn, efni til slökkvunar, 
herðingarefni og kemiskar efnablöndur til lóðningar, kemiskar afurðir til varðveizlu 
matvæla, sútunarefni, límefni til iðjunotkunar, liti, fernis og lakk, varnarefni gegn 

ryði og til varðveizlu á tré, efni til litunar, bæsiefni, harpixefni, málma í líki blaða 

og dufts fyrir málara og til skreytingar, efnablöndur til bleikjunar og önnur efni 
til þvotta, efnablöndur til hreinsunar, fægingar, fituhreinsunar og afmáunar (ekkert 
af þessum efnablöndum eru í eða seldar til meðhöndlunar á vefjarefnum og eru
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vfirleitt ekki notuð til meðhöndlunar á vefjarefnum), sápur, ilmvötn, kjarnseyði, 163 

{egrunarefni, vökva til meðhöndlunar á hári, tannhreinsiefni, olíur og feiti til iðju, 
smurningsefni, blöndur til rykheftingar, brennsluefni (þar með talið eldsneyti til 
mótora) og ljósmeti, kerti og vaxkerti, náttkerti og kveiki, lyffræðilegar, dýra- 
lækninga og heilsufræðilegar afurðir, fæðuvals afurðir handa börnum og sjúkum, 
plástra og sáraumbúðaefni, efni til tannfyllingar og til að taka mót af tönnum, sótt- 
hreinsunarefni, efnablöndur til eyðingar illgresi og meindýrum, óunna venjulega 
málma, jafnt og hálfunna málma og blendinga af þeim, akkeri, steðja, bjöllur, 
hyggingarefni valtað og steypt, teina og önnur efni úr málmi til járnbrauta, keðjur, 
vírstrengi og málmvíra, lása, málmpípur, peningaskápa og skrín, stálkúlur, skeifur, 
nagla og skrúfur, aðrar afurðir úr ódýrum málmum, málmsteina, vélar og verk- 

færi, mótora, tengingar og reimar til aflsyfirfærslu, stór verkfæri til jarðyrkju, út- 
ungunarvélar, áhöld og verkfæri, járnvörur, gaffla og skeiðar, högg- og lagvopn, 
áhöld og tæki til vísinda, siglinga, landmælinga, rafmagnsiðju (þar með talin áhöld 
til þráðlausrar símritunar), ljósmyndunar, kvikmynda, ljósfræðilegrar notkunar, 
jafnt og til vigtunar og mælinga, merkjasendinga, prófunar, eftirlits, til hjálpar í 
viðlögum (björgunar) og kennslu, sjálfvirk tæki, sem eru sett í gang með ísetningu 
penings eða spilapenings, talvélar, skráningarkassa og reiknivélar, slökkvitæki, verk- 
færi og áhöld til skurðlækninga, lækninga og til notkunar tannlækna, dýralækna 
(þar með taldir gervilimir, augu og tennur), innlagnir til lýsinga, upphitunar, til 
framleiðslu á gufu, til suðu, kælingar, þurrkunar, loftræstingar, vatnsmiðlunar og 
innlagnir til heilsuverndar, Ökutæki, tæki til hvers konar flutninga á landi, á legi 
og i lofti, skotvopn, skotfæri og skeyti, sprengiefni, hluti til flugelda, dýra málma 
og blendinga af þeim og muni úr þessum efnum eða pletti, skartgripi og gimsteina, 
úrsmíðavörur og önnur tímamælitæki, hljóðfæri, pappír og muni gerða úr honum, 
pappa og muni gerða úr honum, prentmál, blöð og tímarit, bækur, vörur til bók- 

bands, ljósmyndir, pappirsefni, límefni til pappírsefna, efni fyrir listamenn, pensla, 
ritvélar og skrifstofuvélar, áhöld til kennslu og leiðbeininga, spil, bókstafi til prent- 
verka, myndamót, gúttaperka, teygjanlegt gummi, balata og staðgengilsefni þess, 
hluti gerða úr þessum efnum, efni til þéttingar, til lokunar eða til einangrunar, 
asbest, gljástein og afurðir úr honum, beygjanlegar pípur ekki úr málmi, leður og 
leðurlíkingar, vörur úr þessum efnum, húðir, koffort og töskur, regnhlifar, sól- 
hlífar og göngustafir, keiri, aktýgi og reiðtýgi, byggingarefni, náttúrlega og tilbúna 
steina, sement, kalk, steinlím, gips og möl, pípur úr steinungi eða sementi, vega- 
serðarefni, asfalt, bik og jarðbik, flytjanleg hús, steinminnisvarða, reykháfa, hús- 
gögn, glerplötur, ramma, muni úr tré, kork, reyr, tágum, horni, beini, filabeini, 
skjaldbökuskel, rafi, skelplötu, merskúm, tréni og eftirlíkingum af öllum þessum 
efnum, smáverkfæri og tilfæranleg ílát til heimilis og eldhúsnotkunar, greiður og 
þvottasvampa, bursta, efni til burstagerðar, áhöld og verkfæri til hreingerninga, 
járnspæni, afurðir úr gleri, postulíni og leir, teppi, hálfmottur, dregla, linóleum 

og aðrar afurðir til að þekja gólf, veggfóður (ekki úr ofnum efnum), spil og leikföng, 
leikfimisvörur og íþrótta (ekki fatnað), jólatrésskraut, kjöt, fisk, fugla og veiðidýr, 
kjötseyði, niðursoðna ávexti og grænmeti og þurrkaða eða soðna ávext og grænmeti, 
ávaxtahlaup, aldinmauk, egg, mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir, ætar olíur og feitir, 
niðursuðuvörur, súrt grænmeti, kaffi, te, kakaó, sykur, hrísgrjón, tapióka, sagó, 
kaffilíki, mjöl og efnablöndur gerðar úr korni, tvíbökur, kökubúðarvörur og kon- 
fekt, matarís, hunang, síróp, gerduft, bökunarduft, salt, sinnep, pipar, edik, sósur, 

kryddjurtir, ís, akuryrkju-, garðyrkju- og skógræktarafurðir, þar með talið fræ, 
lifandi dýr, nýja ávexti og grænmeti, fræ, lifandi jurtir og náttúrleg blóm, dýra- 
fóður, malt, öl, enskt öl, og dökkt öl, ölkelduvatn, gosdrykki og aðra óáfenga 
drykki, sætsaftir og aðrar blöndur til drykkjargerðar, vín, vínanda og liköra, hrá- 

tóbak og unnið tóbak, vörur fyrir reykingamenn, eldspýtur.
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163 Skrås. 1957, nr. 92. Tilkynnt 3. mai 1957, kl. 11 f. h., af Coro, Inc., verzlun, 

New York, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 5. juni s. å. 
Ordid: 

  

Samkvæmt tilkynningu 2. desember 1955, er merkið skrásett i Washington 26. 
júní 1956, 28. flokki, fyrir skrautarmbönd, smáskrautvörur, hálsbönd, armbönd, 

eyrnalokka, demantsspennur, brjóstnælur, nisti, perluarmbönd, perluhálsbönd, perlu- 
eyrnalokka, perlubrjóstnælur, perlunisti, perludemantsspennur. 

Skrás. 1957, nr. 93. Tilkynnt 3. maí 1957, kl. 11 f. h., af Caloría, národni podnik, 
iðjurekstur og verzlun, Pribram, Tékkóslóvakíu, og skrásett 5. júní s. á. 

Orðið: 

York 

Merkið er skrásett í Praha 18. mai 1946 fyrir skrúfstykki. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 18. október 1955. 

Skrás. 1957, nr. 94. Tilkynnt 29. april 1957, kl. 4 e. h., af The Flood Company, 
iðjurekstur, Hudson, Ohio, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 5. júní s. á. 

en PENETROJ, 
Samkvæmt tilkynningu 19. september 1935, er merkið skrásett í Washington 

14. janúar 1936, 16. flokki, fyrir varnarefni sem grunnmálningu til að nota undir 
málninsu, lökk, olíulökk (varnishes) og þess háttar. 

    

Skrás. 1957, nr. 95. Tilkynnt 30. júlí 1956, kl. 4 e. h, af Merck & Co., Inc. 
iðjurekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. 

júní 1957. 

Orðið: OXAMYGCI N 

Samkvæmt tilkynningu 16. apríl 1956, er merkið skrásett í Washington 12. 
febrúar 1957, 18. flokki, fyrir fúkalyf (antibiotics). 

Skrás. 1957, nr. 96. Tilkynnt 17. apríl 1957, kl. 2 e. h., af Riggio Tobacco Cor- 
portion, verzlun, Brightwaters, Long Ísland, New York, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 28. júní s. á. 

REGENT 
Samkvæmt tilkynningu 8. marz 1939, er merkið skrásett í Washington 18. júlí 

1939, 17. flokki, fyrir cigarettur.
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Skrås. 1957, nr. 97. Tilkynnt 30. apríl 1956, kl. 10 f. h., af Scony Mobil Oil 
Company, Inc., idjurekstur, New York, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 
28. juni 1957. 

Ordid: MOTR EY 

Samkvæmt tilkynningu 4. janúar 1956, er merkið skrásett i Washington 26. 
marz 1957, 15. flokki, fyrir smurningsolíur og feiti. 

Skrás. 1957, nr. 98. Tilkynnt 10. maí 1957, kl. 3 e. h., af English Rose Limited, 

iðjurekstur, Somercotes, Derbyshire, Englandi, og skrásett 28. júní s. á. 
Mynd af rós. 

Á "Br 

  

Merkið er skrásett i London 27. nóvember 1954, 25. flokki, fyrir kvensokka. 

Skrás. 1957, nr. 99. Tilkynnt 10. maí 1957, kl. 10 f. h., af Sfinx, spojené smal- 
toyny, nårodni podnik, iðjurekstur, Brno, Tékkóslóvakiu, og skrásett 28. júní s. á. 

Mynd af tveimur tígrisdýrum á sporöskjulaga fleti og orðunum TWO TIGERS 
BRAND yfir myndinni og orðunum HIGH GRADE CZECHOSLOVAK ENAMEL- 
WARE undir henni. 

CZECHOSLOVAK 
SD MN 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1950, er merkið skrásett sama dag í Praha fyrir: 
Verkfæri, áhöld, smávélar og gögn til heimilis- og eldhúsnotkunar, til iðju, akur- 
vrkju, landbúnaðar- og garðyrkjuþarfa og til heilsufræðis- og heilbrigðismarkmiða, 
hvers konar glerjaðar vörur, silfraðar vörur, silfraðar glerungsvörur, hvers konar 
hirzlur, sérstaklega, mót, stokka , kassa, tunnur, körfur, þvottaföt, ker, dósir, hvers 

konar potta, sérstaklega suðupotta, og jafningspönnur til notkunar í eldhúsi, til 
eldamennsku við gas, við rafmagn, af sívalningslögun, djúpar, meðaldjúpar, bumbu- 
laga, keilulaga, há- og lághliða, potta og jafningspönnur, með hring, með börmum, 
með loki, steikarpönnur, mjólkurpönnur, bökunarpönnur, föt, súpuskálar, verka- 
manna- og hermannapotta, leirkrukkur, mjólkurilát og könnur, mjólkurdósir og 
könnur, leirkrukkur, dósir, þvottaskálar, fötur, salernisfylgitæki, vatnssalernisgögn, 

snyrti- og heilsuræktarilát og gögn, eldhús- og heimilisgögn og leirvörur, sérstak- 
lega kaffilögunarvélar, mjólkursuðupotta, diska, föt, saltker, trektir, síur, fleytara, 
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ausur, skeiðar, teskeiðar, skeiðadiska, sigti, ölglös, bikara, undirskålar, bakka, lok, 

hvers konar borðbúnað fyrir einstakling, stokka, smákrukkur og dósir. te- og kaffi- 
borðbúnað, tepotta, sykurker, kassa undir sykur, krydd og te, mjólkursuðuker, smá- 
katla, uppþvottaskálar, hengihöldur, sápuilát, sápuskálar, bursta- og tannburstaföt, 
smábala, kökuform, færimatarílát, matkassa, málmgrindur, steikarristar, rifjárn, 
pressur, hnoðvélar, ávaxta- og salatþvottatæki, síunartæki, síur, kökukefli, bökunar- 
plötur, mót og smáform, skaftpotta, fatpotta, sætindabaksturs- og bökunarform, 
deigskera, sætindadeigskera, sykurker, svipur og klöppur, snúningsskúffur, smá- 

spaða, búðingsskeiðar, hnoðtæki, pressur fyrir deig, kartöflur og ávexti, bakka, 
ristar, stoðir, þrifótastoðir, kjölkróka, háfa, flösku- og dósaopnara, tappa, skóflur, 
<körunga, miðdegisverðarkörfur, ruslakörfur, brauðkörfur, lok, steikarteina, kerta- 

stjaka, blómsturpotta, náttpotta, þvottaföt, eldhúsvaska, bretti, steikarpotta, ofna, 
eldavélar, bræðsluofna, efni og gögn til vatnsleiðslu og upphitunar, pípuleiðslur, 
pifuborða, baðherbergis-, vatnssalernis- og eldhúsbúnað, ílát, geyma, smávélar og 
gögn til iðju og akuryrkjunytja, málmplötur, þvotta- og uppþvottavélar, borð, 
hirzlur og gögn, baðsápuskálar, dælur, flöskur, hitaflöskur, efni og búnað til hita- 
einangrunar, skífur, niðursuðuílát, túbur, stokka, kassa, ker, sprengikúlur, gufu- 
katla, vatnsgeyma, tanka, króka og smellur, fjaðrir, rúm, fjaðrir í dýnur og hús- 
gögn, reykháfsventla, brauðskera, höldur, ofnspjöld, hnoðtrog, hjörur, fatahengi, 
Þvottasvampa, barnaleikföng, sandsteypumót, flautur, glerungs- og málmhúð, plast- 
húð, svo og hluta og útbúnað til allra ofannefndra afurða. 

Skrás. 1957, nr. 100. Tilkynnt 10. maí 1957, kl. 2 e. h., af R. Vogt & Cie. Montres 
Mira (R. Vogt & Cie. Mira Watch Co.), iðjurekstur, Biel, Sviss, og skrásett 28. 
júní s. á. 

bs MIRA 
Samkvæmt tilkynningu 16. september 1939, er merkið skrásett í Bern fyrir úr 

og klukkur og hluta til úra og klukkna. 

Skrás. 1957, nr. 101. Tilkynnt 14. maí 1957, kl. 10 f. h., af Ústecké sklárny, 

národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Ústí nad Laben, Továrni 20, Tékkóslóvakíu, 
og skrásett 28. júní s. á. 

Myndmerkið U með tökkóttum boga undir. 
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Samkvæmt tilkynningu 18. júlí 1956, er merkið skrásett i Praha 18. febrúar 163 

1957 fyrir litaðar og glærar flöskur fyrir drykkjarvörur, gler til umbúða og log- 
suðuduft. 

Skrás. 1957, nr. 102. Tilkynnt 2. marz 1957, kl. 11 f. h., af Chesebrough-Pond's 

Limited, kemiskur iðjurekstur, Perivale, Greenford, Middlesex, Englandi, og skrá- 
sett 18. júlí s. á. 

Einkennismiði, sem skipt er í fjóra reiti. Á efri reit til vinstri stendur: POND'S 
S DRY SKIN CREAM. Á næsta reit, sem er strikaður, stendur: POND'S DRY SKIN 

CREAM. Á efri reit til hægri stendur stafurinn: S. Á neðsta reit stendur: POND'S 
DRY SKIN CREAM. 
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ÞPONDS 
DAY SKIN 

CREAM       

Merkið er skrásett í London 3. október 1956, 3. flokki, fyrir hörundssmyrsl til 
snyrtingar, en ekki til lækninga. 

Skráð er að vörumerkið veiti ekki einkarétt til að nota bókstafinn S. 

Skrás. 1957, nr. 103. Tilkynnt 21. maí 1957, kl. 4 e. h., af English Rose Limited, 
verksmiðjurekstur, Somercotes, Derbyshire, Englandi, og skrásett 18. júlí s. á. 

Orðin: English Rose, rituð með skáletri og mynd af rós á milli orðanna. 

ER 
Merkið er skrásett í London 30. janúar 1951, 25. flokki, fyrir karl- og kven- 

sokka. 

Skrás. 1957, nr. 104. Tilkynnt 25. maí 1957, kl. 11 f. h., af Knock & Ros N. V., 

verksmiðjurekstur, Bunschoten, Hollandi, og skrásett 18. júlí s. á. 
Orðin: pantolux á dökkum fleti. Á fletinum er mynd af kven-fótlegg í háhæl- 

uðum skó, en við hliðina standa stafirnir K & R innan í hring.
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Samkvæmt tilkynningu 30. október 1952, er merkið skrásett í Hag 12. nóvember 
1952 fyrir skófatnað. 

Skrás. 1957, nr. 105. Tilkynnt 25. maí 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

18. júlí s. á. 
Orðin: mascotte SHOES. Fyrir ofan orðin standa stafirnir K & R innan í hring. 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. október 1952, er merkið skrásett í Hag 12. nóvember 
1952 fyrir skófatnað. 

Skrás. 1957, nr. 106. Tilkynnt 25. maí 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

18. júlí s. á. 
Orðið: PARADE. Innan í orðið er fléttuð mynd af tveim gangandi börnum. 

SS 

   

Samkvæmt tilkynningu 5. ágúst 1955, er merkið skrásett í Hag 12. ágúst 1955 
fyrir skófatnað. |
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Sxzrås. 1957, nr. 107. Tilkynnt 28. mai 1957, kl. 11 f. h., af Richard Graebener, 
verksmidjurekstur, Karlsruhe i. B., Þýzkalandi, og skrásett 18. júlí s. á. 

Eto 
Samkvæmt tilkynningu 16. nóvember 1937, er merkið skrásett i Berlin 25. janúar 

1938, 26 a flokki, fyrir: Kjöt- og fiskvörur, grænmeti, ávexti, ávaxtasafa, niðursoðið 
kjöt-, fisk- og grænmeti, ávexti, edik og súpur, þurrkaða ávexti og grænmeti, kjöt- 
og ávaxtahlaup, kjarnakjötseyði, kjötseyðisteninga, gerfikjötseyðisteninga, kjöt- 
„extrakt“, plöntu-kjöt-,extrakt“, súpujurtir, súputeningaefni, súpuduft, kjötsafa- 

súpuduft, súpumjöl, súpuefni, súputöflur, tilbúnar súpur, súpuílag, hafraflygsur, 
súpudeigsílag, súpunúðlur, súputeninga, baunasúpumjöl, baunamjöl, þurrmjólk, þurr- 
egg, jurtafeiti, matarolíu, gerfisalatolíu, kakaó, kakaóblöndur, súkkulaði, súkkulaði- 
dnft, barnafæðu, kökuduft, pönnukökuduft, laukduft, búðinga, sætmeti, ísduft, mat- 

arísduft, niðursoðinn búðing, búðingsduft, vanillínduft, bökunarduft, ger, matar- 
hlaup, kaffi, gerfikaffi, malt- og kornkaffi, te, sykur, síróp, hunang, mjöl og format, 
krydd, kryddblöndur, sósur, edik, sinnep, matarsalt, sykurvörur, marmelaði, deig- 
vörur, bökunarvöurr svo sem keks og tvíbökur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 16. nóvember 1947. 

Sarás. 1957, nr. 108. Tilkynnt 28. maí 1957, kl. 4 e. h., af American Home 
Products Corporation, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 18. júlí s. á. 

Orðin: PE N-Vee -ORA L 

Samkvæmt tilkynningu 22. júlí 1955, er merkið skrásett í Washington 14. ágúst 
1956, 18. flokki, fyrir fyrir fúkalyf — sem sé penicillin. 

Skrás. 1957, nr. 109. Tilkynnt 28. maí 1957, kl. 4 e. h., af Coro, Inc., verzlun, 
New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. júlí s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 1. marz 1920, er merkið skrásett í Washington 12. apríl 
1921, 28. flokki, fyrir: Keðju- og perluhálsbönd, gerfiperlur, spennur á inniskó og 
belti, flibba og manséttuhnappa, skyrtuhnappa, málmprjóna, brjóstnælur, hatt- 
prjóna, úrkeðjur, skrauthluti til að bera með úrum, fingurbauga, armbönd, hár- 
skrautmuni, perlur í hálsbönd, skartgripakassa, hálsmen og bindi, hverju svo sem 
alir nefndir munir eru búnir til úr, húðaðir með eða settir upp í dýra málma,, þ. e. 
Sheffield-silfur, sterling-silfur eða gullhúðaðir á látún. 

Skrás. 1957, nr. 110. Tilkynnt 28. september 1954, kl. 2 e. h., af Nordischer 
Maschinenbau Rud. Baader, verksmiðjurekstur og verzlun, Libeck, Þýzkalandi, og 
skrásett 29. júlí 1957. 

B ól 
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Baader 
Samkvæmt tilkynningu 18. september 1954, er merkid skråsett i Munchen 30 

nóvember 1954, 23. flokki, fyrir drifmótora og hluta úr þeim, tannhjåladrif og hluta 
úr þeim, snígilhjólsdrif og hluta úr þeim, verkfæravélar og hluta úr þeim, vélar til 
fisk- og kjötvinnslu og hluta úr slíkum vélum. 

Orðið: 

Skrás. 1957, nr. 111. Tilkynnt 14. júní 1957, kl. 11 f. h., af Kellogg & Company, 

verzlun, Battle Creek, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 29. 
júlí s. á. 

Orðin: Méllepgð 

FROSTED 
FLAKES 

Samkvæmt tilkynningu 6. juni 1955, er merkið skrásett í Washington 26. juni 

1956, 46. flokki, fyrir kornfæðu til morgunverðar. 

Skrás. 1957, nr. 112. Tilkynnt 28. júní 1957, kl. 10 f. h., af Závody Jana Svermy, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Brno, Tékkóslóvakíu, og skrásett 29. júlí s. á. 

Orðið: ZETOR 

Samkvæmt tilkynningu 17. ágúst 1946, er merkið skrásett sama dag í Prha fyrir 
hvers konar vélknúin ökutæki, sérstaklega traktora. 

Skrás. 1957, nr. 113. Tilkynnt 29. júní 1957, kl. 10 f. h., af British Rayophone 
Limited, verksmiðjurekstur, Wigton, Cumberland, Englandi, og skrásett 29. júlí s. á. 

lá RAYOPHANE 
Merkið er skrásett í London 12. október 1933, 50. flokki, fyrir bjúgnabelgi gerða 

úr viscose og viscose-umbúðaefni (ekki pappir) í örkum og rúllum. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 12. október 1947. 

Skrás. 1957, nr. 114. Tilkynnt 15. júní 1957, kl. 4 e. h., af Lanolin Pride Limited, 

iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 29. júlí s. á. 
Orðin: 

LONDON PRIDE
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Merkið er skrásett i London 7. mai 1941, 28. nóvember 1947 og 15. juli 1952, 25. 
flokki, fyrir blússur (blouses), kraga, líningar, slaufur (bows), laus brjóst, allt 
fatnaður, ytri fullgerðan fatnað fyrir konur og börn, nærfatnað fyrir konur og börn. 

Skrásetningar merkisins voru síðast endurnýjaðar 7. maí 1948, 28. nóvember 1954 
og 15. júlí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 115. Tilkynnt 20. október 1956, kl. 2 e. h., af Mogens Fin 
Stellinger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 20. ágúst 1957. 

Orðið: 

VIDOX 

Samkvæmt tilkynningu 11. október 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
C. júlí 1957 fyrir lýstar og ólýstar filmur og plötur, ljósmyndapappír, kemiskar 
afurðir til ljósmyndagerðar, ljósmyndunartæki og vörur til notkunar í þvi sam- 
bandi, sem sé lýsingartöflur, ljósmyndaáhöld og tæki, allt frá VEB Fotochemische 
Werke Berlín, Berlin--Köpenick. 

Skrás. 1957, nr. 116. Tilkynnt 7. maí 1957, kl. 4 e. h., af Steel & Busks Limited, 
iðjurekstur, Leicester, Englandi, og skrásett 20. ágúst s. á. 

Orðið: 

ROGARD 

Merkið er skrásett í London 16. febrúar 1957, 26. flokki, fyrir axlabönd, brjósta- 
haldara og lifstykki. 

Skrás. 1957, nr. 117. Tilkynnt 1. júlí 1957, kl. 11 f. h., af Dansk Fiberplastic 
ved W. Engelbrekt, iðjurekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 20. 
ágúst s. á. 

Jafnhliða þríhyrningur, er snýr horni niður. Á hann eru prentaðar tvær flöskur, 
sem ná upp fyrir þríhyrninginn, en undir þeim stendur orðið: ISOSKUM. 

ISOSKUM 
V 

Samkvæmt tilkynningu 29. ágúst 1955, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
28. april 1956 fyrir einangrunarefni. 

Skrás. 1957, nr. 118. Tilkynnt 10. júlí 1957, kl. 11 f. h., af Glasindustrie, F van 
Tetterode, iðjurekstur og verzlun, Amsterdam—W, Hollandi, og skrásett 20. ágúst s. á. 

Orðið: 

I SOTHERM 
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Samkvæmt tilkynningu 8. juni 1950, er merkid skråsett i Haag 17. juni 1950 fyrir 

rúðugler. 

Skrás. 1957, nr. 119. Tilkynnt 12. júlí 1957, kl. 3 e. h., af Heublein, Inc., iðju- 

rekstur og áfengisgerð, Hartford, Connecticut, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 20. ágúst s. á. 
Orðið: SNMIRNOFp 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1948, er merkið skrásett Washington 9. ágúst 

1949, 49. flokki, fyrir vodka og brennivín. 

Skrás. 1957, nr. 120. Tilkynnt 12. júlí 1957, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 20. 

ágúst s. á. , 

Orðin: kteðmindf 
Samkvæmt tilkynningu 28. desember 1954, er merkið skrásett í Washington 13. 

marz 1956, 49. flokki, fyrir vodka. 

Skrás. 1957, nr. 121. Tilkynnt 15. júlí 1957, 2 e. h., af Svenska Dataregister AB, 
verzlun, Solna, Svíþjóð, og skrásett 20. ágúst s. á. 

Orðið: SWEDA, en þar fyrir ofan mynd af elgsdýri. 

  

Samkvæmt tilkynningu 15. janúar 1957, er merkið skrásett í Stokkhólmi 24. mai 
1957 fyrir: Smurningsolíur og smurningsfeiti, lásaolíur, peningaskápa og peninga- 
kassa, verkfæravélar, mótora og mótorbúnað, búnað til aflyfirfærslu, öxul- og véla- 

legur, vindur, áhöld og tæki til landmælinga, siglinga, flugs og stórskotatækni, 
þungaskráningu og vísindalegra iðkana í efnarannsóknarstofum, merkja- og mæli- 
tæki, hraðamæla (fárdskrivare), gjaldmæla, tæki til aðvörunar við bruna eða 

þjófnað, öryggisútbúnað fyrir umferðarútbúnað og ökutæki, lagningarefni til talsíma, 
ritsíma, fjarritvéla og sjónvarpstækja, myndavéla, kvikmyndasýningarvéla, kvik- 
myndavéla, sjónvarps- og útvarpstæki, kall- eða merkjakerfi (personsökare), tal- 
vélar, gjallarhorn, tímamælitæki, farmiða-, vöru- og sölutæki, grammófóna, segul- 
bands- og stálþráðartæki, sérstök heimilistæki, bókfærsluvélar, reiknivélar, skrán- 
ingarkassa, reikningsvélar (databehandlingsmaskiner), áhöld og lagningarefni til 
ljósa, hitunar, suðu, kælingar, þurrkunar og loftræstingar, lyftur, tæki til fram- 
leiðslu, söfnunar og breytingar raforku, rafmagnsleiðslur, pappir og pappírsvörur,
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pappa og gljápappa, prentað efni, myndir til yfirfærslu á tré, málm o. s. frv., pensla, 163 

rit- og teikniáhöld og efni, bókaspjöld, bókfærsluefni, skrifstofuáhöld, ritvélar, 

liósmyndaplötur, ljósmynda- og kvikmyndafilmur, filmuspólur, efni til ljósmynd- 
unar, skilti, skilta- og prentbókstafi, myndamót, kassa (bárkassar), pappakassa, 
límbönd, gegnsæjar þynnur, öskjur, kassa, dósir, túbur, flöskur og annað efni til 
umbúða, hurðir, glugga o. þ. h. í byggingar, geymsluhólf, hillur, afgreiðsluborð, hús- 

gögn, grindur, landabréfagrindur eða stuðla og veggmyndir. 

Skrás. 1957, nr. 122. Tilkynnt 16. júlí 1957, kl. 4 e. h., af Velamos, národni 

podnik, iðjurekstur og verzlun, Petrov nad Desnon, Tékkóslóvakíu, og skrásett 20. 

ágúst s. á. 

Orðið: Velamos 

Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1937, er merkið skrásett í Prag 20. júlí 1937 
fyrir reiðhjól, reiðhjólahluta, dekk og slöngur, vélknúin ökutæki, bifreiðar og hvers 

konar vélar. 

Skrás. 1957, nr. 123. Tilkynnt 9. júlí 1957, kl. 3 e. h., af Hoover Limited, iðju- 
rekstur, Perivale, Greenford, Middlesex, Englandi, og skrásett 24. ágúst s. á. 

Orðið: 

HOOVERMATIG 

Merkið er skrásett í London 14. marz 1957, 7. flokki, fyrir vélar til að þvo og 

þurrka fatnað. 

Skrás. 1957, nr. 124. Tilkynnt 19. júlí 1957, kl. 11 f. h, af Árna Siemsen, um- 

boðs- og heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 24. ágúst s. á. 
Stjarna, mynduð af tveim þríhyrningum, en í miðri stjörnunni er stafurinn S. 

Á 
Ve V 
A Nn Á 

V 

Skrás. 1957, nr. 125. Tilkynnt 4. ágúst 1956, kl. 11 f. h., af The American Tobacco 
Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 24. 

ágúst 1957. 

Orðin; HIT PARADE 
Samkvæmt tilkynningu 25. júlí 1956, er merkið skrásett í Washington 2. april 

1957, 17. flokki, fyrir cigarettur.
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Skrás. 1957, nr. 126. Tilkynnt 19. júlí 1957, kl. 4 e. h., af Pullman Spring-Filled 
Company Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 24. ágúst s. á. 

Orðin: 

FLEK-0- LA TOR 

Merkið er skrásett í London 1. september 1954, 6. flokki, fyrir virki, samsett 

einkum úr vír og lagað til notkunar ásamt gormakerfi í bólstruð húsgögn, setur 
og þess háttar. 

Skrás. 1957, nr. 127. Tilkynnt 19. júlí 1957, kl. 4 e. h., af „Ronette“ Piözo-elec- 
trische Industrie (Ronette p. e.i.) N. V., iðjurekstur og verzlun, Amsterdam, Hollandi, 
og skrásett 24. ágúst s. á. 

me: BINOFLUID 
Samkvæmt tilkynningu 23. april 1957, er merkið skrásett í Haag 7. mai 1957 fyrir 

hljóðnámstæki, hljóðnemakjarna og önnur tæki til þess að breyta efnissveiflum í 
rafsveiflur og rafsveiflum í efnissveiflur, hljóðdósir fyrir grammófónsarma, tón- 
arma (grammófónshljóðdósir festar á arma) og önnur tæki til þess að breyta efnis- 
sveiflum í rafsveiflur, skermaðar taugar, aðhæfislínur fyrir grindarspenna, tengsl og 

tengla, hljóðnemastéttar, hljóðnemarofa, kristalþynnur, nálarhöldur með safírbrodd- 

um, Ýestihöldur, tengifali og slíður og aðra hluta og hjálpartæki fyrir ofangreind 
áhöld, tæki til hljóðritunar og afspilunar. 

Skrás. 1957, nr. 128. Tilkynnt 19. júlí 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 24. 
ágúst s. á. 

Orðið: STEREOFLUID 
Samkvæmt tilkynningu 23. apríl 1957, er merkið skrásett í Haag 7. maí 1957 fyrir 

hljóðnámstæki, hljóðnemakjarna og önnur tæki til þess að breyta efnissveiflum í 
rafsveiflur og rafsveiflum í efnissveiflur, hljóðdósir fyrir grammófónsarma, tón- 
arma (grammófónshljóðdósir festar á arma) og önnur tæki til þess að breyta efnis- 
sveiflum í rafsveiflur, skermaðar taugar, aðhæfislinur fyrir grindarspenna, tengsl og 
tengla, hljóðnemastéttar, hljóðnemarofa, kristalþynnur, nálarhöldur með safirbrodd- 
um, festihöldur, tengifali og slíður og aðra hluta og hjálpartæki fyrir ofangreind 
áhöld, tæki til hljóðritunar og afspilunar. 

Skrás. 1957, nr. 129. Tilkynnt 19. júlí 1957, kl. 10 f. h., af Eterna S. A. Fabrique 

d'horlogerie, iðjurekstur, Grenchen, Soleure, Sviss, og skrásett 24. ágúst s. á. 

Orðin ETERNA-MATIC undir fimm hringlaga punktum. 

ETERNA -MATIE
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Merkið er skrásett í Bern samkvæmt tilkynningu 29. april 1949 fyrir úr og 163 

klukkur og úra- og klukkuhluta. 

Skrás. 1957, nr. 130. Tilkynnt 8. desember 1956, kl. 11 f. h., af R. J. Reynolds 

Tobacco Company, iðjurekstur, Winston Salem, North Carolina, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 31. ágúst 1957. 

Ferstrendur einkennismiði, sem skipt er í þrjá reiti. Er einn strikaður, en tveir 
óstrikaðir. Í efri óstrikaða reitnum er brjóstmynd af manni og á miðjum miðanum, á 
strikaða reitnum, stendur orðið: Cavalier. 

  

                                                    
  

  

Samkvæmt tilkynningu 13. ágúst 1956, er merkið skrásett í Washington 2. júlí 

1957, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 131. Tilkynnt 11. desember 1956, kl. 10 f. h., af Tylex, továrny 

Krajek a tylu, národni podnik, iðjurekstur, Letovice, Tékkóslóvakíu, og skrásett 
31. ágúst 1957. 

Mynd af páfugli. 

  

Samkvæmt tilkynningu 11. desember 1947, er merkið skrásett í Prag fyrir 
slæðudúk (tulles) og knipplinga. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 11. desember 1956.
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163 Skrås. 1957, nr. 132. Tilkynnt 24. juli 1957, kl. 11 f. h., af Sambandi islenzkra 
samvinnufélaga, verzlun o. fl., Reykjavik, og skråsett 31. ågust s. å. 

Ordid: 

  

Merkið er skrásett fyrir saumavélar og hluta til þeirra. 

Skrás. 1957, nr. 133. Tilkynnt 24. júlí 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
öl. ágúst s. á. 

Orðið: 
  

  

Merkið er skrásett fyrir saumavélar og hluta til þeirra. 

Skrás. 1957, nr. 134. Tilkynnt 25. júlí 1957, kl. 3 e. h., af Tovarny mlýnských 
stroju, národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Pardubice, Tékkóslóvakíu, og skrá- 
sett 31. ágúst s. á. 

Bókstafirnir TMS á svörtum, næstum þríhyrndum grunni. 

  

Samkvæmt tilkynningu 18. júlí 1956, er merkið skrásett í Prag 8. nóvember 1956 
fyrir kornmylluvélar og útbúnað fyrir kornmyllur og korntrektir, einkum: valsa- 
kvarnir, diskagreina (detachers), afhýðingarvélar, hnífakvarnir, skilvindur (blásara), 

sigtisívalninga, kornþvottavélar, kornhreinsivélar, kornskúringarvélar, kornburst- 
unarvélar, sáld, sexstrendar sáldrúllur, miðflóttasáldrúllur, sáldrúllur fyrir rann- 
sóknarstofur, dempara fyrir smásáldun, kornmælitæki, loftrásir, filtur, keðjudrif, 
loftblásara, lyftur fyrir farþega og vörur og til sérstakra afnota.
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Skrás. 1957, nr. 135. Tilkynnt 8. ágúst 1957, kl. 11 f. h., af Lightning Fasteners 163 
Limited, iðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 31. ágúst s. á. 

omk: NYZIP 
Merkid er skråsett i London 30. januar 1957, 26. flokki, fyrir rennilåsa. 

Skrås. 1957, nr. 136. Tilkynnt 14. ágúst 1957, kl. 11 f. h., af C. C. Wakefield & 

Company Limited, idjurekstur, London, Englandi, og skråsett 31. ågust s. å. 

ore: IGEMATIG 
Merkið er skrásett í London 14. maí 1946, 4. flokki, fyrir smurningsolíur. 

Skrás. 1957, nr. 137. Tilkynnt 15. ágúst 1957, kl. 2 e. h., af Medicon Chirurgie- 

mechaniker-Genossenschaft E. G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Tuttlingen (Wuúrtt.), 
Þýzkalandi, og skrásett 31. ágúst s. á. 

Orðið: . 1 

Medicon 
| 

Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1943, er merkið skrásett i Munchen 25. 
janúar 1951 fyrir skurð- og tannlæknaáhöld, lækna- og heilsuverndaráhöld og tæki 
og hluta til þeirra. 

Skrás. 1957, nr. 138. Tilkynnt 22. ásúst 1957, kl. 3 e. h., af The Goodyear Tire 
& Rubber Company, iðjurekstur, Akron, County of Summit, Ohio, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 31. ágúst s. á. 

Orðið: UNISTEEL 

Samkvæmt tilkynningu 19. október 1956, er merkið skrásett í Washingion 30. 

júli 1957, 35. flokki, fyrir hjólbarða. 

Skrás. 1957, nr. 139. Tilkynnt 22. ágúst 1957, kl. 2 e. h., af Benger Laboratores 
Limited, efnaverksmiðjurekstur, Homes Chapel, Cheshire, Englandi, og skrásett 21. 

september s. á. 

Orðið: EXUDASE 
Merkið er skrásett í London 18. desember 1950, 5, flokki, fyrir lyfjafræðilegar, 

læknisfræðilegar og dýralæknisfræðilegar blöndur of efni. 

Skrás. 1957, nr. 140. Tilkynnt 28. ágúst 1957, kl. 11 f. h., af Revlon, Inc., verk- 
smiðjurekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 21. 

september s. á. 
Orðið: REVLON 

Samkvæmt tilkynningu 8. júní 1956, er merkið skrásett í Washington 18. júní 
1957, 52. flokki, fyrir shampoo og handsápu. 

B 62
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163 Skrås. 1957, nr. 141. Tilkynnt 28. ågust 1957, kl. 3 e. h., af Benson and Hedges, 
iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 21. september s. á. 

ritað i skálinu hallandi upp á við. 
Samkvæmt tilkynningu 25. janúar 1940, er merkið skrásett í Washington 4. júní 

1940, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 142. Tilkynnt 2. september 1957, kl. 10 f. h., af Macdonald £ 

Muir Limited, iðnrekstur og verzlun, Leith, Skotlandi, og skrásett 21. september s. á. 

in QUEEN OF SCOTS 
Merkid er skråsett i London 16. mai 1952, 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

Skrås. 1957, nr. 143. Tilkynnt 3. september 1957, kl. 11 f. h., af Krålovopolskå 
strojirna, Zavod Klementa Gottwalda, národní podnik, iðjurekstur og verzlun, Brno, 
Tékkóslóvakíu, og skrásett 21. september s. á. 

Mynd af tannhjóli með orðunum KRÁLOVOPOLSKA BRNO. 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. október 1927, er merkið skrásett í Prag 24. október 
1927 fyrir hvers konar vörur framleiddar í vélaiðju og í málmsteypuiðju, þar með 
taldir málmar, málmvörur, verkfæri, áhöld og vélaverkfæri. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 22. janúar 1948.
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Skrás. 1957, nr. 144. Tilkynnt 2. april 1957, kl. 3 e. h., af Verksmiðjunni Herco 163 
h.f., efnagerð, Reykjavik, og skrásett 2. október s. á. 

Ferstrendur einkennismiði. Efst á miðanum stendur orðið TERSÓ, og þegar 
um þvottalög er að ræða stendur orðið ÞVOTTALÖGUR fyrir neðan, en þar fyrir 
neðan er mynd af konu, sem þvær í þvottavél. Neðst stendur á dökkum fleti 
VERKSMIÐJAN HERCO H/F, REYKJAVÍK. 

TERSÓ 
  

    
K
O
E
N
 

        
   

VERKSMIDJAN HERCO * 
Egå „REYKJAM ÍK 

Merkið er skrásett fyrir þvottalög, og aðrar hreinlætis- og snyrtivörur. 

Skrás. 1957, nr. 145. Tilkynnt 5. apríl 1957, kl. 10 f. h., af Merck & Co., Inc., iðju- 

rekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 2. októ- 

ber s. á. 
Orðið: CATHOPEN 

Samkvæmt tilkynningu 27. desember 1956, er merkið skrásett í Washington 13. 
ágúst 1957, 18. flokki, fyrir fúkalyfjasamsetningar. 

Skrás. 1957, nr. 146. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h, af The Shell 

Petroleums Company, Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 2. október s. á. 

Orðið: 

ALVANIA 
Merkið er skrásett í London 26. júlí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 26. júli 1952. 

Skrás. 1957, nr. 147. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. október s. á. 

Ore: AXINUS 
Merkid er skråsett i London 13. juni 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 

oliur og feiti hvers konar. 
Skråsetning merkisins er sidast endurnyjud 13. juni 1952.
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163 Skråsett 1957, nr. 148. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, skråsett 
2. október s. á. 

BARBATIA 
Merkið er skrásett í London 30. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 149. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. okótber s. á. 

Orðið: GARNEA 
Merkið er skrásett í London 30. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðjuolíur 

og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 150. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

2. október s. á. 

ren GLAVUS 
Merkid er skråsett i London 30. mai 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idjuoliur 

og feiti hvers konar. 
Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 30. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 151. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. október s. á. 

Ore: DILOMA 
Merkid er skråstt i London 30. mai 1945, 4. og 5. flokki, fyrir smurningsefni, 

idjuoliur og feiti hvers konar, oliur til lækninga og dyralækningamarkmida. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 152. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. október s. á. 

Orðið: DON AX 

Merkið er skrásett í London 30. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 158. Tilkynnt 5. september 1967, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 
sett rr s. á. DROMUS
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Merkid er skråsett i London 30. mai 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 163 

oliur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 154. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

2. október s. á. 

Ör GARIA 
Merkið er skrásett í London 30. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 155. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. október s. á. 

Orðið: LIVONA 
Merkid er skråsett i London 30. mai 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 

oliur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 156. Tilkynnt 5. september 1957, kr. 11 f. h., af sama, og skrásett 

2. október s. á. 

NASSA 
Merkið er skrásett í London 13. júní 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. júní 1952. 

Skrás. 1957, nr. 157. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama. og skrásett 

2. október s. á. 
Orðið: NAUTILUS 

Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 158. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
2. október s. á. 

Orðið: NERITA 

Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 
olíur og feiti hvers konar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952.
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Skrás. 1957, nr. 159. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af The Shell 
Petroleum Company Limited, verzlun, London, Englandi, og skrásett 7. október s. á. 

Orðið: 

ONDINA 
Merkið er skrásett í London 31. maí 1945 og 22. febrúar 1946, 4. og 5. flokki, 

fyrir smurningsefni, iðjuolíur og feiti hvers konar, olíur til notkunar í læknavis- 
indum og lyfjafræði. 

Skrásetningar merkisins hafa síðast vedið endurnýjaðar 31. maí 1952 og 22. 
febrúar 1953. 

Skrás. 1957, nr. 160. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrá- 
sett 7. október s. á. 

ið OGTARO 
Merkið er skrásett í London 25. júlí 1956, 1. og 4. flokki, fyrir iðjuolíur og feiti 

hvers konar (aðrar en ætar olíur og fitu- og safaolíur), smurningsefni, efnafræði- 
legar afurðir notaðar í iðju og vísindum. 

Skrás. 1957, nr. 161. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

Orðið: RETINAX 
Merkið er skrásett í London 4. febrúar 1946, 47. flokki, fyrir kerti, náttkerti, 

vax til lýsingar, lýsingar-, hitunar- og smurningsolíur og feiti hvers konar og olíur 
og vínanda til notkunar sem aflgjafa. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 4. febrúar 1950. 

Skrás. 1957, nr. 162. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

or RIMULA 
Merkið er skrásett í London 13. júní 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. júní 1952. 

Skrás. 1957, nr. 163. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

or: ROTELLA 
Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðju- 

olíur og feiti hvers konar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952.
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Skrås. 1957, nr. 164. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 
7. október s. á. 

ore: SPIRAX 
Merkid er skråsett i i London 4. februar 1936, 47. flokki, fyrir kerti, nåttkerti, 

vax til lysingar, lysingar, hitunar og smurningsoliur og feiti hvers konar, og oliur 
og vinanda til notkunar sem aflgjafa. 

Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 4. februar 1950. 

Skrås. 1957, nr. 165. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 
7. október s. á. 

Ni STROMBUS 
Merkið er skrásett í London 5. júní 1946, 4. flokki, fyrir smurningsefni, og olíur 

og feiti hvers konar (aðrar en ætar olíur og fitu og safaolíur). 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 5. júní 1953. 

Skrás. 1957, nr. 166. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

Orðið: TALPA 

Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsolíur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 167. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

Orðið: TELLUS 

Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðjuolíur 
og feiti hvers konar. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 168. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

ore TROGHUS 
Merkid er skråsett i London 31. mai 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 

oliur og feiti hvers konar. 
Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 31. mai 1952. 

Skrås. 1957, nr. 169. Tilkynnt 5. september 1857, kl. 11 f. h., af sama, og skrå- 
sett 7. október s. á. 

Orðið: U N EDO 

1957 
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163 Merkid er skråsett i London 31. mai 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 
oliur og feiti hvers konar. 

Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 31. mai 1952. 

Skrás. 1957, nr. 170. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

re: VEXILLA 
Merkid er skråsett i London 13. juni 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, idju- 

oliur og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjað 13. júní 1952. 

Skrás. 1957, nr. 171. Tilkynnt 5. september 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
7. október s. á. 

Orðið: VITREA 
Merkið er skrásett í London 31. maí 1945, 4. flokki, fyrir smurningsefni, iðjuolíur 

og feiti hvers konar. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. maí 1952. 

Skrás. 1957, nr. 172. Tilkynnt 17. desember 1956, kl. 10 f. h., af Cluett, Peabody & 
Co., Inc., verksmiðjurekstur og verzlun, Troy, New York, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 23. október 1957. 

li SANFORIZED 
Samkvæmt tilkynningum 16. ágúst 1930, 3. júní 1937, 8. febrúar 1949, er merkið 

skrásett í Washington 16. desember 1930, 21. desember 1937 og 29. ágúst 1944, 39. 
og 42. flokki, fyrir álnavörur úr baðmull, lérefti, ull, silki, gervisilki og vörur bland- 
aðar úr þessum efnum, morgunklæðnað, karlmannsskyrtur (kjólskyrtur) og undir- 
föt karlmanna, klæðnað fyrir karlmenn, drengi, kvenmenn og börn, — einkum skyrt- 
ur, morgunskyrtur, fínni skyrtur (dress shirts), sportskyrtur, vinnuskyrtur, undir- 
föt, flibba, hálshnýti og trefla, náttföt, náttskyrtur, svuntur, húfur, hatta, utanyfir- 

föt (overalls), gallabuxur, jakka, utanyfirföt, buxur, einkennisföt fyrir hermenn, 

sjóliða og sjómenn, tannlækna, lækna, hjúkrunarkonur, rakara, fegrunarsérfræð- 
inga og þjóna, skrifstofujakka, kjólföt fyrir karlmenn, vesti, smókingvesti, baðföt, 
sundbuxur, reiðbuxur, frakka og kápur, leikíimisföt, leikföt, skíðafatnað, skíða- 
buxur og skíðahúfur, stakar buxur (slacks), flugmannaföt, snjóföt, sólfatnað, reið- 

buxur, fatnað, sem hægt er að þvo, sumarfatnað, fermingarföt, baðsloppa, strandföt, 
sloppa, náttjakka, brjósthöld, lífstykki, sokkabandabelti, teygjubelti, innisloppa, 
morgunfatnað, náttfatnað, buxur, undirkjóla, sloppa, blússur, snuðblússur, skyrtur, 
undirskyrtur, föt og fatnað, húfur, skriðföt, bleyjur, kvenkápur og möttla, ung- 
barnafatnað og náttföt fyrir börn, — enn fremur álnavöru úr baðmull, lérefti, ull, 
silki og gervisilki og vörur blandaðar úr þessum efnum, línlök, kodda, koddaver, 
sængurver, yfirbreiðslur á vöggur, gluggatjöld alls konar og yfirbreiðslur alls konar.
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Skrås. 1957, nr. 173. Tilkynnt 17. desember 1956, kl. 10 f. h., af sama, og skråsett 
23. október 1957. 

El SANFOR 
Samkvæmt tilkynningum 8. október 1936, 3. júní 1937, 8. október 1936 og 3. juni 

1937, er merkið skrásett í Washington 9. febrúar 1937, 2. nóvember 1937, 9. febrúar 

1937 og 2. nóvember 1937, 39. og 42. flokki, fyrir álnavöru úr baðmull, lérefti, ull, 

silki, gervisilki, og vörur blandaðar úr þessum efnum, karlmannaskyrtur og alls 
konar undirföt karlmanna. 

Skrás. 1957, nr. 174. Tilkynnt 16. febrúar 1957, kl. 2 e. h., af Johnson á Johnson, 
iðjurekstur og verzlun, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 

og skrásett 23. október s. á. 
Stafirnir: J & J innan í keðjuhring. 

  

Samkvæmt tilkynningum 12. nóvember 1948, er merkið skrásett í Washington 21. 
febrúar 1950, 15. ágúst 1950 og 5. febrúar 1952, 44., 51. og 52. flokki, fyrir sápu, hydro- 
phil og hydrophob baðmull (sem sígur í sig og hrindir frá sér vökva), plástra, plástra- 
ræmur með rúllum eða án, plástraumbúðir og aðrar sáraumbúðir í viðlögum, tvinna 
og ræmur fyrir tannlækna, gazesáraumbúðir og gaze í viðlagaumbúðir,í umbönd, 
sárasmyrsl, plástra fyrir sáraumbúðir og viðlagaumbúðir og gipsbindi, bindi í gips 
og spelkur og gipsbindaspelkur, sauma, og sellulosevatt, sótthreinsilyf, snyrtivörur, 
þ. e. krem, lög, olíur, duft og talkum, sem allt notast til hjúkrunar, lækninga, lyfja 
og við barnagæzlu. 

Skrás. 1957, nr. 175. Tilkynnt 16. febrúar 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

23. október s. á. 

Orðið: Johnson 

Samkvæmt tilkynningum 26. marz 1942, 1. október 1942, 12. nóvember 1948, 25. 

júní 1951, 28. október 1952, 25. júní 1954 og 13. apríl 1964, er merkið skrásett í 
Washington 28. júlí 1942, 16. febrúar 1943, 21. nóvember 1950, 30. september 1952, 

13. april 1954, 12. júlí 1955 og 24. janúar 1956, 6., 18., 44. og 52. flokki, fyrir barna- 
krem, barnaolíu, baðmullarhnoðra fyrir tannlækna, lækna, skurðstofur, barna- 

heimili og snyrtivörur; stauta með baðmullarhnoðrum fyrir tannlækna, lækna og 
skurðstofur; líkþorna- og þrimilspúða, fótaplástra og filtplástursplötur svo og plástra 
fyrir lækna og skurðstofur; sótthreinsilyf fyrir börn, grímur og húfur fyrir skurð. 
stofur og sjúkrahús, límbönd og ólar fyrir lækna, skurðstofur og heimili, hár- 
þvottalög (shampoo). 
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163 Skrås. 1957, nr. 176. Tilkynnt 16. februar 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skråsett 
23. oktåber s. å. 

Orðið: BAND-AID 
Samkvæmt tilkynningu 24. júní 1924, er merkið skrásett í Washington 13. janúar 

1925, 44. flokki, fyrir sáraumbúðir, þ. e. sárabindi. 

Skrás. 1957, nr. 177. Tilkynnt 12. júní 1957, kl. 11 f. h., af Wollgarnfabrik Tittel 
& Krúger und Sternwoll-Spinnerei A.-G., iðjurekstur, Hamburg-Bahrenfeld, Þýzka- 
landi. 

Innan ramma er átthyrnd stjarna og undir hana letrað: Dieser Stern ist feit 
1741 Fabrik Zeichen. 

  

Samkvæmt tilkynningum 3. september 1909 og 27. janúar 1950, er merkið skrá- 
sett í Berlín 25. maí 1910 og Munchen 16. nóvember 1951, 14. og 30. flokki, fyrir allar 
tegundir af garni, nema baðmullargarni; sokkavörur, prjónaðan og ofinn fatnað. 

Skrás. 1957, nr. 178. Tilkynnt 12. júní 1957, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
23. október s. á. 

Innan þríhyrndrar umgerðar er mynd af svani, sem syndir frá hægri til vinstri.
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Samkvæmt tilkynningum 27. mai 1896 og 25. september 1953, er merkið skrásett 
í Berlín 28. júlí 1897 og Múnchen 3. desember 1954, 14. og 30. flokki, fyrir allar 
tegundir af garni, nema baðmullargarn, sokkavörur, prjónaðan og ofinn fatnað. 

Skrás. 1957, nr. 179. Tilkynnt 16. september 1857, kl. 11 f. h., af Mimosa Aktien- 
sesellschaft, iðjurekstur, Hannover og Kiel, Þýzkalandi, og skrásett 29. október s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 14. október 1916, er merkið skrásett í Berlín 20. marz 
1918, 6. flokki, fyrir pensla, efnafræðilegar afurðir til ljósmyndanota, sérstaklega 
ljósmyndapappír, plötur og filmur, framköllunarvökva, litböð, fixersölt, góðmálma, 
gummi, gúmmíuppbótarefni og vörur úr því til tæknilegra nota, eðlisfræðileg, efna- 
fræðileg, ljósfræðileg, vogar-, merkja- og vöktunar- og ljósmyndunaráhöld, -verkfæri 
og -tæki, mælitæki, ljósmyndunar- og prentsmiðjuafurðir, postulín, leir, gler, gljá- 
stein og vörur úr því og slípiefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 21. júní 1950. 

  

Skrás. 1957, nr. 180. Tilkynnt 17. september 1957, kl. 10 f. h., af John Josef 

Pommeranz, iðjurekstur, Helsingfors, Finnlandi, og skrásett 29. október s. á. 

Orðið: 

REGATTA 

Samkvæmt tilkynningu 16. marz 1950, er merkið skrásett i Helsingsfors 16. ágúst 
1950, 34. flokki, fyrir alls konar snyrtingar efnablöndur og vörur. 

Skrás. 1957, nr. 181. Tilkynnt 17. september 1957, kl. 10 f. h., af sama, og skrá- 
sett 29. október s. á. 

Orðið: TESTON 

Samkvæmt tilkynningu 29. marz 1955, er merkid skråsett i Helsingfors 30. sept- 
ember 1955, 34. flokki, fyrir alls konar snyrtingarefna blöndur og vörur, 
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163 Skrås. 1957, nr. 182. Tilkynnt 20. september 1957, kl. 3 e. h., af British-American 
Tobacco Company, Limited, idjurekstur, London, Englandi, og skrásett 29. október s. á. 

Ferstrendur einkennismiði. Þvert yfir miðann standa orðin: SWEET CAPORAL 
Vinstra megin á miðanum er mynd af stúlku. Fyrir ofan myndina eru orðin: SWEET 
CAPS og síðan á ská Truly Mild og Truly Fresh. Hægra megin á miðanum standa 
orðin: SWEET CAPORAL og þar fyrir neðan Truly Mild og Truly Fresh. Í hægra 
horni miðans er mynd og þar fyrir neðan orðin Kinney Bros. 
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Merkið er skrásett í London 20. júlí 1956, 34. flokki, fyrir unnið og óunnið tóbak. 

Skrás. 1957, nr. 183. Tilkynnt 26. september 1957, kl. 4 e. h., af National Distillers 
and Chemical Corporation, áfengisgerð, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 29. október s. á. 

RE OLD CROW 
Samkvæmt tilkynningu 11. júní 1934, er merkið skrásett í Washington 14. april 

1936, 49. flokki, fyrir whisky. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. apríl 1956. 

Skrás. 1957, nr. 184. Tilkynnt 26. september 1957, kl. 4 e. h., af sama, og skrá- 
sett 29. október s. á. 

Orðin: OLD GRAND-DAD en undir þeim er innan ramma mynd af manni með 
glas í hendi. ER LED 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. janúar 1925, er merkið skrásett í Washington 30. júní 
1925, 49. flokki, fyrir whisky. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. júní 1945.
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Skrås. 1957, nr. 185. Tilkynnt 1. juli 1955, kl. 10 f. h., af Farbenfabriken Bayer 
Aktiengesellschaft, idjurekstur og verzlun, Leverkusen-Bayerwerk, Þýzkalandi, og 
skråsett 7. nåvember 1957. 

Orðið: Cuprador 

Samkvæmt tilkynningu 10. ágúst 1954, er merkið skrásett í Munchen 24. sept- 
ember 1954, 3 a flokki, fyrir prjónavörur, ofinn og prjónaðan fatnað og aðrar fatn- 
aðarvörur, nærfatnað, borðdúka og sængurfatnað, hálsbindi, hanzka, garn alls konar, 
kaðlaravörur, spunaþinur, bólstrunarefni, umbúðaefni, vefjar- og prjónaefni, flóka. 

Skrás. 1957, nr. 186. Tilkynnt 3. ágúst 1955, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 
7. nóvember 1967. 

Orðið: Timail 

Samkvæmt tilkynningu 1. desember 1954, er merkið skrásett í Munchen 7. janúar 
1955, 6. flokki, fyrir glerung. 

Skrás. 1957, nr. 187. Tilkynnt 28. ágúst 1957, kl. 3 e. h., af Benson and Hedges, 

iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 7. nóvember s. á. 
Myndmerki með orðinu Parliament í skálínu hallandi upp á við og fleiri áletr- 

unum og skrástrikuðum skreytiflötum. 
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Samkvæmt tilkynningu 27. marz 1957, er merkið skrásett í Washington 8. októ- 
ber 1957, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1957, nr. 188. Tilkynnt 16. september 1957, kl. 11 f. h., af A/S Elektrisk 

 Strálevarme, iðjurekstur og verzlun, Osló, Noregi, og skrásett 7. nóvember s. á. 
Orðið: 

ESWA 

Samkvæmt tilkynningu 12. júní 1940, er merkið skrásett í Osló 23. ágúst 1940, 
12. og 16. flokki, fyrir rafmagnsvélar, áhöld og rafgögn, náttúrlegt og tilbúið bygg- 
ingarefni og aðrar vörur til bygginga, svo sem lýsingar, upphitunar og suðu (ekki 
talið í öðrum flokkum), og linoleum og veggfóður. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 12. september 1950. 

Skrás. 1957, nr. 189. Tilkynnt 19. september 1957, kl. 11 f. h., af Nydalon A/S, 

iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 7. nóvember s. á. 
Orðið: 

NYDALON 
Samkvæmt tilkynningu 25. júní 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 22. 

september 1956 fyrir allar vörutegundir. 

Skrás. 1957, nr. 190. Tilkynnt 24. september 1957, kl. 11 f. h., af C. C. Wakefield 

& Company Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 7. nóvember s. á. 
Å hringfleti er leifturmynd með orðinu Castrol. 

  

Merkið er skrásett í London 15. október 1945, 4. flokki, fyrir olíur til smurn- 
ingar, upphitunar og lýsingar, og alls konar feiti til iðjumarkmiða (aðrar en fæðu- 
olíur og fitu, og seyðisolíur). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 15. október 1952. 

Skrás. 1957, nr. 191. Tilkynnt 1. október 1957, kl. 10 f. h., af Pal, národní podnik, 

iðjurekstur og verzlun, Kbely u Prahy, Tékkóslóvakíu, og skrásett 7. nóvember s. á.
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Orðið: PAL á afmörkuðum hringfleti. 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. janúar 1949, er merkið skrásett í Prag 17. janúar 

1949 fyrir útbúnað og fylgihluti vélknúinna ökutækja. 

Skrás. 1957, nr. 192. Tilkynnt 6. október 1956, kl. 11 f. h., af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, Raway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 7. nóv- 

ember 1957. 
Tveir hringar, sem skera hvor annan, og í þeim standa stafirnir M S D. 

DB 

Samkvæmt tilkynningu 29. juni 1956, er merkid skråsett i Washington 10. sept- 

ember 1957, 18. flokki, fyrir efnablåndur, sem innihalda hvatasambånd og fukalyf. 

Skrás. 1957, nr. 193. Tilkynnt 7. október 1957, kl. 11 f. h., af Branecké zelezårny, 
nårodni podnik, idjurekstur og verzlun, Branka u Opavy, Tékkóslóvakíu, og skrå- 

sett 11. nóvember s. á. 
Orðið: BRANO á fleti, er afmarkast af boglinum að ofan og neðan og af 

beinum línum til endanna. 

  

Samkvæmt tilkynningu 9. janúar 1948 er merkið skrásett í Prag 9. janúar 1948 

fyrir: Hvers konar lása, sérstaklega hengilása, hurðarlása, öryggislása, hólklása, 

rennilokulása, falllása, vatnssalernislása, innstungulása, espagnoletlása, lása á koffort, 

skápa, húsgögn, vagna, ökutæki, bifreiðar, bifhjól og reiðhjól, viðtengi- og öryggis- 

lása, sterka lása, vélræna lása, lása á box, lása á peningakassa, lása til iðjunotkunar, 

alhæfa og sjálfvirka lása, lása á skjalatöskur, buddur, töskur og innkaupatöskur, alls 

konar járnsmíðavörur, sérstaklega hluta af og fylgihluti til lása, lykla við alls konar 

lása, lyklaöryggisstungur, lásaðryggi, lokunar- og læsingarútbúnað, lokara, hurðarlok- 
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ara, sjålfvirka lokara, hurdarklinkur, slagbranda, læsingarjårn, rennilokur, sjålfvirkar 
fjaðralokur, sjálfvirk læsingarjårn, handfång, hurðarhandföng, öryggishengsli, lása- 
járningar, listjárnsmíðaafurðir og -járningar, öryggiskeðjur, alhæfa lykla, hurðar- 
höldur, sjálfvirkar hurðarhöldur, opnara, hanaopnara, alls konar vörur gerðar úr 
steypujárni, málmi og blikki, sérstaklega járningar á hurðir, glugga, byggingar, hús- 
gögn og ökutæki, málmplötur, gjarðajárn, fjaðrastál, fjaðrir, gjarðir, hnoð, sneiðar, 
hringi, gorma, gluggaopnara af skæralögun, smellulása, hengsli, rósaskilti úr steypu- 
járni, steypujárnsafsteypur, hurðir, skáphurðir, króka, hespur, rúllugardínur, glugga- 
slár og stillanlega gluggakróka, hornajárningar, hengsli, tengiliði, trissur, ýtuslár, 
þéttingarfæri, þéttiefni, fleyga, smáhjól, tannhjól, styttur, súlur, skrúffjaðrir, króka, 
skrúfur, rær, keðjuliði, vogstengur, stimpla, toppa, öxla, stengur, tappa, ventla, 
skriðventla, höggdeyfara, festingarútbúnað, höldur, öryggi, temprunartæki, hólka, 
form, verkfærakassa, hulstur og hylki, smá skilti og skildi, smá járnvörur, nagla, 
keðjur, smákeðjur, kúlur, kúluleg, stál- og málmþráð, málmþráðarvörur, hnifasmíða- 
vörur, nálasmiðavörur, pípur, lok, beygjur, palla, hnappa, glerungsvörur, skrifstofu- 
vörur, vörur og áhöld til heimilis- og eldhúsnotkunar, smávélar til iðnaðar-, skrif- 
stofu-, heimilis- og eldhúsnotkunar, snagahengi, vogir, strokjárn, snúningsstoðir, 
verkfæri, áhöld og tæki, sérstaklega hvíslar, gafla, bora, hljómhvíslar, útblásturs- og 
bullustengur, eldskörunga, lyftivindur, skrúfþvingur, stilliútbúnaði, skæri, lykla, 
opnara, tengur, raspa, þjalir, fræsara, sagir, búnað til bogabygginga, hamra, ljái, 
sigðir, axir, hvíslar og gaffla, haka, skóflur og spaða, lyfti- og reisingarbúnaði, 
þjalarklær, vélar, áhöld, vélrænar innlagnir og smávélar, útbúnað og tæki til upp- 
hitunar, hitunar og suðu, suðuker, ofna, sparneytna ofna og dægurofna og einstaka 
hluta þeirra, reykháfa, hita- og suðuplötur, eldavélar, bakaraofna, steikarpönnur, 
upphitunartæki og baðker. 

Skrás. 1957, nr. 194. Tilkynnt 12. október 1957, kl. 3 e. h., af Aktieselskabet for 
Kontor Kemi, iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 11. 
nóvember s. á. 

Orðið: KORES 

Samkvæmt tilkynningu 4. febrúar 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
2. júní 1956 fyrir skrifstofuvörur. 

Skrás. 1957, nr. 195. Tilkynnt 14. október 1957, kl. 4 e. h., af Yardley & Co. 
Limited, ilmvatna- ogsápugerð, London, Englandi, og skrásett 11. nóvember s. á. 

Hvítur einkennismiði. Á miðanum er mynd af ungri konu ásamt tveim ungum 
telpum. 
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Merkið er skrásett i London 3. janúar 1957, 3. flokki, fyrir ilmvötn, hreinlætis- 163 
vörur (þó ekki til lækninga), snyrtismyrsl, tannduft, háreyðingarefni, hreinlætis- 
vörur, efni, sem notað er í sambandi við hárliðun, sápur og seyðisolíur. 

Skrás. 1957, nr. 196. Tilkynnt 15. október 1957, kl. 2 e. h., af National Distillers 

and Chemical Corporation, áfengisgerð, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 11. nóvember s. á. 

Orðin: OLD TAYLOR 

Samkvæmt tilkynningu 8. júlí 1947, er merkið skrásett í Washington 22. marz 
1949, 49. flokki, fyrir whisky. 

Skrás. 1957, nr. 197. Tilkynnt 17. október 1957, kl. 2 e. h, af Automobilové 

závody, národní podnik, bíla- og mótorframleiðsla, Mlada Boleslaw, Tékkóslóvakíu, 
og skrásett 11. nóvember s. á. 

Orðið: Popular 

Samkvæmt tilkynningu 25. nóvember 1936, er merkið skrásett í Prag 25. nóv- 
ember 1936 fyrir hvers konar vélknúin farartæki, bilayfirbyggingar, bíla- og véla- 
varahluti, bílahluta og vélahluta. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. nóvember 1956. 

Skrás. 1957, nr. 198. Tilkynnt 17. október 1957, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
11. nóvember s. á. 

Orðið: Ra p id 

Samkvæmt tilkynningu 24. nóvember 1936, er merkið skrásett i Prag 24. nóv- 
ember 1936 fyrir hvers konar vélknúin farartæki, bílayfirbyggingar, bila- og véla- 

varahluti, bílahluta og vélahluta. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. nóvember 1956. 

Skrás. 1957, nr. 199. Tilkynnt 19. október 1957, kl. 2 e. h., af William & Humbert 

Limited, vína- og áfengissala, London, Englandi, og skrásett 11. nóvember s. á. 
Orðið: 

CANASTA 
Merkid er skråsett i London 19. desember 1950, 33. flokki, fyrir vin (åfeng). 

Skrås. 1957, nr. 200. Tilkynnt 18. september 1957, kl. 11 f. h., af Zåvody V. I. 

Lenina Plzen, nårodni podnik, idjurekstur, Plzen, Tékkóslóvakíu, og skrásett 16. 
november s. å. 

B 64
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Einkennismiði með mynd á hringfleti og orðinu: SKODA. 

SD SKODA 
Samkvæmt tilkynningu 15. juni 1956, er merkið skrásett i Prag 26. juni 1956 

fyrir: Målmframleidsla: Steyptir hlutir, smíðahlutir, þrýstir hlutir. Vélar og tæki 
fyrir valtsmiðjur: Valtvélastæði, tæki til að meðhöndla og flytja valtframleiðslu, 
kælilaugar, vafningstæki, vélar til að vinda upp og niður, útbúnaður til að ganga 
frá valtframleiðslu, skæri og sagir, pökkunarvélar. Námuvélar og tæki: Dráttar- 

vélar, dráttartaugablakkir, dráttarvagnar, hemlubúnaður, námubúnaður og dráttar- 

turnar, tæki fyrir gryfjuaugu og hringrás í námum, flutningstæki fyrir námur, 
fötubúnaður fyrir námur. Kola- og eirhreinsistöðvar og vélar: Kola- og eirþvotta- 
stöðvar, kola- og eirflokkunarstöðvar. Hleðslubúnaður fyrir verksmiðjuofna: Verk- 
smiðjuofnar, Mulnings-, kvarna- og flokkunarstöðvar og vélar: Mulningstæki, 
kvarnir, kornsáldir, molekúltæki, hristitæki, hrærivélar, flokkunartæki, færibönd. 

Háþrýstitæki og vélar: Vökvapressur, hydro-loftsafngeymar og vökvaþrýstitæki, 
vikkunartæki fyrir slöngur (rör), lyftitæki, pallar og borð, háþrýsti og sérstök 
„fittings“, háþrýstiílát og suðutæki, þensluvélar, katlar, fastir katlar. Tæki og vélar 
fyrir efna- og matvælaiðnað: Sykurverksmiðjur, brugghús (ölgerðarhús), vingerðar- 
hús, gasstöðvar, súrefnisverksmiðjur, seyðisstöðvar, rafgreiningartæki. Pappirsvélar 
og tæki: Pappírsverksmiðjur, bankarar, hristarar, geymar, tunnur til að þykkja í, 
sigti, hnútarar, sandgildrur og framgildrur, vetnisdeigtæki, vetnisfingerðartæki, há- 
Þrýstitróð, hristitrönur, pappirsvélatunnur (tromlur), endurtekningartæki sjálfstýri- 
tæki, blautpressur, dagatöl, pappírsskurðarvélar, pappirsvindur (vélar). Vélar (og 
búnaður) fyrir gleriðnað: Sjálfvirkar flöskublástursvélar, sjálfvirkar glóðarperu- 
vélar, sjálfvirkar glóðarperuskurðarvélar, sjálfvirkar vélar til að framleiða gler- 
kúlur, glergerðarvélar, glerplötuvélar, vélar til að framleiða mótað gler. Tóbaks- 
og vindlingagerðarvélar. Prentvélar og búnaður: Umferðaprentvélar, fastaletursbún- 
aður. Vogir. Pökkunarvélar. Flokkunarvélar. Prófunarvélar. Mælingavélar. Vélar 
(og) tæki fyrir málmiðnað: Rennibekkir, turnrennibekkir, láréttar borvélar, vals- 
vélar, trésmíðavélar, skurðarverkfæri, málmgerðarverkfæri, valshnífar, tappar, 

skrúfumót, þráðmótahausar og tilheyrandi, víkkarar, skrúfmyndaðir mótborar, skél- 

mótborar, teinar, mótborar, mótstungur, mótaðir borar, borhausar, mótunar-verk- 

færi. Festingatæki: Klampaelement, klampabúnaður, þensluspindlar, fóðringar, 

hringir, skrúfstykki, rennibekkjahundar, stýringapinnar og innskot, miðinnskot og 
pinnar, smækkunarfóðringar og tæki, borstykki, skiptihausar, borð og stæði, renni- 

tæki fyrir verkfæri, bortæki, sveifarpressur (fyrir byggingavinnu). Mælitæki: 
Reglustikur og stikur, hornamál, módel, holmál, tappa- og hringmál, yfirborðsplötur, 
beinir kantar, lagfæringaplötur, verkfæri til að rekja með, útbúnaður til að rekja 
með, skotmál, mælitæki, sprittjafnarar. Alm. vélahlutir og tæki: Öxlar, gíirkassar, 

girhjól, fjaðrir. Farartæki: Eimreiðir, bifreiðar, strætis-(langferða)vagnar, kerrur, 
rafknúnir strætisvagnar. Vegavaltarar. Skurðgröfur: Vélskóflur. Kranar. Flutnings- 
pallar, snúningsborð, sigtæki. Sprengjuhólfsvélar: Dieselvélar. Túrbínur. Þéttistöðvar: 
Dælur, vatnshitarar. Pressur. Turbo-pressur. Blásarar. Turbo-blásarar. Rafvélar og 

búnaður: Rafalar, Turbo-rafalar, rafmótorar, straumskiptar, þéttar, innsogsvindur, 

 



511 

rofar, tenglar, skiptirofar, ræsar, slökkvarar, hraðastillar, afritatæki, stillar, hraða- 

stillar fyrir skiptimótora, mótstöðutæki, sigti, endurlagningar, lyftiseglar, renni- 
hringsafnarar, rofatæki, rofastöðvar, radartæki. Skip: Hlutar til skipabygginga. 
Flugvélar. Vopnaframleiðsla: Byssur með mikilli hlaupvídd, skotfæri fyrir byssur 
með mikilli hlaupvídd, miðunar- og skotstjórntæki, brynvarnir, brynvarðar bifreiðar, 

skriðdrekar. 

Skrás .1957, nr. 201. Tilkynnt 21. október 1957, kl. 11 f. h., af Robert Boch 
Gesellschaft mit beschránkter Haftung, iðjurekstur, Stuttgart, Þýzkalandi, og skrásett 

16. nóvember s. á. 

—… BOSCH 
Samkvæmt tilkynningu 23. februar 1951, er merkið skrásett í Múnchen 5. desember 

1952, 22. b-flokki, fyrir: Raftæknilegan útbúnað í farartæki til notkunar á landi, í 

lofti og á legi og í brennsluaflsmótora; kveikjutæki til notkunar í brennsluafls- 
mótora, segulkveikjur, kveikjuspólur, dreifara, rofa, rafkerti, glókerti; raflýsingar- 
virki og rafbúnað í farartæki til notkunar á landi, í lofti og á legi og í reiðhjól, 
ljósavélar, rafmagnsrafala, gangstilla og gangstillirofa, ljóskastara, ljósmerkjaáhöld; 
ræsitæki í brennsluaflsmótora, hjálpartæki til ræsingar brennsluaflsmótora; raf- 
hlöður, rafala, spólur, rafþétta, tengla, tenglakassa, taugatengsl, einangrara, hljóð- 
deyfifæri og hluti til þeirra, öryggisdósir; útbúnað og fylgihluti til farartækja á 
landi, í lofti og á legi, nefnilega stefnuvísira, stöðvunarmerki, flautur, framúrferðar 

merkjaútbúnað, rúðuþurrkur, hitunartæki, ísingarvarnartæki,; gegni-, þrýsti- og 
lágþrýstitæki, hemlubúnað, þrýstilofts malardreifara, lagarþrýstibúnað, lagarþrýsti- 
dælur, lagarþrýstistýrisbúnað, lagarþrýstings hurðaropnara og -lokara, lagarþrýsti- 
lyftubúnað; innsprautingarbúnað í brennsluaflsmótora, innsprautudælur, veitidælur, 
pipustúta, pípustútahöldur, stillitæki, sprautustilla, aflsefnasigti; smurningsdælur, 
smurningsefnaveitur og dropasjónfæri, olíusigti; rafmagnsverkfæri, hreyfanlegar 
rafmagnsverkfæravélar, innlagningarhamra, byggingarhamra, fallhamra, sveifluverk- 
færi, sveifluþjöppuvélar, ísetningarverkfæri, verkfæra- og hamrastoðir, segulverk- 
færi, segulundirstöður fyrir verkfæri og mælitæki; verkfæri og hjálpargögn til 
vinnslu, samsetningar, sundurgreiningar, viðgerðar og hreinsunar til notkunar á við- 
gerðarverkstæðum, könnunaráhöld, þrýstingsmæla, spenniáhöld, stilliáhöld, tempr- 
unaráhöld, segulmögnunaráhöld, skrúflykla, sandblásara, hleðsluáhöld og -vélar til 

rafhlaðna, straumbreyta, einbeina, stilliviðnám, öryggissjálfvirki, tengispjöld, smurn- 
ingsolíur og feiti, kæliskápa, ísskápa og frystihólf og skápa fyrir þau, vélasamtæður 
til kælingar og til að gera efni fljótandi, þjappara, eimingartæki, rafmagns heimilis- 
vélar og áhöld, blöndunaráhöld, eldhúsvélar, þvottavélar, vélar og verkfæri til með- 
ferðar á þvotti; gerviefni; hluta af öllum nefndum vörum. 

Skrás. 1957, nr. 202. Tilkynnt 22. október 1957, kl. 11 f. h., af Koninklijke Verkade 
Fabrieken N. V., verksmiðjurekstur og verzlun, Zaandam, Hollandi, og skrásett 16. 
nóvember s. á. 

ör PROBISKI 
Samkvæmt tilkynningu 1. ágúst 1957, er merkið skrásett í Haag 28. ágúst 1957 

fyrir brauð, kökur, smákökur, kex, vöfflur, tvíbökur, sætabrauð, bökunarvörur með 

vitamíni og aðrar bökunarvörur fyrir sérstakt mataræði. 
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Skrás. 1957, nr. 203. Tilkynnt 29. október 1957, kl.3 e. h., af Sklårny Kavalier, 

národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Sázava, Tékkóslóvakíu, og skrásett 16. 

nóvember s. á. 

Orðið: KAVALTER 

Samkvæmt tilkynningu 20. september 1954, er merkið skrásett í Prag 3. desember 
1954 fyrir tekniskt gler og efnarannsóknastöðva gler hvers konar. 

Skrás. 1957, nr. 204. Tilkynnt 29. október 1957, kl. 3 e. h., af Ceské závody 

motorcylové, národni podnik, iðjurekstur go verzlun, Strakonice, Tékkóslóvakíu, 
og skrásett 16. nóvember s. á. 

Orðið: Velo 

Samkvæmt tilkynningu 3. júlí 1937, er merkið skrásett í Prag 3. júlí 1937 fyrir 
reiðhjól, aurbretti, hemla, loftdælur, keðjuhlífar, táklemmur til pedala, lykla, heil 

reiðhjól, heil hjól, fram- og afturnöf, bögglabera, olíukönnur, öxla, pedala, tann- 
hjól, fjöðrunarbúnað, felgur, reiðhjólagrindur, stýri, keðjur, buxnaklemmur, teng- 

ingar, hluta í söðla, ljósaútbúnað, reiðhjólastoðir og -stöðla, söðlastyttur, hjóla- 
strengi, gaffla, pípur, bjöllur, lása og aðra reiðhjólahluta úr málmi. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 3. júlí 1957. 

Skrás. 1957, nr. 205. Tilkynnt 31. október 1957, kl. 11 f. h., af Ethicon, Inc., fram- 

leiðsla og verzlun, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 16. nóvember s. á. 

Atraloc 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 6. júní 1944, er merkið skrásett í Washington 10. október 
1944, 44. flokki, fyrir saum- og bindiþræði til skurðaðserða og nálar fyrir þá. 

Skrás. 1957, nr. 206. Tilkynnt 31. október 1957, kl. 11 f. h., af Carter Products, 

Inc., iðjurekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
16. nóvember s. á. 

E MILTOWN 
Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1954, er merkið skrásett í Washington 3. maí 

1955, 18. flokki, fyrir lyf til notkunar við vöðvaslöppun og dásvefni. 

Skrás. 1957, nr. 207. Tilkynnt 31. október 1957, kl. 11 f. h., af Ethicon, Inc., fram- 

leiðsla og verzlun, New Brunswick, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 21. nóvember s. á. 

Kl ETHICON
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Samkvæmt tilkynningu 4. juni 1953, er merkid skråsett i Washington 14. desember 
1954, 44. flokki, fyrir saum- og bindiþræði til skurdadgerda, bómull, gas, hrosshår, 

lin, vír og silki til skurðlækninga, fascia lata, æðaklemmur og aðrar klemmur til 

skurðaðgerða, kengúrusinar (tendons), silkiormagirni, tantalumþynnur, þráð og 
vir til tannlækninga, kvenlækninga, fæðingarhjálpar, lyfjabúða, skurðlækninga og 
dýralækninga; og naflabindi svo og læknastofugeyma alls konar fyrir þessar vörur. 

Skrás. 1957, nr. 208. Tilkynnt 2. ágúst 1957, kl. 3 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 29. nóvember s. á. 

ii OrwoSvam 
Samkvæmt tilkynningu 12. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. júlí 1957 fyrir kemiskar afurðir til lækninga og heilsuverndar, umbúðaefni, tróð 
(tamponer), svampa úr gerviefnum, það er úr endurunninni (regenereret) cellulose. 

Skrás. 1957, nr. 209. Tilkynnt 2. ágúst 1957, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 29. 
nóvember s. á. 

ore Spongina 
Samkvæmt tilkynningu 12. október 1957, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. júlí 1957 fyrir svampa úr gerviefnum, það er úr endurunninni (regenereret) 
cellulose. 

Skrás. 1957, nr. 210. Tilkynnt 29. október 1957, kl. 3 e. h., af Ceské závody 
motocyklové, národni podnik, iðju- og verzlunarrekstur, Strakonice, Tékkóslóvakíu, 
og skrásett 29. nóvember s. á. 

Bókstafirnir: CZ á hringfleti. 

Samkvæmt tilkynningu 19. febrúar 1930, er merkið skrásett í Prag 19. febrúar 
1930 fyrir mótorðkutæki alls konar til notkunar á landi, sérstaklega bifhjól ásamt 
hlutum af þeim og fylgihluti þeirra. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 1. febrúar 1950 

Skrás. 1957, nr. 211. Tilkynnt 4. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af Ruper. Tobacco 

Corporation (Proprietary) Limited, iðjurekstur og verzlun, Stellenbosch, Cape Pro- 
vince, Sambandsríkjum Suður-Afríku, og skrásett 29. nóvember s. á. 
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163 Orðin: FERDINAND MAGELLAN 

Merkið er skrásett i Pretoria 9. janúar 1957, 45. flokki, fyrir: Tóbak, hvort 

heldur unnið eða óunnið. 

Skrás. 1957, nr. 212. Tilkynnt 7. nóvember 1957, kl. 10 f. h., af Tatra, národni 

podnik, iðju- og verzlunarrekstur, Koprivnice, Tékkóslóvakíu, og skrásett 29. nóv- 

ember s. á. 
Orðið: TATRA á svörtum hringfleti. 

  

Samkvæmt tilkynningu 9. júní 1953, er merkið skrásett í Prag 9. september 
1953 fyrir hvers konar flutningatæki til notkunar á landi, á legi og í lofti, sérstak- 
lega hvers konar vélknúin ökutæki og hluta af þeim, burðargrindur, yfirbyggingar, 
mótora og hluta af þessum vörum, járnbrautarvagna og tengivagna ásamt hlutum 
af þeim, mótorvagna, strætisvagna, taugavagna og hluta af þeim. 

Skrás. 1957, nr. 213. Tilkynnt 9. nóvember 1957, kl. 11 f. h, af Skloexport, 

podnik zahranicniko obchodu pro výpos skla, iðju- og verzlunarrekstur, Prag, 
Tékkóslóvakiu, og skrásett 29. nóvember s. á. 

Orðið: 

VITRASILK 

Samkvæmt tilkynningu 27. april 1951, er merkið skrásett í Prag 27. apríl 1951 
fyrir glerplötur styrktar með glerþynnum. 

Skrás. 1957, nr. 214. Tilkynnt 12. nóvember 1957, kl. 2 e. h., af Elangro Trading, 

umboðs- og heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 29. nóvember s. á. 
Merkið, sem er svartur hringur, sundurskorinn í miðju —- lóðrétt — á hvítum 

grunni, myndar bókstafinn E og O, en lóðrétt strik inni í miðjum hringnum mynda 
bókstafinn I. Merkið í heild myndar þannig bókstafina EIO.
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Merkið er skrásett fyrir: Rafmagnstöflubúnað, svo sem varhús, varhausa, botn- 
skrúfur, leiðsluöryggi, vartappa, stofnöryggi, mælatöflur, mælaborð, víraklemmur, 
greiniklemmur fyrir mælatöflur, rofa, tengibúnað alls konar, tengla, tengiklær, 
postulinstengidósir, jólaljósasamstæður, jólaljósakerti, einangrara, smáhreyfla. Vörur 
þessar eru framleiddar af VEB Elektroinstallation Oberlind. 

Skrás. 1957, nr. 215. Tilkynnt 15. nóvember 1957, kl. 3 e. h., af British Rayohpane 
Limited, iðjurekstur, Wigton, Cumberland, Englandi, og skrásett 29. nóvember s. á. 

Orðið: 

EUROPHANE 
Merkið er skrásett í London 9. maí 1957, 16. flokki, fyrir endurunnið (regenera- 

ted) cellulose í örkum og rúllum til umbúða og pökkunar og hluti búna til úr 
slíkum örkum. 

Skrás. 1957, nr. 216. Tilkynnt 30. maí 1956, kl. 10 f. h., af Ford Motor Company, 
iðjurekstur, Dearborn, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 16. des- 
ember 1957. 

Orðið: EDSEL 

Samkvæmt tilkynningu 18. apríl 1956, er merkið skrásett í Washington 30. júlí 
1957, 19. flokki, fyrir bifreiðar. 

Skrás. 1957, nr. 217. Tilkynnt 1. október 1957, kl. 10 f. h., af Orlické strojirny, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Skuhrov nad Belon, Tékkóslóvakíu, og 

skrásett 16. desember s. á. 

— PORKERT 
Samkvæmt tilkynningu 2. mai 1950, er merkið skrásett i Prag 2. mai 1950 

fyrir kjötkvarnir, rifjárn, vogarskálar, rjómaísvélar, vélstrokka, strokjárn, ávaxta- 
pressur og eldhúsvélar. 
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Skrås. 1957, nr. 218. Tilkynnt 10. október 1957, kl. 3 e. h., af Kefårske zåvody, 
národni podnik, Batislava, Tékkóslóvakíu, og skrásett 16. desember s. á. 

Orðin: 

KOH-I-NOOR 

Samkvæmt tilkynningu 11. febrúar 1909, er merkið skrásett í Prag 11. febrúar 
1909 fyrir bursta, nefnilega tannbursta. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 2. maí 1949. 

Skrás. 1957, nr. 219. Tilkynnt 18. október 1957, kl. 11 f. h., af Bateria Slany, 
národní podnik, iðjurekstur og verzlun, Slany, Tékkóslóvakíu, og skrásett 16. des- 
ember s. á. 

Orðið: Palaba 

Samkvæmt tilkynningu 28. apríl 1920, er merkið skrásett í Prag 28. apríl 1920 
fyrir rafhlöður og hluta þeirra. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 20. april 1950. 

Skrás. 1957, nr. 220. Tilkynnt 23. nóvember 1957, kl. 2 e. h., af Dr. Ing. Rudolf 

Hell, verzlun, Kiel-Dietrichsdorf, Þýzkalandi, og skrásett 16. desember s. á. 

——— VARIO-KLISCHOGRAPH 
Samkvæmt tilkynningu 15. april 1957, er merkið skrásett i Munchen 8. juli 1957, 

22 b-flokki, fyrir málmþynnur og þynnur úr gerviefnum til prentmóta, edlisfrædi- 
leg, ljósfræðileg og raffræðileg áhöld, mælitæki og eftirlitstæki, vélar og sjálfvirkni- 
vélar til framleiðslu prentmóta, ljósmyndunar — og prentvörur, prentmót. 

Skrás. 1957, nr. 221. Tilkynnt 25. nóvember 1957, kl. 11 f. h., af Pepsi-Cola 

Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 16. 

desember s. á. 
Orðið: Mirida á stílfærðri mynd af bókstafnum M. 

  

Samkvæmt tilkynningu 3. janúar 1957, er merkið skrásett í Washington 15. 
október 1957, 45. flokki, fyrir óáfenga gosdrykki og siróp og kjarnseyði til fram- 
leiðslu á slíkum drykkjum.
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Skrás. 1957, nr. 222. Tilkynnt 26. nóvember 1957, kl. kl. 10 f. h., af Kayser 
Bondor Limited, iðjurekstur og verzlun, Baldock, Hertfordshire, Englandi, og skrá- 
sett 16. desember s. á. 

Orðið: 

Merkið er skrásett í London 30. apríl 1930, 38. flokki, fyrr sokka, langa og 
stutta, nærfatnað og glófa. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 30. apríl 1944. 

  

Skrás. 1957, nr. 223. Tilkynnt 27. nóvember 1957, kl. 3 e. h., af Atmos Zandov, 
národni podnik, iðjurekstur, Zandov hjá Ceská Lípa, Tékkóslóvakíu, og skrásett 
16. desember s. á. 

Orðið: ATOMS innan í hring með nokkurs konar vængjum til beggja hliða. 

  

Samkvæmt tilkynningu 28. maí 1956, er merkið skrásett í Prag 10. ágúst 1956 
fyrir loftdælur og bullu og snúningsloftdælur, bæði fastar og á hjólum með afköst- 
um allt að 1000 må af lofti á klukkustund, loka fyrir loftdælur með bullu, — af 
sérstakri gerð. 

Skrás. 1957, nr. 224. Tilkynnt 18. október 1957, kl. 11 f. h., af Barnabé Biosca, 
iðjurekstur, Alicante, Spáni, og skrásett 19. desember s. á. 

Myndmerki með orðunum EL MONAGUILLO og fleiri áletrunum á ferhyrnd- 
um fleti. 

  

Samkvæmt tilkynningu 7. ágúst 1943, er merkið skrásett í Madrid 3. janúar 1944 
fyrir döðluhlaup, döðlunúgga, döðlumarmelaði, döðlumauk, döðluþykkni, döðlubrjóst- 
sykur og döðlur. 

Skrás. 1957, nr. 225. Tilkynnt 27. nóvember 1957, kl. 3 e, h., af The Monotype 
Corporation Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 19. desember s. á. 

Orðið: 

MONOPHOTO 
„ B 65 
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163 Merkið er skrásett i London 20. nóvember 1951, 9. flokki, fyrir vélar til ljós- 
myndasetningar (phototypographic compositon), hluta af þeim og útbúnað fyrir 

þær, svo og ljósmyndalinsur. 

Skrás. 1957, nr. 226. Tilkynnt 27. nóvember 1957, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

19. desember s. á. 

Orðið: MONOTYPE 

Merkið er skrásett í London 24. apríl 1923, 6. flokki, fyrir stafaborð, letursteypu- 
vélar, vélar til að steypa gegnumslátt, linur og strik, rafmagnshreyfla, blýlyftur, 
stangir, borútbúnað, sem hluti af borvélum, vélar til að steypa lágar fellur, flutn- 
ingstæki fyrir blýstafi, flutningstæki (sleða) fyrir stafamót, greipar fyrir stafamót, 
tæki til ganghraðastillingar, leturmót, blýmót, mót fyrir gegnumslátt og strik, ryk- 
sugutæki, allt hluta af vélaútbúnaði í 6. flokki. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. april 1951. 

Skrás. 1957, nr. 227. Tilkynnt 2. desember 1957, kl. 11 f. h., af E. J. Du Pont de 

Nemours and Company, iðjurekstur, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 19. desember s. á. 

Nm ZEREX 
Samkvæmt tilkynningu 30. september 1939, er merkið skrásett í Washington 20. 

febrúar 1940, 6. flokki, fyrir frostvarnarvökva á kælikerfi bifreiða. 

Skrás. 1957, nr. 228. Tilkynnt 4. desember 1957, kl. 3 e. h., af Mogens Fin 

Stellinger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 19. desember s. á. 

Stafirnir: MM. 

Samkvæmt tilkynningu 31. október 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
22. desember 1956 fyrir ljósmyndavörur, prent- og forlagsbækur, auglýsingagögn, 
svo sem auglýsingaprentmál, bæklinga, útsýnismyndir.
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11. 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóvember 1903, um vörumerki, hefur skráning 
eftirgreindra vöruverkja verið endurnýjuð á árinu 1957. 

Skrás. 1917, nr. 4—5. Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, Port Sunlight, 

Cheshire, Englandi, frá 26. marz 1957. 
Skrás. 1917, nr. 9. Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, Port Sunlight, Cheshire, 

Englandi, frá 30. marz 1957. 
Skrás. 1927, nr. 1. The Coca-Cola Company, Wilmington, Delaware, U. S. A., frá 

18. janúar 1957. 

Skrás. 1927, nr. 3. G. M. Björnsson, Reykjavík, frá 22. janúar 1957. 
Skrás. 1927, nr. 4. The Goodyear, Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, U.S. A., 

frá 5. febrúar 1957. 
Skrás. 1927, nr. 5. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 

15. febrúar 1957. 

Skrás. 1927, nr. 6. Melrose Limited, Leith, Skotlandi, frá 15. febrúar 1957. 

Skrás. 1927, nr. 7. H.f. Brjóstsykursgerðin „Nói“, Reykjavík, frá 17. febrúar 1957. 
Skrás. 1927, nr. 10. Helsingborgs Gummifabriks Aktiebolag Tretorn. Hálsingborg, 

Svíþjóð, frá 12. marz 1957. 

Skrás. 1927, nr. 12. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 
Carolina, U. S. A., frá 31. marz 1957. 

Skrás. 1927, nr. 15. The Borden Company, New York, U.S. A., frá 25. apríl 1957. 
Skrás. 1927, nr. 17— 18. 'T'ootal Broadhurst Lee Company, Limited, Manchester, 

Englandi, frá 25. apríl 1957. 

Skrás. 1927, nr. 20. Gísli J. Johnsen, Reykjavík, frá 2. maí 1957. 
Skrás. 1927, nr. 21. Wilhelm Benger Söhne, Stuttgart, Þýzkalandi, frá 7. maí 1957. 
Skrás. 1927, nr. 23. John Haig á Co., Limited, Markinch, Skotlandi, frá 27. maí 

1957. 

Skrás. 1927, nr. 25. H.f. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 27. maí 1957. 
Skrás. 1927, nr. 30. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 

Carolina, U. S. A., frá 2. júlí 1957. 

Skrás. 1927, nr. 33. The B. F. Goodrich Company, New York, U. S. A., frá 16. 
ágúst 1957. 

Skrás. 1927, nr. 42. Olíuverzlun Íslands h.f., Reykjavík, frá 29. nóvember 1957. 

Skrás. 1927, nr. 52—53. The Parker Pen Co., Janesville, Wisconsin, U. S. A., frá 
10. desember 1957. 

Skrás. 1937, nr. 1. The British Van Heusen Company, Limited, London, Englandi, 

frá 23. janúar 1957. 

Skrás. 1937, nr. 2. Loftur Guðmundsson, Reykjavík, frá 25. janúar 1957. 
Skrás. 1937, nr. 4. Titan Co., A/S., Fredrikstad, Noregi, frá 30. marz 1957. 

Skrás. 1937, nr. 6. Bernhard Petersen, Reykjavík, frá 16. apríl 1957. 
Skrás. 1937, nr. 10. Þorgeir Jónasson, Reykjavík, frá 22. júní 1957. 
Skrás. 1937, nr. 11. Hallgrímur Ó. Jónasson, Reykjavík, frá 22. júní 1957. 
Skrás. 1937, nr. 14. Lakk- og málningarverksmiðjan Harpa, Reykjavík, frá 22. júní 

1957. 

Skrás. 1937, nr. 21. Osram Gesellschaft mit beschránkter Haftung, Berlin og 
Minchen, Þýzkalandi, frá 20. ágúst 1957. 

Skrás. 1937, nr. 24. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 

21. september 1957. , 
Skrás. 1937, nr. 25—26. Parfumerie d'Emol, Reykjavík, frá 5. október 1957. 

Skrás. 1937, nr. 27—28. Daimler Benz hlutafélag, Salzufer % Berlin-Charlotten- 
burg, Þýzkalandi, frá 23. október 1957, 
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Skrås. 1937, nr. 30. C. C. Wakefield & Co., Ltd., London, Englandi, frå 11. nåvem- 

ber 1957. 

Skrås. 1937, nr. 34. George Dobie & Son, Limited, Paisley, Skotlandi, frå 27. 

nóvember 1957. 

Skrås. 1937, nr. 35. Þórarinn Kjartansson, Reykjavik, frå 27. nóvember 1957. 
Skrås. 1937, nr. 38—39. Hardfisksalan, Reykjavik, frå 20. desember 1957. 
Skrås. 1937, nr. 40. Oliuverzlun Íslands h.f., Reykjavik, frå 27. desember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 1. The Kalart Company, Inc., Stamford, Connecticut, U. S. A., frá 

7. januar 1957. 
Skrås. 1947, nr. 2—3. Cooper & Roe, Limited, Nottingham, Englandi, frå 17. januar 

1957. 
Skrås. 1947, nr. 6. The Four Wheel Drive Auto Company, Glintonville, Wisconsin, 

U. S. A., frá 23. janúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 7. Bantam Books, Inc., New York, U.S. A., frá 23. janúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 8—9. RKO Teleradio Pictures, Inc., New York, U. S. A., frá 27. 

janúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 10. Eagle Pencil Company, New York, U.S. A., frá 30. janúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 12. Georg Jensens Sölvsmedie A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 7. febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 16. C. & J. Clark Limited, Street, Somersetshire, Englandi, frá 

8. febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 17. J. & P. Coats Limited, Paisley, Skotlandi, frá 10. febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 18. Verksmiðjan Fram h.f., Reykjavík, frá 10. febrúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 19—21. Samband íslenzkra samvinnufélaga, Reykjavík, frá 12. 

febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 22. James Buchanan £ Company, Limited, London, Englandi, 

frá 17. febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 24. J. & P. Coats Ltd., Paisley, Skotlandi, frá 7. marz 1957. 

Skrás. 1947, nr. 25. Arenco Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 8. marz 1957. 

Skrás. 1947, nr. 27—28. Lightning Fasteners, Limited, Slough, Buckinghamshire, 
Englandi, frá 14. marz 1957. 

Skrás. 1947, nr. 30. Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fabriker, Södertálja, 

Svíþjóð, frá 25. marz 1957. 
Skrás. 1947, nr. 31. Aktiebolaget Wallco, Hássleholm, Svíþjóð, frá 25. marz 1957. 
Skrás. 1947, nr. 32. Hoover Limited, Greenford, Middlesex, Englandi, frá 25. marz 

1957. 
Skrás. 1947, nr. 33. Wailes Dave Bitumastic Limited, Heburn, Durham, Englandi, 

frá 5. apríl 1957. 
Skrás. 1947, nr. 34. The Murray Corporation of America, Detroit, Michigan, 

U. S. A., frá 5. apríl 1957. 
Skrás. 1947, nr. 35. Saxone Shoe Company Limited, Kilmarnock, Skotlandi, frá 

5. apríl 1957. 
Skrás. 1947, nr. 36. Imperial Chemical Industries, Limited, Slough, Bucking- 

hamshire, Englandi, frá 5. apríl 1957. 
Skrás. 1947, nr. 37—-40. Verksmiðjan Fram h.f., Reykjavík, frá 15. april 1957. 
Skrás. 1947, nr. 41. Tootal Broadhurst Lee Company, Limited, Manchester, Eng- 

landi, frá 2. maí 1957. 

Skrás. 1947, nr. 42. Thermega Limited, London, Englandi, frá 2. mai 1957. 
Skrás. 1947, nr. 43. Unitor A/S., Oslo, Noregi, frá 13. maí 1957. 

Skrás. 1947, nr. 44—46. Colgate-Palmolive Company, Jersey City, New Jersey, 
U. S. A., frá 23. maí 1957.
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Skrås. 1947, nr. 47. Kay Daumit, Inc., Jersey City, New Jersey, U. S. A., frå 23. 

mai 1957. 

Skrås. 1947, nr. 48. Lipton Limited, London, Englandi, frå 5. juni 1957. 

Skrås. 1947, nr. 49. J. W. Roberts Limited, Armley, Leeds, Englandi, frå 5. juni 
1947. 

Skrás. 1947, nr. 50. Julius Kayser & Co., New York, U. S. A., frå 5. júní 1957. 

Skrås. 1947, nr. 51. Union Carbide Corporation, New York, U. S. A., frå 6. juni 1957. 

Skrás. 1947, nr. 52. Benson & Hedges, New York, U. S. A., frå 7. júní 1957. 

Skrås. 1947, nr. 53—54. The Parker Pen Company, Janesville, Wisconsin, 

U. S. A., frá 12. juni 1957. 
Skrås. 1947, nr. 56. The Calico Printer's Association, Limited, Manchester, Eng- 

landi, frå 12. juni 1957. 
Skrås. 1947, nr. 57. Aktiebolaget Stille-Werner, Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 13. 

juni 1957. 

Skrås. 1947, nr. 60. May & Baker Limited, Dagenham, Essex, Englandi, frå 25. 

juni 1957. 
Skrás. 1947, nr. 66. International Harvester Company, Chicago, Illinois, U. S. A., 

frå 26. juni 1957. 
Skrås. 1947, nr. 68—69. International Harvester Company, Chicago, Illinois, 

U. S. A. frå 26. júní 1957. 
Skrás. 1947, nr. 70—71. Aktibolaget Átvidaberg-Facit, Átvidaberg, Svíþjóð, frá 

28. júní 1957. 

Skrás. 1947, nr. 75. Morris Motors Limited, Cowley, Oxford, Englandi, frá 5. 

júlí 1957. 

Skrás. 1947, nr. 76. Wolseley Motors Limited, Cowley, Oxford, Englandi, frá 5. 
júlí 1957. 

Skrás. 1947, nr. 78—79. The Parker Pen Company, Janesville, Wisconsin, 

U. S. A., frá 16. júlí 1957. 
Skrás. 1947, nr. 105. J. A. Phillips & Company, Limited, Smethwick, Birmingham, 

Englandi, frá 23. júlí 1957. 
Skrás. 1947, nr. 106. A. Bell & Company, Limited, Northampton, Englandi, frá 

6. ágúst 1957. 

Skrás. 1947, nr. 107. Colgate-Palmolive Company, Jersey City, New York, U.S. A., 

frá 6. ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 108. Herbert L. Driver, Limited, Leicester, Englandi, frá 6. ágúst 

1957. 

Skrás. 1947, nr. 109. Fataverksmiðjan, Hekla, Akureyri, frá 6. ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 114. Imperial Chemical Industries, Limited, Slough, Buching- 

hamshire, Englandi, frá 18. ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 115. California Texes Oil Company, Limited, Nassau, Bahama- 

eyjum, frá 11. september 1957. 
Skrás. 1947, nr. 116. Brillo Manufacturing Company, Inc., Brooklyn, New York, 

U. S. A., frá 11. september 1957. 
Skrás. 1947, nr. 117. The Gramophone Company, Limited, Hayes, Middlesex, 

Englandi, frá 12. september 1957. 

Skrás. 1947, nr. 118—119. Columbia Graphophone Company, Limited, Hayes, 
Middlesex, Englandi, frá 12. september 1957. 

Skrás. 1947, nr. 120—121. The Parlophone Company, Limited, Hayes, Middlesex, 
Englandi, frá 13. september 1957. 

Skrás. 1947, nr. 122. Halda Aktiebolag, Svángsta, Svíþjóð, frá 20. september 1957. 
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163 Skrás. 1947, nr. 123—124. Øtker A/S., Kaupmannahöfn, Danmörku, frå 22. sept- 

ember 1957. 

Skrås. 1947, nr. 129. Eterna A. G., Grenchen, Sviss, frá 9. október 1957. 

Skrás. 1947, nr. 130— 131. Société des Produits Nestlé S. A., Bern, Sviss, frá 9. 

okótber 1957. 
Skrás. 1947, nr. 132. Recta Manufacture d'Horologerie S. A., Biel, Sviss, frá 10. 

október 1957. 
Skrás. 1947, nr. 133—134. Dr. A. Wander S. A., Bern, Sviss, frá 10. október 1957. 

Skrás. 1947, nr. 135—137. Albion Motors, Limited, Scotstoun, Glasgow, Skot- 

landi, frá 28. október 1957. 
Skrás. 1947, nr. 146, Brake Linings Limited, Buxton, Derbyshire, Englandi, frá 

10. nóvember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 147. A/S. Bireka, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 10. nóvem- 

ber 1957. 
Skrás. 1947, nr. 148. Lodge Plugs Limited, Rugby, Warwick, Englandi, frá 10. 

nóvember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 157— 158. Swift & Company, Chicago, Illinois, U. S. A., frá 22. 

nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 163. Flugfélag Íslands h.f, Reykjavík, frá 2. desember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 164— 165. The Ruberoid Company, Limited, London, Englandi, 

frá 3. desember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 166—172. C. Wakefield £ Company, Limited, London, Englandi, 

frá 15. desember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 173. Alpina Union Horlogére A. G., Biel, Sviss, frá 18. desem- 

ber 1957. 
Skrás. 1947, nr. 175. British Cellophane Limited, Bridgewater, Somerset, Eng- 

landi, frá 18. desember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 177. Humber Limited, Stoke, Coventry, Warwickshire, Eng- 

landi, frá 19. desember 1957. 

III. 
Enn fremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1917, nr. 11. Lever Brothers Limited f. h. Benjamin Brooke £ Company 
Limited, Port Sunlight, Englandi, frá 23. maí 1957. 

Skrás. 1927, nr. 19. Tootal Broadhurst Lee Company, Manchester, Englandi, 

frá 25. april 1957. 
Skrás. 1927, nr. 32. The B. F. Goodrich Company, New York, U. S. A., frá 16. 

ágúst 1957. 
Skrás. 1927, nr. 43—45. Olíuverzlun Íslands h.f. Reykjavík, frá 29. nóvem- 

ber 1957. 
Skrás. 1937, nr. 3. H.f. „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 9. marz 1957. 

Skrás. 1937, nr. 5. H.f. „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 30. marz 1957. 

Skrás. 1937, nr. 9. Angostura Bitters (Dr. J. G. B. Siegert & Sons) Limited, Port 
of Spain, Trinidad, frá 22. júní 1957. 

Skrás. 1937, nr. 12. Lakk- og málningarverksmiðjan Harpa, Reykjavík, frá 22. 

júní 1957. 
Skrás. 1937, nr. 15—17. Lakk- og málningarverksmiðjan Harpa, Reykjavík, frá 

22. júní 1957.
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Skrås. 1937, nr. 29. Tanqueray Gordan & Company, Limited, London, Englandi, 

frá 25. október 1957. 
Skrás. 1937, nr. 31. C. GC. Wakefield £ Co. A/S., Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 11. nóvember 1957. 
Skrás. 1937, nr. 33. Sigurður Arnalds, Reykjavík, frá 27. nóvember 1957. 
Skrás. 1937, nr. 36. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

Þýzkalandi, frá 11. desember 1957. 

Skrás. 1937, nr. 37. H.f. „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 11. desember 1967. 

Skrás. 1937, nr. 41. Stefán Thorarensen, Reykjavík, frá 27. desember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 4—5. Commonwealth Plywood Company Limited, Quebec, 

Canada, frá 18. janúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 11. Melrose Distillers, Inc., New York, U. S. A., frá 4. febrúar 1957. 

Skrás. 1947, nr. 13. Georg Jensens Sölvsmedie A/S., Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku, frá 7. febrúar 1967. 
Skrás. 1947, nr. 14—15. C. & J. Clark Limited, Street, Somersetshire, Englandi, 

frá 8. febrúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 23. Vono Limited, Tipton, Staffordshire, Englandi, frá 7. marz 1957. 

Skrás. 1947, nr. 26. Southern Comfort Corporation, St. Louis, Missoure, U.S. A., 

frá 14. marz 1957. 
Skrás. 1947, nr. 29. Det Danske Petroleums Aktieselskab, Kaupmannahöfn, Dan- 

mörku, frá 19. marz 1957. 
Skrás. 1947, nr. 55. Mead Johnson & Company, Evansville, Indiana, U. S. A., frá 

12. júní 1957. 
Skrás. 1947, nr. 58. Aquella Products Inc., New York, U. S. A., frá 16. juni 1957. 

Skrás. 1947, nr. 59. Mead Johnson & Company, Evansville, Indiana, U. S. A. 
frá 16. júní 1957. 

Skrás. 1947, nr. 61—65. May & Baker Limited, Dagenham, Essex, Englandi, frá 

25. juni 1957. 
Skrás. 1947, nr. 67—68. International Harvester Company, Chicago, Illinois, 

U. S. A., frá 26. janúar 1957. 
Skrás. 1947, nr. 73. Kay & Lee, Limited, Manchester, Englandi, frá 4. júlí 1967. 

Skrás. 1947, nr. 74. G. W. Russel & Son, Limited, Bancroft, Hitchin, Hertford- 

shire, Englandi, frá 4. júlí 1957. 
Skrás. 1947, nr. 77. Mead Johnson & Company, Evansville, Indiana, U. S. A., frá 

16. júlí 1957. 
Skrás. 1947, nr. 80— 104. H.f. „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 19. júlí 1957. 

Skrás. 1947, nr. 110. Joseph Wood & Co., Limited, Bradford, Englandi, frá 6. 

ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 111— 112. Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fabriker, 

Södertelja, Svíþjóð, frá 16. ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 113. The Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, 

Limited, Montreal, Quebec, Canada, frá 16. ágúst 1957. 
Skrás. 1947, nr. 125—128. Inter-Hamol S. A., Bern, Sviss, frá 7. október 1957. 

Skrás. 1947, nr. 138. Sturmey-Archer Gears Limited, Nottingham, Englandi, frá 
29. október 1957. 

Skrás. 1947, nr. 139. Arthur & Company Limited, Glasgow, Skotlandi, frá 29. 
október 1957. 

Skrás. 1947, nr. 140— 141. E. Wyer & Sons Limited, sem einnig verzla undir 

nafninu Clayton Brothers, Wandsworth, London, Englandi, frá 6. nóvember 1967. 
Skrás. 1947, nr. 142. The Schermuly Pistol Rocket Apperatus, Limited, Newdigate, 

Surrey, Englandi, frá 6. nóvember 1957. 
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Skrás. 1947, nr. 143. Th. Moldkjær, Kaupmannahöfn, frá 10. nóvember 1957. 
Skrås. 1947, nr. 144—145. May & Baker, Limited, Dagenham, Essex, Englandi, 

frå 10. nóvember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 149. J. Crespin & M. Laurens Frings £ Cie, París, Frakklandi, 

frá 10. nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 150—152. Merck & Co., Inc., Rahwey, New Jersey, U. S. A., 
frá 12. nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 153. Aktiebolaget F. W. Haker £ Co., Stokkhólmi, Svíþjóð, frá 
12. nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 154— 155. James Buchanan á Company, Limited, London, Eng- 
landi, frá 13. nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 156. The Wessex Aircraft Engineering Company, Limited, Salis- 
bury, Wiltshire, Englandi, frá 13. nóvember 1957. 

Skrás. 1947, nr. 159—161. H.f. „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 22. nóvember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 162. Portland Plastics Limited, London, Englandi, frá 2. desem- 

ber 1957. 

Skrás. 1947, nr. 174. Propert Limited, London, Englandi, frá 18. desember 1957. 
Skrás. 1947, nr. 176. The Angus Milling Company, Limited, Kirriemuir, For- 

farshire, Skotlandi, frá 19. desember 1957. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1957. 

Páll Pálmason. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

… 2. nóvember 1956 var John F. Sigurðsson skipaður til þess að vera ræðismaður 
Íslands í Vancouver í Kanada. 

S. d. voru þessir menn skipaðir ræðismenn Íslands: 
Erwin van Hazebrouck, Frankfurt am-Main. 
Ernst Oswald Hosse, Dússeldorf. 
Carl Friedrich Riger, Múnchen. 

24. nóvember 1956 var Agnar Kl. Jónsson, ambassador Íslands í Frakklandi, skip- 
aður til þess jafnframt að vera sendiherra Íslands og ráðherra með umboði á Spáni. 

28. nóvember 1956 var Agnar Kl. Jónsson, ambassador Íslands í Frakklandi, 
skipaður til þess jafnframt að vera sendiherra og ráðherra með umboði í Portugal. 

17. janúar var Hannes Jónsson, sendiráðsritari í Bonn, skipaður til þess að vera 
sendiráðsritari við sendiráð Íslands í London frá 15. febrúar 1957 að telja. 

8. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Ólafssyni til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Stefáni Yngva Finnbogasyni til þess að 
mega stunda tannlækningar hér á landi. 

19. febrúar var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Jónssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda lækningar hér á landi.
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19. februar var gefið út leyfisbréf handa Birni Júlíussyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

21. febrúar var Ása Guðjónsdóttir, cand. med. & chir., ráðin til þess að vera 
aðstoðarlæknir í Stykkishólmi um þriggja mánaða tíma frá 15. febrúar að telja. 

6. marz var gefið út leyfisbréf handa cand. med. & chir. Jóni Þorsteinssyni, til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

8. marz var gefið út leyfisbréf handa Einari Jóhannessyni, cand. med. & chir,, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Grími Jónssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lungnasjúkdómum. 

11. marz var gefið út leyfisbréf handa Richard Thors, cand. med. & chir., til 

þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Richard Thors, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í handlækningum. 

15. marz hefur menntamálaráðuneytið skipað eftirtalda menn í nefnd sam- 
kvæmt 4. gr. reglugerðar nr. 51/1947, um miðskólapróf í bóknámsdeild: Bjarna 
Vilhjálmsson, magister, formann, Ágúst Sigurðsson, magister, Ástvald Eydal, licentiat, 
Guðmund Arnlaugsson, menntaskólakennara, Guðmund Kjartansson, magister, Jón 
Magnússon, fréttastjóra, Ólaf Briem, menntaskólakennara, Ólaf Hansson, mennta- 

skólakennara, Steingrím Pálsson, magister, Steinþór Guðmundsson, kennara. 

Samkvæmt 4. gr. samnings frá 23. febrúar 1957 milli Íslands og Bandaríkja 
Ameríku, um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, voru þessir menn, 
hinn 26. marz 1957, skipaðir í stjórn Menntastofnunar Bandaríkjanna á Íslandi (The 
United States Education Foundation in Iceland): Mr. Carl Peterson, forstjóri upp- 
lýsingaþjónustu Bandaríkjanna á Íslandi, en síðar tók eftirmaður hans, Mr. Donald 
Wilson, sæti í stjórninni, Mr. Edgar S. Borup, menningarmálafulltrúi upplýsingaþjón- 
ustunnar, Mrs. Doris Finnsson, dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, dr. 
Halldór Halldórsson, prófessor, Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri. — Ambassador 
Bandaríkjanna, Mr. John J. Muccio, er heiðursformaður stjórnarinnar, en ambassa- 
dorinn hefur skipað Birgi Thorlacius formann stjórnarinnar. 

1. apríl var Guðjón Klemenzson, læknir, Ytri-Njarðsvík, settur staðgöngumaður 
héraðslæknisins í Keflavík, í veikindaforföllum hans, fyrst um sinn, þar til öðruvísi 
verður ákveðið. 

S. d. var Ólafur Halldórsson, læknir, skipaður, til þess að vera héraðslæknir í 
Súðavíkurhéraði frá 1. júlí 1957 að telja. 

4. apríl var gefið út leyfisbréf handa Sigfúsi B. Einarssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

5. apríl var Haraldur Guðmundsson, forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins, skip- 
aður til þess að vera ambassador Íslands í Osló. 
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13. maí var Magnús Bl. Bjarnason, cand. med. & chir., ráðinn til þess að vera 
aðstoðarlæknir héraðslæknisins á Seyðisfirði frá 1. febrúar til marzloka þessa árs. 

14. maí var síra Jón Skagan settur æviskráritari um eins árs skeið frá 1. júlí 
n. k. að telja. 

S. d. var dr. Þorkell Jóhannesson, prófessor, kjörinn rektor Háskóla Íslands frá 
15. september n. k. til jafnlengdar 1960. 

31. maí var gefið út leyfisbréf handa Kjartani Ólafssyni, tannlækni, til þess 
að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var Henry Ernst Graham skipaður til þess að vera ræðusmaður Íslands í 
Boulogne-sur-Mer. Heimilisfang ræðismannsskrifstofunnar er: Tlot G. A., rue Victor 
Hugo, Boulogne-sur-Mer. 

S. d. kaus sameinað Alþingi þessi menn í bankaráð Útvegsbanka Íslands til árs- 
loka 1961 samkvæmt 14. gr. laga nr. 34/1957: Aðalmenn: Gísla Guðmundsson, al- 
þingismann, Björn Ólafsson, fyrrv. ráðherra, Lúðvík Jósepsson, ráðherra, og Guð- 
mund Í Guðmundsson, ráðherra. Varamenn: Björgvin Jónsson, alþingismann, Eyjólf 
Jóhannsson, framkvæmdastjóra, Halldór Jakobsson, skrifstofumann, og Hálfdan 

Sveinsson, bæjarfulltrúa. 

S. d. kaus sameinað Alþingi þessa menn í bankaráð Framkvæmdabanka Íslands 
til ársloka 1963 samkvæmt lögum nr. 35/1957: Aðalmenn: Eystein Jónsson, ráð- 
herra, Jóhann Hafstein, bankastjóra, Karl Guðjónsson, alþingismann, og dr. Gylfa 
Þ. Gíslason, ráðherra. Varamenn: Halldór E. Sigurðsson, alþingismann, Ingólf Jóns- 
son, fyrrv. ráðherra, Kristján Andrésson, bæjarfulltrúa, og Eggert G. Þorsteinsson, 
alþingismann. 

S. d. var Sigtryggur Klemenzson „ráðuneytisstjóri, skipaður formaður banka- 
ráðsins og Jón Ívarsson, forstjóri, varaformaður til til ársloka 1963. 

S. d. kaus sameinað Alþingi þessa menn í bankaráð Landsbanka Íslands til 
ársloka 1961 samkvæmt 17. gr. laga nr. 33/1957: Aðalmenn: Steingrím Steinþórsson, 
fyrrv. forsætisráðherra, Ólaf Thors, fyrrv. forsætisráðherra, Einar Olgeirsson, al- 
Þþingisforseta, og Baldvin Jónsson, héraðsdómslögmann. Varamenn: Skúla Guð- 
mundsson, alþingismann, Birgi Kjaran, hagfræðing, Ragnar Ólafsson, hæstaréttar- 

lögmann, og Guðmund R. Oddsson, forstjóra. 

1. júní var dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skipaður í orðunefnd í 
stað Pálma heitins Hannessonar, rektors. 

3. júní var Valtýr Blöndal, fyrrv. bankastjóri, skipaður formaður Þbanka- 

ráðs Landsbanka Íslands frá þeim degi að telja til ársloka 1962. 

S. d. var Stefán Jóh. Stefánsson, fyrrv. forsætisráðherra, settur formaður banka- 

ráðs Útvegsbanka Íslands, og Jónas Haralz, hagfræðingur, skipaður varaformaður. 

4. júní var Vilhjálmur Þór settur aðalbankastjóri í Seðlabanka Íslands frá þeim 
degi að telja og fyrst um sinn, unz öðruvísi kynni að verða ákveðið.
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4. júní voru þeir Ingi R. Helgason, lögfræðingur, Jón Axel Pétursson, framkvæmda- 
stjóri, og Ólafur Jóhannesson, prófessor, skipaðir í stjórn Seðlabanka Íslands um 
fjögurra ára skeið frá þeim degi að telja samkv. lögum nr. 33/1957, um breyting á 
lögum nr. 10 frá 15. apríl 1928, um Landsbanka Íslands. 

6. júní var gefið út leyfisbréf handa Jóni Þorsteinssyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Gunnlaugi Snædal, cand. med. & chir., til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kjartani Ólafssyni, cand. med. & chir., til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

7. júní var Kristni yfirkennara Ármannssyni veitt rektorsembættið við Mennta- 
skólann í Reykjavík frá 17. júní 1957 að telja. 

S. d. var Ása Guðjónsdóttir, cand. med. £ chir., sett staðgöngumaður héraðs- 
læknisins í Stykkishólmshéraði frá 1. s. m., þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

13. júní var dr. med. Snorri Hallgrímsson, prófessor, skipaður formaður stjórnar 
Vísindasjóðs. Þá hefur Þorbjörn Sigurgeirsson, framkvæmdastjóri Rannsóknarráðs 
ríkisins, verið skipaður varaformaður sjóðstjórnar. 

14. júní var Kristjáni Jóhannessyni, héraðslækni í Búðardalshéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. júlí 1957 að telja. 

S. d. var Jóni G. Hallgrímssyni, héraðslækni í Laugaráshéraði, veitt lausn frá 
embætti frá 16. september 1957 að telja. 

S. d. var Aðalsteinn Júlíusson, verkfræðingur, settur til að vera vita- og hafnar- 
málastjóri fyrst um sinn, þar til öðru vísi verður ákveðið. 

15. júní var héraðslæknirinn á Ísafirði settur til þess að gegna Súðavíkurhéraði 
ásamt sínu héraði frá 1. júní til næstu mánaðamóta. 

S. d. var Guðmundur Guðmundsson, cand. med. & chir., ráðinn til þess að vera 

aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Hafnarhéraði frá 15. bp. m. og þangað til öðruvísi 
verður ákveðið. 

S. d. var séra Einar Þór Þorsteinsson skipaður sóknarprestur í Kirkjubæjar- 
prestakalli í Norður-Múlasýslu frá 1. júlí 1957 að telja. 

21. júní var Snorri Jónsson læknir, settur til þess að gegna héraðslæknisembætt- 
inu í Búðardalshéraði frá 1. júlí 1967 að telja og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

29. júní var Halldór Steinsen, stud. med. & chir., settur til þess að gegna hér- 
aðslæknisembættinu í Djúpavíkurhéraði frá 1. júlí 1957 þangað til öðruvísi verður 
ákveðið. 

9. júlí var Erlendur Konráðsson, læknir, settur staðgöngumaður héraðslækn- 
isins á Akureyri um þriggja mánaða skeið frá 1. júlí þ. á. að telja til septemberloka. 
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15. júlí var Vilhjálmur Þór skipaður aðalbankastjóri Seðlabanka Íslands frå 
þeim degi að telja. 

26. júlí var Þórhallur B. Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Búðardalshéraði frá 1. september 1957 að telja. 

29. júlí var Helgi Vigfússon, fulltrúi í endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins, 
skipaður yfirfangavörður við vinnuhælið á Litla-Hrauni frá 1. ágúst 1957 að telja. 

7. ágúst var William McKeag veitt viðurkenning sem ræðismaður Íslands í 
Newcastle-on-Tyne. 

S. d. var Snorri Jónsson, læknir, ráðinn til þess að vera aðstoðarlæknir héraðs- 
læknisins í Eyrarbakkahéraði frá 8. s. m. til loka mánaðarins. 

8. ágúst var Grímur Jónsson, héraðslæknir á Reykhólum, settur til þess að gegna 
ásamt sínu héraði Búðardalshéraði frá 9. s. m. til loka mánaðarins. 

20. ágúst var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Geirssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í lyflækningum. 

„22. ágúst var Povl Christensen veitt viðurkenning sem ræðismanni Íslands í 
Álaborg. Heimilisfang ræðismannsskrifstofunnar er Ved Stranden 7, Aalborg, Dan- 

mark. 

24. ágúst var Leifur Björnsson, cand. med. & chir., settur til þess að gegna hér- 
aðslæknisembættinu í Djúpavogshéraði frá 1. september 1967 að telja og þangað til 

öðruvísi verður ákveðið. 

29. ágúst var dr. phil. Halldór Halldórsson skipaður prófessor í íslenzku nú- 
tímamáli og hagnýtri íslenzkukennslu í heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. júlí 
1957 að telja. 

S. d. var dr. phil. Matthías Jónasson skipaður prófessor í uppeldisfræðum í heim- 
spekideild Háskóla Íslands frá 1. september 1957 að telja. 

S. d. var mag. scient. Þorbjörn Sigurgeirsson skipaður prófessor í eðlisfræði í 
verkfræðideild Háskóla Íslands frá 1. september 1957 að telja. 

Frá 1. september hefur Jónatan Hallvarðsson, hæstaréttardómari, verið kjör- 
inn forseti Hæstaréttar til jafnlengdar næsta ár. 

S. d. voru eftirtaldir skólastjórar skipaðir: 

Ragnar Georgsson við gagnfræðaskólann við Réttarholtsveg, Rvík, Ólafur H. 
Kristjánsson við héraðsskólann að Reykjum í Hrútafirði, Elínborg Gunnarsdóttir 
við heimavistarbarnaskólann að Torfastöðum í Vopnafirði, Pálmi Ólason við barna- 
skóla Þórshafnar, Gunnar Guðmundsson við Kársnesskóla, Hróðmar Margeirsson 

við barnaskólann í Staðarskólahverfi, Sigurður Finnsson við barnaskólann í Vest- 
manneyjum, Jón Kristinsson við barnaskólann á Suðureyri, Torfi Guðbrandsson 
við heimavistarbarnaskólann að Finnbogastöðum í Strandasýslu, Heimir Þór Gísla- 
son við heimavistarbarnaskólann að Kópaskeri.
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Þá hafa þessir verið settir skólastjórar frå 1. september 1957 að telja: 

Njáll Þóroddsson við barnaskólann í Dyrhólaskólahverfi, V.-Skaft., Jón Ólafur 

Ólafsson við barnaskóla Hrafnagilsskólahverfis, Sigurður Ágústsson við heima- 
vistarbarnaskólann að Flúðum, Sigríður Guðmundsdóttir við Öngulsstaðaskólahverfi, 
Guðrún Hermannsdóttir við fávitaheimilið í Skálatúni, Mosfellssveit, Garðar Svein- 

bjarnarson við heimavistarbarnaskólann að Strönd á Rangárvöllum, Ingibjörg 

Indriðadóttir við heimavistarbarnaskólann í Keldunesskólahverfi, Sigurður Ólafsson 

við barna- og unglingaskólann í Sandgerði, Jón Þ. Eggertsson við barna- og unglinga- 
skólann á Patreksfirði, Tómas Jónsson við barnaskóla Þingeyrar, V.-Ís., Guðlaug 
Sigurðardóttir við heimavistarbarnaskólann í Vallaskólahverfi, Þórður Benedikts- 

son við barnaskóla Egilsstaðaskólahverfis, Guðmundur H. Sigurðsson við barna- og 
unglingaskólann í Grindavík, Gunnar Benediktsson við barna- og miðskólann í 
Hveragerði, Erla Stefánsdóttir við barnaskóla Hafnarskólahverfis, Valgeir Sigurðs- 
son við barna- og unglingaskóla Seyðisfjarðar, Eiríkur Sigurðsson við barnaskólann 
á Oddeyri, Kristinn Jónsson við barnaskóla Grýtubakkaskólahverfis, Jón Kristján 
Ingólfsson við barna- og unglingaskóla Eskifjarðar, Þórir Haukur Einarsson við 
barnaskóla Tálknafjarðarskólahverfis, Friðrik Margeirsson við miðskólann á Sauð- 
árkróki og Jón H. Guðmundsson við barnaskólann á Ísafirði, Óli P. Möller við 
heimavistarbarnaskólann að Reykholti í Biskupstungum, Sveinn Jónsson við barna- 
skólann í Austur-Eyjafjallaskólahverfi, Rang., Stefán Jónsson við barnaskóla Austur- 
Landeyjaskólahverfis, Rang., Hinrik Bjarnason við vistheimilið í Breiðuvík, Stefán 
Þ. Þorláksson við gagnfræðaskólann í Neskaupstað, Jóhannes Björnsson við heima- 
vistarbarnaskólann í Haganesskólahverfi, Skag., Bernharður Guðmundsson við 

barnaskóla Arnardals- og Skutulsfjarðarskólahverfis, N.-Ís., Svanhildur Hermanns- 
dóttir við barnaskóla Svalbarðsstrandarskólahverfis, Sveinn Víkingur Þórarinsson 
við barna- og unglingaskólann að Drangsnesi, Strand., Sigurgeir Guðmundsson við 
Iðnskóla Hafnarfjarðar, Arnþrúður Arnórsdóttir við heimavistarbarnaskólann að 

Lundi í Axarfjarðarskólahverfi, Sigurjón Jóhannesson við gagnfræðaskólann á Húsa- 
vík, Aðalsteinn Hallsson við barna- og unglingaskólann að Búðum í Fáskrúðs- 
firði, Björn Þ. Jóhannesson við barna- og unglingaskóla Bolungarvíkur, Vilhjálmur 
Hjálmarsson við barnaskóla Mjóafjarðar, Sveinn Einarsson við barnaskólann í 
Reynis- og Deildárskólahverfi, Sigríður Stefánsdóttir við barnaskóla Ólafsvíkur, 
Auðunn Br. Sveinsson við barnaskólann í Djúpárskólahverfi, Rang., Páll Aðalsteins- 
son við verknámsskólann í Reykjanesi, Guðmundur Ingi Kristjánsson við heima- 
vistarbarnaskólann í Mosvallaskólahverfi, Þorbjörn Bjarnason við heimavistar- 

barnaskólann í Bæjarskólahverfi, Strand., Jóhann Sigvaldason við heimavistar- 
barnaskólann Ásbyrgi í Ytri-Torfustaðaskólahverfi, séra Þorsteinn L. Jónsson við 
barnaskólann í Eyjaskólahverfi, Hnappadalssýslu, Ingimar Elíasson við heimavistar- 
barnaskólann að Klúku í Bjarnafirði, Björn Ólafur Pálsson við barnaskóla Súða- 
víkur, Kristín Skúladóttir við barnaskóla Landeyjaskólahverfis, Markúsína G. Jóns- 
dóttir við fávitaheimilið að Skálatúni í Mosfellssveit, Árni Stefánsson við heimavistar- 
barnaskólann í Breiðdalsskólahverfi, S.-Múl., Óskar Magnússon við Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar, Þórður Gíslason við barnaskólann í Staðarsveitarskólahverfi, Snæf. 

Þá hafa eftirgreindir kennarar verið skipaðir í stöður frá 1. september 1957 
að telja: 

Finnur Finnson og Kristín Jóhannesdóttir við barnaskólann á Ísafirði, Inga 
Magnúsdóttir við barnaskóla Hellissands, Snæf., Björn H. Jónsson, Guðmundur 
Jónasson, Ástvaldur Eydal, Gerður Magnúsdóttir, Guðrún L. Halldórsdóttir, Hjalti 
Jónasson, Hákon Tryggvason, Hólmfríður Árnadóttir, Hörður Rögnvaldsson, Ragnar 
Júlíusson, Ragnhildur Ásgeirsdóttir, Sigurbjörg Valmundsdóttir, Sigríður Haralds- 
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dóttir og Þórður Jörundsson við skóla gagnfræðastigsins í Rvík, Björgvin Jósteins- 
son og Sigríður Valgeirsdóttir við Kennaraskóla Íslands, Skúli Þorsteinsson, Ásgeir 
Pálsson, Áslaug Friðriksdóttir, Bára Guðmundsdóttir, Birgir G. Albertsson, Björn 

Birnir, Bryndís Víglundsdóttir, Brynhildur S. Jósefsdóttir, Elín Thorarensen, Haukur 
Magnússon, Hákon Magnússon, Hjördís Halldórsdóttir, Jens Hallgrímsson, Sigrún 
Guðmundsdóttir, Sigrún Halldórsdóttir, Sigrún Ragnarsdóttir, Sigrún Erla Sigurðar- 
dóttir, Vígþór Jörundsson og Þorvaldur Óskarsson við barnaskóla Reykjavíkur, Þor- 
björg Bergþórsdóttir við barnaskólann á Blönduósi, Birgir Einarsson við barna- og 
unglingaskólann að Búðareyri við Reyðarfjörð, Guðmundur Þórarinsson, Hörður 
Jafetsson, Kjartan Ólafsson, Sigríður M. Jónsdóttir og Sigurbjörg Guðjónsdóttir 
við barnaskóla Hafnarfjarðar, Ingólfur Halldórsson við gagnfræðaskólann í Kefla- 
vík, Anton Sigurðsson, Fríða J. Hörðdal og Matthildur G. Guðmundsdóttir við 
skóla Ísaks Jónssonar, Áslaug Axelsdóttir, Gísli Bjarnason, Guðvin Gunnlaugsson 
og Indriði Úlfsson við barnaskóla Akureyrar, Kristbjörg Kristjánsdóttir, Sigurður 
Ó. Brynjólfsson og Þorbjörg Finnsdóttir við gagnfræðaskóla Akureyrar, Halldór 
Ólafsson og Vilbergur Júlíusson við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, Ólafur Jóns- 
son við barnaskóla Akraness, Benedikt Halldórsson við barnaskóla Þórshafnar, 

Friðrik Pétursson, Þórir Hallgrímsson, Guðrún Þórðardóttir og Hólmfríður Hemmert 
við barnaskóla Kópavogs, Auður Halldórsdóttir og Sigurjón Kristinsson við Kvenna- 
skólann í Reykjavík, Gunnar Hjartarson og Úlfljótur Jónsson við barna- og unglinga- 
skólann í Ólafsvík, Friðrik Jesson við sagnfræðaskólann og barnaskólann í Vest- 
mannaeyjum, Hallsteinn Hinriksson íþróttakennari við Flensborgarskólann og barna- 
skólann í Hafnarfirði, Jóhann Antoniusson við barna- og unglingaskóla Búðakaup- 
túns, Matthías Jónsson, við gsagnfræðaskólann á Akranesi, Þorsteinn Kristinsson 

við barnaskóla Keflavíkur, Dagfríður Finnsdóttir við barnaskóla Vestmannaeyja, 
Hjördís Þórðardóttir við Íþróttakennaraskóla Íslands, Lilý Erla Adamsdóttir við 
barnaskóla Ísafjarðar, Sigríður Jónsdóttir handavinnukennari við héraðsskólann í 
Reykholti. 

Þá hafa þessir verið settir kennarar frá 1. september 1957 að telja: 

Helga V. Pétursdóttir við barnaskóla Vopnafjarðar, Kristján Guðmundsson við 
heimavistarskólann í Lýtingsstaðaskólahverfi, Gunnsteinn Gíslason við heimavistar- 
barnaskólann að Finnbogastöðum í Strandasýslu, Gunnlaugur H. Sveinsson við barna- 
og unglingaskólann á Flateyri, Finnur Magnússon við barna- og unglingaskólann á 
Hólmavík, Lúðvík Halldórsson við miðskólann í Stykkishólmi, Steinunn Davíðsdóttir 

við heimavistarbarnaskólann í Árskógarskólahverfi, Dagný Þorsteinsdóttir við gagn- 
fræðaskólann í Vestmannaeyjum, Ragnheiður Jónsdóttir við barnaskólann í Hnifs- 
dalsskólahverfi, Björn Haraldsson við héraðsskólann að Reykjum í Hrútafirði, 

Viktoría Ágústa Ágústsdóttir og Jakobína Jónsdóttir við barnaskóla Vestmannaeyja, 
Ingimundur Jónsson og Arnheiður Eggertsdóttir við barnaskóla Húsavíkur, Ragnar 
Þorsteinsson og Gunnlaugur Sigurðsson við héraðsskólann að Reykjum í Hrútafirði, 
Pálmi Ágústsson, Helgi Jónasson og Sigrún Arnórsdóttir við barnaskóla Hafnar- 
fjarðar, Hildur S. Þorsteinsdóttir við barna- og unglingaskólann í Grindavík, Óskar 
Jónsson við gagnfræðaskólann í Keflavík, Björn Arason við miðskólann í Borgarnesi, 
Árni Pálsson, Gottormur Sigurbjörnsson, Hörður Bergmann, Indriði Gíslason, Ing- 
ólfur Pálmason, Axel Benediktsson, Egill Jónasson Stardal, Eiríkur Jónsson, Magnús 

Sveinsson, Már Ársælsson, Sigfús H. Andrésson, Sigurlaug Bjarnadóttir, Sigrún 
Þórðarson og Örn B. Guðmundsson við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Alfreð 
Eyjólfsson, Anna S. Sigurjónsdóttir, Dröfn Hannesdóttir, Edda Eiríksdótttir, Einar 
M. Þorvaldsson, Elín Sigurvinsdóttir, Friðbjörg Haraldsdóttir, Guðrún S. Þorsteins- 
dóttir, Guðbjörg Jóhannsdóttir, Guðfinna Kristjánsdóttir, Helga Hróbjartsdóttir,
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Jon H. GuSmundsson, Magnus Jønsson, Margrét Hannesdåttir, Sigurdur Marelsson, 

Stefán Þ. Jónsson, Vigdís Elíasdóttir, Ágústa Guðjónsdóttir og Þorbjörg Gudmunds- 
dótttir við barnaskóla Reykjavíkur, Bogi G. Hallgrímsson við barna- og unglinga- 
skólann í Grindavík, Ester Karvelsdóttir og Oddur Sveinbjörnsson við barnaskóla 
Njarðvíkur, Loftur Loftsson við barnaskóla Stykkishólms, Guðfinna Guðbrandsdóttir, 
Valdís Halldórsdóttir og Þórgunnur Björnsdóttir við barna- og miðskólann í Hvera- 
gerði, Konráð Pétursson við barnaskóla Hafnarskólahverfis, Aðalheiður Gunnlaugs- 
dóttir við heimavistarbarnaskólann að Varmalandi í Mýrasýslu, Ólafur Jónsson við 
barnaskóla Keflavíkur, Heimir Steinsson við barna- og unglingaskóla Seyðisfjarðar, 
Svanhildur Björgvinsdóttir, Hólmfríður Ólafsdóttir og Jóna Þórey Tryggadóttir við 
skóla Ísaks Jónssonar, Reykjavík, Guðmundur Vernharðsson, Matthías Guðmundsson, 
Ingimundur Þorsteinsson, Helga Sigurjónsdóttir, Elín Finnbogadóttir og Ágúst Vig- 
fússon við barnaskóla Kópavogs, Eyjólfur Pálsson við gagnfræðaskólann í Vest- 
mannaeyjum, Óskar Magnússon við barnaskóla Eyrarbakka, Guðmundur Ó. Ólafsson, 
Jens Sumarliðason, Jóhann Sigvaldason og Sigurður Flosason við barnaskóla Ak- 
ureyrar, Sigursveinn Jóhannesson við gagnfræðaskóla Akureyrar, Jón Pálsson við 
barnaskóla Þórshafnar, Jón Einarsson við héraðsskólann að Skógum, Ari Gíslason 

við barnaskóla Fljótshlíðarskólahverfis, Leifur Eyjólfsson við miðskólann á Selfossi, 
Birgir Schiöth við gagnfræðaskólann í Siglufirði, Davíð Stefánsson og Snæbjörn Jó- 
hannsson við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, Egill Áskelsson við barnaskóla 
Grýtubakkaskólahverfis, Sigurður Guðmundsson við héraðsskólann að Núpi, Sig- 
finnur Sigurðsson við gagnfræðaskólann í Keflavík, Helgi Geirsson við héraðsskólann 
að Laugarvatni, Margrét Guttormsdóttir við Mýrarhúsaskólann, Seltjarnarnesi, 
Ninna Breiðfjörð við gagnfræðaskólann og barnaskólann í Vestmannaeyjum, Pálmi 
Erlendur Vilhelmsson og Inga Huld Hákonardóttir við gagnfræðaskólann í Vest- 
mannaeyjum, Edda Björg Jónsdóttir og Óskar Þór Sigurðsson við barnaskóla Sel- 
foss, Ólafur H. Jónsson og Sigurður Kristjánsson við Iðnskólann í Reykjavík, Emil 
B. Emilsson við barna- og unglingaskólann í Höfn í Hornafirði, Eiríka Friðriks- 
dóttir við héraðsskólann að Núpi í Dýrafirði, Bjarni Jónsson við Flensborgarskólann 
í Hafnarfirði, Helgi Hallgrímsson við Alþýðuskólann að Eiðum, Þorgerður Gísla- 
dóttir íþróttakennari við Flensborgarskólann og barnaskólann í Hafnarfirði, Garðar 
Sigurðsson við gagnfræðaskólann í Neskaupstað, Ingvar Ásmundsson við mennta- 
skólann að Laugarvatni, Erlingur Magnússon við vistheimilið í Breiðuvík, Teitur 
Benediktsson við barna- og unglingaskóla Ólafsfjarðar, Garðar Guðmundsson við 
barna- og unglingaskóla í Miðnesskólahverfi, Sandgerði, Sigrún Gunnlaugsdóttir 
við barnaskóla Akraness, Bjarni Gíslason við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, 
Arnþrúður Björnsdóttir við barnaskólann í Vestmannaeyjum, Guðrún Björnsdóttir 
við barnaskólann í Neskaupstað, Guðrún Elsa Þorsteinsdóttir við barna- og unglinga- 
skólann að Drangsnesi í Strandasýslu, Jóhann Daníelsson, Stefán Aðalsteinsson og 
Steingrímur Þorsteinsson við barna- og unglingaskóla Dalvíkur, Vilhjálmur Har- 
aldur Vilhjálmsson við barnaskólann á Eskifirði, Hjörtur Jónsson og Bjarni Th. 
Rögnvaldsson við barnaskóla Ísafjarðar, Kári Arnórsson og Jónas Árnason við 
Flensborgarskólann í Hafnarfirði, Snorri Jóhannesson við barna- og unglingaskólann 
að Gerðum í Garði, Anna Sigurkarlsdóttir og Ragnar Ágústsson við barnaskóla 
Stokkseyrar, Elín Sigurjónsdóttir, Sigurður Jóhannesson, Jón Gunnlaugsson og Jón 
Hilmar Magnússon við barnaskóla Akureyrar, Egill Áskelsson við barnaskóla 
Grýtubakkaskólahverfis, Bragi Melax og Sölvi R. Sigurðsson við barna- og unglinga- 
skóla Búðaskólahverfis, Kristmundur Breiðfjörð við barna- og unglingaskóla Bol- 
ungarvíkur, Kjartan Bjarnason og Steinunn Pálsdóttir við barna- og unglingaskól- 
ann í Vík í Mýrdal, Guðrún Jónsdóttir við barnaskólann í Hrísey, Stefán Á. Jóns- 
son við barnaskólann á Hvammstanga, Guðný Frímannsdóttir matreiðslukennari við 
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gagnfræðaskólann á Ísafirði, Einar Valur Kristjánsson íþróttakennari við barna- 
og unglingaskólann á Ólafsfirði, Helga S. Árnadóttir við barnaskólann í Vatnsleysu- 
strandarskólahverfi, Baldur Vilhelmsson við barna- og héraðsskólann í Reykjanesi, 
Marteinn Steinsson við barnaskóla Sauðárkróks, Jens Tómasson við gagnfræðaskól- 
ann í Keflavík, Gunnar Friðfinnsson við barnaskóla Þingeyrar, Ásdís Þorgrímsdóttir 
við barnaskólann í Ólafsvík, Ari V. Ragnarsson við barna- og unglingaskóla Mos- 
fellsskólahverfis, Nanna Úlfsdóttir og Ingveldur Pálsdóttir við barnaskóla Kefla- 
víkur, Sigríður Árnadóttir við heimavistarsbarnaskólann að Ljósafossi, Ívar Björns- 
son, Guðbjartur Gunnarsson, Bjarni Jónsson, Friðrika Gestsdóttir, Bjarni Bjarnason 
og Lýður Björnsson við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Steinunn Jóhannsdóttir 
við barnaskólann í Seyluhreppi, Skagafirði, Kjartan Hjálmarsson og Ívar Bjarnason 
við barnaskólann í Kópavogi, Guðrún Kristinsdóttir og Ólöf Vernharðsdóttir hús- 
mæðrakennari við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Jón Kr. Jónsdóttir og Bjarni 
E. Sigurðsson við barna- og unglingaskóla Miðnesskólahverfis, Sandgerði, Davíð 
Áskelsson við barna- og unglingaskólann í Kópavogi, Sigurvaldi Ó. Ingvarsson við 
barnaskólann á Bíldudal, Sigrún Thorarensen við barnaskóla Súðavíkur, Árni Ólafs- 

son við héraðsskólann í Reykholti, Björn Guðnason við gagnfræðaskólann í Kefla- 
vík, Kristján Einarsson í Ölfusskólahverfi, Árn., Erla Njálsdóttir í Staðarskóla- 
hverfi, V.-Húnv., Árni Njálsson íþróttakennari og Rögnvaldur Sveinbjarnarson kenn- 
ari við barnaskóla Reykjavíkur, Angantýr Hjörvar Hjálmarsson farkennara í Saur- 
bæjarskólahverfi, Eyjafirði, Marteinn Steinsson við barnaskóla Sauðárkróks, Kle- 

menz Guðmundsson í Bólstaðarhlíðarskólahverfi, A.-Hún., Gunnar Kristjánsson far- 

kennara í Glæsibæjarskólahverfi, Eyjafirði, Garðar Ólafsson Schram við barna- 
skóla Suðureyrar, Haraldur Guðmundsson við heimavistarbarnaskólann í Kjósar- 
skólahverfi, Hörður Ingólfsson við barna- og unglingaskólann í Kópavogi, Stefán 
Kristjánsson að hálfu við Kennaraskóla Íslands og hálfu við skóla gagnfræðastigs- 
ins í Reykjavík, Ingólfur G. Þórarinsson við barnaskóla Patreksfjarðar, Þorgerður 
Bergmundsdóttir við barnaskóla Ísafjarðar, Aðalgeir Aðalsteinsson í Reykdæla- 
skólahverfi, Oddgeir Kristjánsson við barnaskóla Vestmannaeyja, Vilhjálmur Ein- 
arsson við héraðsskólann að Laugarvatni, Lárus Johnsen við barnaskóla Bessastaða- 
skólahverfis, Oddný Guðmundsdóttir farkennari í Rauðasandsskólahverfi, Stefán 
Gestsson farkennari í Fellsskólahverfi, Skas., Alexandar Jóhannesson farkennari í 
Skarðsskólahverfi, Skag., Bjarni Gíslason farkennari í Viðvíkurskólahverfi, Skag., 
Garðar Pálsson farkennari í Fellaskólahverfi, N.-Múl., Margrét Ívarsdóttir farkennari í 

Loðmundarfjarðarskólahverfi, N.-Múl., Bjarni Ólafsson farkennari í Helgustaða- 
skólahverfi, S.-Múl., Svavar Lárusson kennari við barnaskóla Vestmannaeyja, Sig- 
ríður Jónsdóttir við barnaskóla Ísafjarðar, Sólrún Skúladóttir við barnaskólann 
á Bíldudal, Jón Kjartansson farkennari í Miðdalaskólahverfi, Dal., Laufey Guðjóns- 

dóttir kennari í Eiðaskólahverfi, S.-Múl., Jón Sigurðsson í Skógarstrandarskóla- 
hverfi, Snæf., Sigríður Höskuldsdóttir í Skorradalsskólahverfi, Hálfdan Björnsson í 
Tjörnesskólahverfi, S.-Þing., Sigurlaug Bjönsdóttir í Hjaltastaðaskólahverfi, N.-Múl., 
Snæbjörn Pétursson í Fjallaskólahverfi og Möðrudal á Fjöllum, Kristján H. Breið- 
dal farkennari í Skarðsskólahverfi, Dal., Kristín Kristjánsdóttir við húsmæðraskól- 
ann á Ísafirði, Guðrún Bjartmarsdóttir farkennari í Þingeyrarskólahverfi, Gunnar 
Guttormsson í Tunguskólahverfi, N.-Múl., Jósef Jóhannesson í Svínavatnsskólahverfi, 
A.-Hún., Bergþór Úlfarsson farkennari í Skilmanna-, Leirár- og Melaskólahverfi, 
Jónas Pálsson við unglingaskólann í Kópavogi, Lovísa Guðmundsdóttir við héraðs- 
skólann í Reykjanesi, Anna Magnúsdóttir við heimavistarbarnaskólann að Reyk- 
holti í Biskupstungum, Árn., Bjarni Gíslason farkennari í Hólaskólahverfi, Skag., 
Sigrún Bergþórsdóttir í Skilmanna-, Leirár- og Melaskólahverfi, Ólafur Þór Hall- 
grímsson í Fljótsdalsskólahverfi, Dagný Karlsdóttir í Geithellnaskólahverfi, S.-Múl.,
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Tryggvi Karlsson i Þverárskólahverfi, V.-Hunv., Alfreð Jónsson í Grímseyjarskóla- 
hverfi, Völundur D. Björnsson í Óspakseyrarskólahverfi, Strand., Þórður Hjartar- 
son i Sauðanesskólahverfi, Bragi Jónsson í Fróðárskólahverfi, Snæf., Þorsteinn 
Gunnarsson, farkennari í Kirkjubóls- og Fellsskólahverfi, Strand., Runólfur Tómas 
Gíslason í Leiðvallarskólahverfi, V.-Skaft., Ingibjörg Sigurðardóttir í Ásskólahverfi, 
A.-Hún., Jóhanna Jónsdóttir í Reyðarfjarðarskólahverfi — sveitinni —, Sigurður 

Guðbrandsson í Kolbeinsstaðaskólahverfi, Snæf., Halldóra Þórhallsdóttir í Mosfells- 

skólahverfi. 

3. september voru eftirtaldir menn skipaðir í dýraverndarnefnd: Steingrímur 

Steinþórsson, búnaðarmálastjóri, samkvæmt tilnefningu Búnaðarfélags Íslands, 

Sigurður E. Hlíðar, fyrrv. yfirdýralæknir, samkv. tilnefningu Dýralæknafélags Ís- 
lands, Þorsteinn Einarsson, íþróttafulltrúi, samkvæmt tilnefningu Dýraverndunarfé- 
lags Íslands, Þór Guðjónsson, veiðimálastjóri, samkvæmt tilnefningu Hins íslenzka 
náttúrufræðifélags, og Páll A. Pálsson, yfirdýralæknir, sem skipaður er án til- 
nefningar. Páll A. Pálsson hefur verið kjörinn formaður nefndarinnar. 

17. september var Grímur Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Laugaráshéraði frá 15. september að telja. 

S. d.var Björgúlfur Ólafsson, læknir, settur til þess að gegna héraðslæknisembætt- 
inu í Reykhólahéraði frá 15. s. m. og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

18. september var Jón Kjartansson, bæjarstjóri, skipaður forstjóri Áfengisverzl- 
unar ríkisins frá 1. nóvember 1957 að telja. 

26. september var Ólafur Jensson, cand. med. á chir., settur til þess að gegna 
héraðslæknisembættinu í Reykhólahéraði frá 15. september að telja þangað til öðruvísi 
verður ákveðið. 

S. d. var Sigurði Sigurðssyni, sýslumanni í Skagafjarðarsýslu og bæjarfógeta 
Sauðárkróks, veitt lausn frá embætti frá 1. janúar 1958. 

4. október var Hrafnkell Helgason, cand. med. & chir, settur til þess frá 1. s. m. 

að telja að vera staðgöngumaður héraðslæknisins í Keflavíkurhéraði, fyrst um sinn 
og þar til öðruvísi verður ákveðið. 

7. október var Baldri Jónssyni, héraðslækni í Þórshafnarhéraði, veitt lausn 

frá embætti frá 1. nóvember 1957 að telja. 

S. d. var Arinbjörn Ólafsson, héraðslæknir í Hólmavíkurhéraði, settur til þess 
að gegna ásamt sínu eigin héraði Djúpavíkurhéraði frá 1. s. m. að telja og þar til 
öðruvísi verður ákveðið. 

8. október var gefið út leyfisbréf handa Brynleifi Steingrímssyni, cand. med. & 
chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Guðnasyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 

9. október var Friðrik Sveinsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera 
héraðslæknir í Þórshafnarhéraði frá 1. nóvember 1957 að telja og þangað til öðru- 
vísi verður ákveðið. 
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11. október var dr. phil. Ívar Daníelsson skipaður dósent í lyfjafræði lyfsala 
við læknadeild Háskóla Íslands frá 1. september að telja. 

18. október var Jónas Jónsson, búfræðikandidat, skipaður til þess að vera kenn- 

ari við bændaskólann á Hvanneyri, frá 15. október 1957 að telja. 

23. október var gefið út leyfisbréf handa Tómasi A. Jónssyni, lækni, til þess að 

mega starfa sem sérfræðingur í lyflækningum, sérstaklega meltingarsjúkdómum. 

29. október var Bjarni Guðmundsson, blaðafulltrúi, Suðurgötu 16, Rvík, löggiltur 

til þess að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á frönsku. 

5. nóvember var gefið út leyfisbréf handa Eiríki Bjarnasyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

6. nóvember var sýslumaður Jóhann Salberg Guðmundsson skipaður sýslumaður 
í Skagafjarðarsýslu og bæjarfógeti í Sauðárkrókskaupstað frá 1. janúar 1958 að telja. 

9. nóvember var Gils Guðmundsson, rithöfundur, skipaður forstjóri Menningar- 

sjóðs frá 1. október 1957 að telja. 

16. nóvember var Einari Ástráðssyni, héraðslækni í Keflavíkurhéraði, veitt 
lausn frá embætti frá 1. janúar 1968 að telja. 

21. nóvember var Steingrímur Steinþórsson, fyrrv. forsætisráðherra, skipaður for- 
maður orðunefndar í stað Birgis Thorlacius, ráðuneytisstjóra, sem hafði óskað eftir 

að verða leystur frá starfinu. 

23. nóvember var Steingrímur Hermannsson, verkfræðingur, skipaður fram- 
kvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins frá 1. desember 1957 að telja. 

25. nóvember var Henrik Linnet héraðslækni í Hvolshéraði, veitt lausn frá 

embætti frá 1. janúar 1958 að telja. 

26. nóvember var Þórir Kr. Þórðarson skipaður prófessor í guðfræðideild Há- 
skóla Íslands frá 1. september 1967 að telja. 

6. desember voru skipaðir í Barnaverndarráð eftirtaldir menn: Aðalmenn: Arn- 
grímur Kristjánsson, skólastjóri, formaður, síra Jakob Jónsson, sóknarprestur, sam- 
kvæmt tilnefningu Prestafélags Íslands, og Magnús Sigurðsson, skólastjóri, samkvæmt 
tilnefningu Sambands íslenzkra barnakennara. Varamenn: Sveinbjörn Jónsson, 
hæstaréttarlögmaður, varaformaður, síra Gunnar Árnason, sóknarprestur, og Jón 
Kristgeirsson, kennari. 

S. d. var dr. Guðni Jónsson, skólastjóri, skipaður prófessor í sögu við heim- 
spekideild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1958 að telja. 

S. d. var Stefán Pétursson, skjalavörður, skipaður þjóðskjalavörður frá 1. des- 
ember 1957 að telja.
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12. desember var Eysteini Jónssyni, fjármálaráðherra, falið að gegna forsætis- 
ráðherrastörfum og öðrum ráðherrastörfum Hermanns Jónassonar meðan hann 
dvelst erlendis um stundarsakir í embættiserindum. 

18. desember var Styrmir Proppé, Hafnargötu 79 í Keflavík, löggiltur til þess 
að vera dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

21. desember var Kjartan Ólafsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Keflavíkurhéraði frá 1. janúar 1958 að telja. 

23. desember var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Jenssyni, cand. med. á chir., 

til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

24. desember var gefið út leyfisbréf handa Gunnari Þormar til þess að mega 
stunda tannlækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Sæmundi Kjartanssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Guðsteinn Þengilsson, cand. med. & chir., settur til þess að gegna 
héraðslæknisembættinu í Suðureyrarhéraði frá 1. janúar 1958 að telja. 

27. desember var gefið út leyfisbréf handa Eggert Ó. Jóhannssyni, cand. med. 
& chir., til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

28. desember var Þorleifur Thorlacius, sendiráðsritari, skipaður sendiráðu- 
nautur við sendiráð Íslands í Osló frá 1. janúar 1958 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ezra Péturssyni, lækni. til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í tauga- og geðsjúkdómum. 

S. d. var Sæmundur Kjartansson skipaður til þess að vera héraðslæknir í 
Raufarhafnarhéraði frá 1. janúar 1958 að telja. 

S. d. var Jóhannes Sölvason, viðskiptafræðingur, settur fulltrúi í varnarmála- 
deild utanríkisráðuneytisins frá 1. janúar 1958 að telja. 

31. desember hefur Ásgeir Ólafsson, forstjóri, verið skipaður forstjóri Bruna- 
bótafélags Íslands frá 1. janúar 1958 að telja. 

S. d. var Sæmundur Kjartansson, héraðslæknir í Raufarhafnarhéraði, settur til 
þess fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna Kópaskershéraði ásamt 
sínu eigin héraði frá 1. janúar 1958 að telja. 

S. d. var Guðsteinn Þengilsson, héraðslæknir í Suðureyrarhéraði, settur til þess 

fyrst um sinn, unz öðruvísi verður ákveðið, að gegna Flateyrarhéraði ásamt sínu 
eigin héraði frá 1. janúar 1958 að telja. 
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164 AUGLYSING 
10. des. 

um umferd i Reykjavik. 

Samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafa bifreiðastöður verið 
bannaðar á eftirgreindum götum: 

1. Rauðarárstíg austan megin götunnar frá Laugavegi að Miklubraut. 
2. Barónsstíg vestan megin, milli Skúlagötu og Hverfisgötu. 
3. Bergstaðastræti frá Skólavörðustíg að Hallveigarstíg, báðum megin götunnar, og 

frá Hallveigarstíg að Spítalastíg vestan megin götunnar. 
4. Fríkirkjuvegi vestan megin götunnar. 
5. Klapparstíg austan megin götunnar. 
6. Snorrabraut við eyjarnar á miðri götunni, milli Hverfisgötu og Flókagötu. 
7. Vatnsstíg vestan megin götunnar. 
8. Vonarstræti milli Lækjargötu og Templarasunds. 
9. Ægisgötu við Slippinn. 

10. Garðastræti vestan megin götunnar frá Vesturgötu að Túngötu. 
11. Ingólfsstræti milli Lindargötu og Skúlagötu austan megin götunnar. 
12. Á Hringbraut austan Bræðraborgarstíigs og Rauðarárstígs austan megin götunnar 

milli Hverfisgötu og Skúlagötu eru bannaðar stöður vörubifreiða, sem eru yfir 
1 smálest að burðarmagni, og fólksbifreiða, 10 farþega og þar yfir. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 10. desember 1957. 

Sigurjón Sigurðsson. 

SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu, dags. 2. janúar, hefur Michael 
Fowler Cullis, C.V.O., verið útnefndur upplýsingafulltrúi við sendiráðið með búsetu 
í Kaupmannahöfn. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 3. janúar, hefur 
Kenneth W. Linde verið útnefndur sem 2. sendiráðsritari og vararæðismaður Banda- 

ríkjanna hér á landi. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna hefur Charles M. Gage verið 
skipaður þriðji sendiráðsritari við sendiráðið. 

9. janúar var Kenneth W. Linde, sendiráðsritara, veitt bráðabirgðaviðurkenning 
sem vararæðismaður við sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Ráðstjórnarríkjanna hefur Nikolai Bondarev 
tekið við störfum sem 1. sendiráðsritari við sendiráð Ráðstjórnarríkjanna í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 18. janúar, hefur Peter 

J. Heller verið skipaður attaché við sendiráðið,
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Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 21. janúar, hefur 
Nikolai Pronin verið útnefndur sem 2. sendiráðsritari við sendiráð Sovétríkjanna hér. 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu, dags. 6. febrúar, hefur H. Atkin 
verið útnefndur vinnumálafulltrúi við sendiráðið með búsetu í Helsingfors. 

13. febrúar afhenti Hans-Richard Hirschfeld forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem ambassador sambandslýðveldisins Þýzkalands á Íslandi. 

Samkvæmt tilkynningu frá franska sendiráðinu, dags. 26. febrúar, mun ungfrú 
Paulette Enjalran veita sendiráðinu forstöðu í fjarveru ambassadors. 

27. febrúar veitti utanríkisráðuneytið Jóhanni Þorkelssyni viðurkenningu sem 
vararæðismanni Danmerkur á Akureyri. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 1. marz, er P. K. 
Ermoshin, ambassador, kominn aftur til Íslands og hefur tekið við forstöðu sendi- 
ráðsins. 

4. marz var Kenneth W. Linde, sendiráðsritari, veitt bráðabirgðaviðurkenning 
sem ræðismaður við sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu frá aðalræðismannskrifstofu Hollands, dags. 5. marz, er 
Arent Claessen, aðalræðismaður, kominn aftur til landsins og hefur tekið við aðal- 
ræðismannsstörfum. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Ráðstjórnarríkjanna, dags. 9. marz, hefur 
V. Ivanov, annar sendiráðsritari, látið af störfum við sendiráðið. 

Samkvæmt tilkynningu sendiráðs Noregs fór Torgeir Anderssen-Rysst, ambassa- 
dor, utan hinn 23. marz og mun Sven Knudsen, attaché, veita sendiráðinu forstöðu 
í fjarveru ambassadorsins sem chargé d'affaires a.i. 

Samkvæmt tilkynningu frá franska sendiráðinu, dags. 27. marz, er Henri 
Voillery, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu sendi- 
ráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu sænska sendiráðsins 1. apríl verður ambassador S. von 
Euler-Chelpin fjarverandi um fjögurra vikna skeið, og mun Gunnar Rocksén veita 
sendiráðinu forstöðu í fjarveru hans sem Chargé d'affaires. 

5. apríl var Árni Siemsen, ræðismaður, skipaður aðalræðismaður Íslands í Ham- 
borg, Nieder-Sachsen og Schleswig-Holstein. 

Samkvæmt tilkynningu frá danska sendiráðinu, dags. 16. april, verður greifi 
E. A. Knuth, ambassador, fjarverandi um skeið og mun Gunnar Blæhr, sendiráðs- 
ritari, veita sendiráðinu forstöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 
20. apríl, verður Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, fjarverandi um nokkurra 

vikna skeið. Mun dr. Herbert Kuhle, sendiráðunautur, veita sendráðinu forstöðu 
á meðan. 
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Samkvæmt tilkynningu frå ræðismanni pólska alþýðulýðveldisins i Reykjavík, 
dags. 23. april, er M. Gumkowski, ræðismaður, kominn aftur til Íslands og hefur tekið 

við störfum í ræðismannskrifstofunni. 

Samkvæmt tilkynningu brezka sendiráðsins 13. maí verður A. G. Gilchrist, sendi- 
herra, fjarverandi um þriggja vikna skeið og veitir E. G. Harman sendiráðinu for- 
stöðu á meðan. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 21. maí, verður 
ambassador Bandaríkjanna, John J. Muccio, fjarverandi um skeið. Í fjarveru hans 
veitir William M. Gibson sendiráðinu forstöðu. 

28. maí afhenti Albert Morski forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Póllands á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 
30. maí, er Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur 
tekið aftur við forstöðu sendiráðsins. 

3. júní var Joseph Carwell, fyrsta sendiráðsritara, veitt bráðabirgðaviðurkenn- 
ing sem ræðismaður við sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu frá brezka sendiráðinu hefur A. G. Gilchrist, sendi- 
herra, hinn 3. júní á ný tekið við forstöðu sendiráðsins. 

8. júní afhenti A. G. Gilchrist forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem ambassador 
Stóra-Bretlands á Íslandi. 

Samkvæmt tilkynningu sendiráðs Noregs hinn 25. júní er Torgeir Anderssen- 
ambassador, farinn utan um skeið og mun Sven Knudsen, attaché, veita sendiráð- 

inu forstöðu í fjarveru hans sem Chargé d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 13. júní, er John J. 
Muccio, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu 
sendiráðsins. 

18. júní var Sigurgeir Sigurjónssyni, hæstaréttarlögmanni, veitt viðurkenning 
sem ræðismaður Israels á Íslandi með aðsetri í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu danska sendiráðsins hinn 21. júní er ambassador FE. Á. 
Knuth, greifi, kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu sendiráðs Noregs hinn 25. júní er Torgeir Anderssen- 
Rysst, ambassador, kominn aftur til Reykjavíkur og hefur tekið við forstöðu sendi- 

ráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 
2. júlí, hefur Hermann Huber verið skipaður attaché við sendiráðið um fjögurra 

mánaða skeið. 

5. júlí var Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, forstjóri, viðurkenndur aðalræðis- 

maður Kanada á Íslandi með aðsetri í Reykjavík,
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Samkvæmt tilkynningu frá franska sendiráðinu hefur ungfrú Paulette Enjalaran 
látið af störfum sem vararæðismaður við sendiráðið. 

27. júlí afhenti Lajos Bebrits forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Ungverjalands á Íslandi með aðsetri í Stokkshólmi. Jafnframt afhenti sendiherrann 

afturköllunarbréf fyrirrennara síns, Józef Hajdu. 

29. júlí var Georg Pálssyni veitt viðurkenning sem vararæðismanni Noregs á 
Siglufirði. 

2. ágúst var Armistead L. Lee, 2. sendiráðsritara, veitt bráðabirgðaviðurkenn- 

ing sem ræðismanni við sendiráð Bandaríkjanna í Reykjavík. 

Sendiráð Tékkóslóvakíu hefur tilkynnt, að Vlastislav Kraus hafi verið skipaður 
annar sendiráðsritari við sendiráðið. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Tékkóslóvakíu í Reykjavík, dags. 17. ágúst, 
er lason Urban, sendiherra, kominn til Reykjavíkur og hefur tekið við forstöðu 
sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 20. ágúst, er P. K. 
Ermoshin, ambassador, farinn í frí til Sovétríkjanna og mun N. Bondarev veita 
sendiráðinu forstöðu í fjarveru hans sem settur sendifulltrúi. 

Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu, dags. 27. ágúst, hefur pólsku 
ræðismannskrifstofunni verið breytt í sendiráð frá og með 15. ágúst og mun 
Mieczyslaw Gumkowski, 1. sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé 
d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Tékkóslóvakíu, dags. 6. september, er 
Jason Urban, sendiherra, farinn til Osló. Í fjarveru sendiherrans mun Vlastislav 

Kraus, sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé d'Affaires a. í. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 
7. sept., verður Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, fjarverandi um sex vikna 
skeið. Mun dr. Herbert Kuhle, sendiráðunautur, veita sendiráðinu forstöðu á meðan 
sem Chargé d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 17. september, hefur 
sendiherra Bandaríkjanna farið í stutta ferð til London, og Mr. Theodore B. Olson 
mun veita sendiráðinu forstöðu í fjarveru sendiherra. 

Samkvæmt tilkynningu frá pólska sendiráðinu mun Mieczyslaw Gumkowski, 
Chargé d'Affaires a. i., verða fjarverandi um mánaðarskeið og að í fjarveru hans 
mun sendiráðið verða opið frá kl. 10—12 og 13.30—15.30 daglega og á laugardögum 
kl. 10— 12. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 25. september, hefur 
sendiherrann nú komið aftur úr ferðalagi sínu og tekið á ný við forstöðu sendi- 
ráðsins. 

S. d. var Miss F. M. Young, fyrsta sendiráðsritara við brezka sendiráðið, veitt 
bráðabirgðaviðurkenning sem ræðismanni Stóra-Bretlands í Reykjavík. 
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Samkvæmt tilkynningu frå pålska sendirådinu, dags. 30. september, er herra 
Mieczyslaw Gumkowski, sendifulltrui, kominn aftur til landisns og hefur å ny tekid 
við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 19. október, er P. K. 
Ermoshin kominn aftur til Íslands og hefur hann tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 20. október, hefur 
Vassili M. Moshkov tekið við störfum sem 1. sendiráðsritari í sendiráði Sovétríkjanna 
í Reykjavík. 

21. október var Joseph Carwell og Kenneth W. Linde, sendiráðsriturum við 

sendiráð Bandaríkjanna, veitt viðurkenning sem ræðismönnum Bandaríkjanna með 
aðsetri í Reykjavík. 

Samkvæmt tilkynningu sendiráðs Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 26. 
október, er ambassador Hans-Richard Hirschfeld kominn aftur til landsins og hefur 
tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu norska sendiráðsins 28. október, er ambassador Torgeir 
Anderssen-Rysst kominn aftur til landsins og hefur tekið við forstöðu sendiráðsins. 

30. október, skipaði forseti Íslands J. Guy Gauvreau ræðismann Íslands í 
Montreal í Kanada. Heimilisfang ræðismannsins er: 525 Stuart Avenue, Outremont, 
Montreal. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 4. nóvember, hefur 
sendiherra Bandaríkjanna farið í stutta ferð til Evrópu og mun Theodore B. Olson 
veita sendiráðinu forstöðu í fjarveru sendiherra. 

5. nóvember afhenti José S. Sacramento Xara Brasil forseta Íslands trúnaðar- 

bréf sitt sem sendiherra Portúgals á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Bandaríkjanna, dags. 25. nóvember, hefur 
John J. Muccio, ambassador, komið aftur úr ferð sinni til meginlands Evrópu og tekið 
við forstöðu sendiráðsins. 

27. nóvember afhenti dr. Rafael Montoro forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 

sendiherra Kúba á Íslandi með aðsetri í Haag. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Svíþjóðar, dags. 30. nóvember, hefur sænski 
ambassadorinn farið til Svíþjóðar til tveggja mánaða dvalar og mun Gunnar 
Rocksén, vararæðismaður, veita sendiráðinu forstöðu á meðan.
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HEIDURSMERKI FÅLKAORDUNNAR 

Herra forsetinn hefur á árinu 1957 sæmt þessa menn heiðursmerkjum hinnar 
íslenzku fálkaorðu: 

1. Íslendingar. 

. janúar Ólaf Friðriksson, rithöfund, Reykjavík, riddarakross. 
. prófessor dr. med. Snorra Hallgrímsson, yfirlækni, Reykjavík, riddarakross. 
. Guðmund Jörundsson, úgerðarmann, Akureyri, riddarakross. 

. Ólafíu Jónsdóttur, forstöðukonu, Kleppjárnsreykjum, riddarakross. 

. Guðmund Theódórs, bónda og hreppstjóra, Stórholti, riddarakross. 

. Benedikt Guttormsson, bankaútibússtjóra, Eskifirði, riddarakross. 

. Helga Eyjólfsson, húsamíðameistara, Reykjavík, riddarakross. a
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 . febrúar Guðmund Helga Guðmundsson, húsgagnasmíðameistara, riddarakross. 

12. febrúar Gísla J Johnsen, stórkaupmann, Reykjavík, stórriddarakross. 
S. d. Þorstein Jónsson, rithöfund, Reykjavík, riddarakross. 

4. marz Pál Zóphóníasson, alþingismann, Reykjavík, stórriddarakross. 

8. júní Halldór Kiljan Laxness, nóbelsverðlaunaskáld, stórkross. 

11. júní Sigurstein Magnússon, aðalræðismann Íslands í Leith, stórriddarakross. 

17. júní Árna Thorsteinsson, tónskáld, stórriddarakross. 

. Brynjólf Jóhannesson, leikara, stórriddarakross. 

Frú Aðalbjörgu Sigurðardóttur, Reykjavík, riddarakross. 
Björn Pálsson, flugmann, Reykjavík, riddarakross. 
Friðrik Jónsson, oddvita, bónda að Þorvaldsstöðum, Skriðdal, riddarakross. 

Gunnlaug Blöndal, listmálara, Reykjavík, riddarakross. 
Jón Steffensen, prófessor, Reykjavík, riddarakross. a
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29. juni Jóhannes Jósefsson, hóteleiganda, stórriddarakross. 

desember Jónatan Hallvarðsson, forseta hæstaréttar, stjarna stórriddara. 

. Agnar Kl. Jónsson, ambassador, stjarna stórriddara. 

. Hans G. Andersen, ambassador, stórriddarakross. 

„ Pétur Eggerz, sendiherra, stórriddarakross. 

. Jónas Tómasson, söngstjóra og tónskáld, Ísafirði, stórriddarakross. 

. Jón H. Þorbergsson, bónda, Laxamyýri, riddarakross. 

. Tryggva Ófeigsson, útgerðarmann, riddarakross. 

. Kristján Einarsson, forstjóra, riddarakross. 

. Jón S. Ólafsson, bónda og frv. hreppstjóra, Króksfjarðarnesi, riddarakross. a
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TI. Erlendir ríkisborgarar. 

20. febrúar Chester A. Rönning, sendiherra Kanada, stórkross. 

1. marz prófessor N. E. Nörlund, Kaupmannahöfn, stórkross. 

S. d. forstjóra Bent Suenson, stórriddarakross. 
S. d. aðalræðismann Johannes Obermann, Amsterdam, stórriddarakross. 

S. d. höfuðsmann Hans Holter, Noregi, riddarakross 

S. d. höfuðsmann Hans Hansson, Gautaborg, riddarakross. 

1957



1957 542 

1. marz husameistara Hans J. Klein, Bonn, riddarakross. 

S. d. fyrrv. bæjarstjóra Nicolai Midthun, Noregi, riddarakross. 
S. d. fyrrv. ræðismann L. Hálfdan Thorláksson, Vancouver, riddarakross. 

15. apríl Ove Baastrup, skólastjóra, Det. Kgl. Dövstumme Institut, Kaupmanna- 
höfn, stórriddarakross. 

1. maí Thorkild C. A. Hansen, Maare, bankastjóra, Kaupmannahöfn, stórridd- 
arakross. 

S. d. Frederik M. Aarup Hansen, bankastjóra, stórriddarakross. 

11. júní forstjóra I. C. Möller, Kaupmannahöfn, stjarna stórriddara. 
vararæðismann Olaf Lyngbye, Árósum, riddarakross, 
vararæðismann V. Thorning Petersen, Kolding, riddarakross. 

. vVararæðismann Arne Oswald Nielsen, Odense, riddarakross. 

aðalræðismann Seth Brinck, Stokkhólmi, stórriddarakross. 
. aðalræðismann Fritz Naschitz, Tel-Aviv, riddarakross. 
. prófessor dr. med. H. C. A. Lassen, Kaupmannahöfn, stórriddarakross. 

Ss 
Ss 
S. 
S. 
Ss 
Ss 
S flugmálaráðunaut G. E. Goudie, alþjóðaflugmálastofnuninni, riddarakross. A

R
A
 

26. júní Sven Ture Åberg, forstjóra, Stokkhólmi, stórriddarakross. 

18. júlí John J. White, hershöfðingi, yfirmaður varnarliðsins á Íslandi, stór- 
riddarakross. 

20. október dr. H. P. Morrison, Edinborg, stórriddarakross. 

11. nóvember Gunnar Hoff, skrifstofustjóri Stórþingsins, Osló, stórriddarakross. 

S. d. Ove Hassler, dr. theol., Svíþjóð, riddarakross. 

Í sambandi við hinar opinberu heimsóknir þjóðhöfðingja Svíþjóðar og Finnlands 
á árinu voru þessir menn sæmdir heiðursmerkjum Fálkaorðunnar sem hér segir: 

Svíar: 

Sten H:son von Euler-Chelpin, ambassador, stórkross. 

Brita Steuch, hirðmey, stjarna stórriddara. 

Gustaf Bonde, greifi, siðameistari, stjarna stórriddara. 

Magnus Oscar Starck, skipherra, stórriddarakross. 
Richard Hichens Bergström, skrifstofustjóri, stórriddarakross. 
Per Otto Gustav Rathsman, deildarstjóri, stórriddarakross. 

Sven Einar Backlund, deildarstjóri, stórriddarakross. 

Knut Hammarskjöld, fyrsti sendiráðsritari, riddarakross. 

Sven Tage Pousette, fyrsti sendiráðsritari, riddarakross. 
Karl Rune Nyström, sendiráðsritari, riddarakross. 

Sture K. E. Bergérus, hirðmaður, riddarakross. 
Johan Ejnar Johansson, hirðmaður, riddarakross. 

Finnar: 

Forseti Finnlands, herra Urho Kekkonen, keðja stórkross Fálkaorðunnar. 
Forsetafrú Sylvi Kekkonen, stórkross. 
Ragnar Grönwall, hershöfðingi, stórkross.
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Johannes Virolainen, utanrikisrådherra, stórkross. 

Leo Tuominen, ráðuneytisstjóri, stórkross. 
Helge von Knorring, siðameistari, stórkross. 
Jorma Jaako Vanamo, deildarstjóri, stjarna stórriddara. 
Carl Fredrik Ralph Alexander Enckell, deildarstjóri, stjarna stórriddara. 
Erik Juuranto, aðalræðismaður, stjarna stórriddara 
Frú Aline Juuranto, stórriddarakross. 
Pauli Soisalo, prófessor, dr. med., stórriddarakross. 

Olavi Wanne, sendiráðunautur, stórriddarakross. 

Olli Pouhakka, flugstjóri, stórriddarakross. 
Jaako Lyytinen, fulltrúi, riddarakross. 

F. Jaari, forstjóri, riddarakross. 
Johan Albert Pahlsten, ráðsmaður, riddarakross. 

Íslendingar: 

Guðmundur Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra, stórriddarakross með stjörnu. 

ERLEND HEIÐURSMERKI 

Á árinu 1957 hafa þessir menn fengið leyfi forseta Íslands, sbr. forsetabréf 
nr. 13 12. marz 1947, til þess að bera erlend heiðursmerki sem hér segir: 

Agnar Kl. Jónsson, ambassador, stórkross Orange Nassau orðunnar hollenzku. 

Agnar Kofoed-Hansen, flugmálastjóri, kommandörkross 1. stig Ljónsorðunnar 
finnsku, kommandörkross Vasaorðunnar sænsku. 

Ágúst Bjarnason, skrifstofustjóri, formaður Sambands ísl. karlakóra, riddara- 
kross Hvítrósarorðunnar finnsku, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 

Arndís Björnsdóttir, leikkona, riddarakross Vasaorðunnar sænsku. 
Arnþór Þorsteinsson, framkvæmdastjóri, Akureyri, riddarakross Ljónsorðunnar 

finnsku. 

Auður Auðuns, forseti bæjarstjórnar Reykjavíkur, riddarakross 1. stigs Hvít- 
rósarorðunnar finnsku, riddarakross Vasaorðunnar sænsku. 

Birgir Möller, sendiráðsritari, riddarakross 1. stigs Hvítrósarorðunnar finnsku, 
riddarakross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 

Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, stórkross Ljónsorðunnar finnsku, komman- 
dörkross 1. stigs Norðstjörnuorðunnar sænsku. 

Brynjólfur Jóhannesson, leikari, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 
Davíð Stefánsson, skáld, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku, kommandör- 

kross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Dóra Þórhallsdóttir, forsetafrú, stórkross Hvítrósarorðunnar finnsku. 
Einar Ólafur Sveinsson, prófessor, kommandörkross Norðstjörnuorðunnar 

sænsku. 

Emil Jónsson, forseti Sameinaðs Alþingis, stórkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Erlingur Pálsson, yfirlögregluþjónn, riddarakross 1. stigs Ljónsorðunnar finnsku, 

riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 

Friðjón Skarphéðinsson, bæjarfógeti, Akureyri, kommandörkross Ljónsorðunnar 
finnsku. 

Geir Zoðga, forstjóri, heiðursmerkið Member of the Order of the British Empire. 

Guðmundur Guðlaugsson, forseti bæjarstjórnar Akureyrar, riddarakross 1. stigs 
Ljónsorðunnar finnsku. 
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Guðlaugur Rósinkranz, þjóðleikhússtjóri, kommandörkross Hvítrósarorðunnar 

finnsku, kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Guðmundur Einarsson, myndhöggvari, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Guðmundur Í. Guðmundsson, utanríkisráðherra, stórkross Hvítrósarorðunnar 

finnsku, stórkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Gunnar Thoroddsen, borgarstjóri, kommandörkross 1. stigs Hvítrósarorðunnar 

finnsku, kommandörkross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 

Hafsteinn Bergþórsson, framkvæmdastjóri, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar 

sænsku. 
Halldór Kiljan Laxness, Nóbelsverðlaunaskáld, stórkross Norðstjörnuorðunnar 

sænsku. 
Haraldur Kröyer, forsetaritari, kommandörkross Hvítrósarorðunnar finnsku, 

kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Helgi Sæmundsson, formaður Menntamálaráðs, riddarakross 1. stigs Hvítrósar- 

orðunnar finnsku. 
Haukur Claessen, fulltrúi, riddarakross Ljónsorðunnar finnsku. 
Henrik Sv. Björnsson, ráðuneytisstjóri, stórkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Hjálmar Blöndal, framkvæmdastjóri, riddarakross Hvítrósarorðunnar finnsku. 
Hörður Bjarnason, húsameistari ríkisins, kommandörkross 1. stigs Ljónsorð- 

unnar finnsku, kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 

Jakob Frímannsson, framkvæmdastjóri, Akureyri, riddarakross 1. stigs Ljóns- 

orðunnar finnsku. 
Jakob Sigurðsson, forstjóri, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 
Jón Ásbjörnsson, forseti hæstaréttar, stórkross Ljónsorðunnar finnsku. 

Jón Axel Pétursson, framkvæmdastjóri, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar 

sænsku. | 
Karl Ísfeld, riddarakross 1. stigs Ljónsorðunnar finnsku. 
Katla Pálsdóttir, frú, kommandörkross Hvítrósarorðunnar finnsku. 
Kjartan Ragnars, stjórnarráðsfulltrúi, riddarakross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Kjartans Thors, aðalræðismaður, kommandörkross Vasaorðunnar sænsku. 

Kristján Eldjárn, þjóðminjavörður, riddarakross 1. stigs Hvítrósarorðunnar 

finnsku, riddarakross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 

Lárus Pálsson, leikstjóri, riddarakross 1. stigs Hvítrósarorðunnar finnsku, 

riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 
Magnús Jochumsson, póstmeistari, riddarakross frönsku heiðursfylkingarinnar. 
Magnús Kjaran, fv. ræðismaður, kommandörkross Vasaorðunnar sænsku. 
Magnús V. Magnússon, ambassador, stórkross Ljónsorðunnar finnsku, stórkross 

Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Ólafur Jónsson, fulltrúi, riddarakross Ljónsorðunnar finnsku. 
Ólafur Thors, fv. forsætisráðherra, stórkross Hvítrósarorðunnar finnsku, stór- 

kross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Páll Ísólfsson, organleikari, kommandörkross Hvítrósarorðunnar finnsku, 

kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Páll Ásgeir Tryggvason, deildarstjóri, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Pétur Daníelsson, veitingamaður, riddarakross Ljónsorðunnar finnsku. 
Pétur Sigurðsson, forstjóri landhelgisgæzlunnar, kommandörkross Vasaorð- 

unnar sænsku. 
Ragnar Jónsson, forstjóri, riddarakross 1. stigs Vasaorðunnar sænsku. 
Selma Jónsdóttir, forstöðumaður Listasafns ríkisins, riddarakross Ljónsorð- 

unnar finnsku. 
Sigurður Hafstað, deildarstjóri, kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku.
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Sigurjón Markússon, fv. sýslumaður, Chevalier des Palmes Académiques. 
Sigurjón Sigurðsson, lögreglustjóri, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku, 

kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Snorri Hallgrímsson, prófessor, dr. med., riddarakross Norðstjörnuorðunnar 

sænsku. 
Steingrímur Steinþórsson, fv. forsætisráðherra, formaður utanríkismálanefndar, 

stórkross Hvítrósarorðunnar finnsku. 
Steingrímur J. Þorsteinsson, prófessor, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku, 

riddarakross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Steinn Steinsen, bæjarstjóri, Akureyri, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Vilhjálmur Þ. Gíslason, útvarpsstjóri, kommandörkross Ljónsorðunnar finnsku. 
Vilhjálmur Þór, aðalbankastjóri, stórkross Norðstjörnunnar sænsku. 
Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, kommandörkross Hvítrósarorðunnar 

finnsku, kommandörkross Norðstjörnuorðunnar sænsku. 
Þorvaldur Guðmundsson, forstjóri, riddarakross Hvítrósarorðunnar finnsku. 

Haraldur Kröyer. 

orðuritari. 

REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 

Aðalreikningur yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands 

frá 15. október 1956 til 14. október 1957. 

Gjöld: 
I. Brunatryggingar: 

Hluti endurtryggjanda í iðgjöldum: 

  

  

  

Fasteignaiðgjöld .......................... kr. 3279557.58 
Lausafjáriðgjöld .......................... — 600059.66 

kr. 3879617.24 
Brunatjón: 
Fasteignatjón „.........0.000000000. 0 kr. 5735084.00 
Lausafjártjón ..........0.00.0.0.0... 0. —  839123.90 

—-  6574207.90 
Yfirfært til næsta árs fyrir tjónum og iðgjöldum ........ — 522609.50 

II. Aðrar tryggingar: 
Hluti endurtryggjanda í iðgjöldum ........ kr. 430293.36 
TJÓN 2... —  71075.00 
Yfirfært til næsta árs fyrir tjónum og ið- 

gjöldum ............0.0.0.0.0.0 0000 —  28083.16 
— 529451.52 

III. Endurtryggingar: 
Tjón ..........0000 0000. kr. 337539.22 
Umboðslaun ...............0000000 0000. —  9348144.89 
Yfirfært til næsta árs fyrir tjónum og ið- 
gjöldum ...............0..000 00 —  149599.10 

— 1435283.21   

1957 
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165 IV. Umbodslaun ....00000rreeereeeeeeeereeneneenesneeseeseee kr.  556735.13 
V. Reksturskostnadur ...........2.00000..0.n ene — 1552762.75 

VI. Brunavarnakostnaður ..........0.000200 000... enn... — 231617.32 

VII. Afskriftir: 
Af Laugaveg 105 ..........2020000 0000... kr. 63509.41 
Af áhöldum .........00.000000 00... — 9835.45 
Af bilum ..........200000 000. — 4711.50 

— 78056.36 

VIII. Tekjuafgangur ...........0.000000000...0.0..0.. kr. 1869682.52 
Sem varið er þannig: 
Greiddur arður og ágóðahluti ............. kr. 611348.33 
Lagt í varasjóð ..........0.00000 0000 00... — 1200000.00 
Flutt til næsta árs ............000000.00. — 58334.19 

— 1869682.52 

Kr. 17230023.45 

Tekjur 
I. Flutt frá fyrra ári ............0000000 000 n0n ven kr 80985.14 

II. Brunatryggingar: 
Yfirfært frá fyrra ári af tjónum og iðgjöldum ............. —  509411.50 

Iðgjöld: 
Fasteignaiðgjöld ................0.00.0000... kr. 7239760.76 
Lausafjáriðgjöld ..............0.0.0..0000.... — 1059434.40 

—  8299195.16 

Hluti endurtryggjanda í tjónum: 
Fasteignatjón ........00002200 0000... kr. 2933519.18 
Lausafjártjón .........0000000 000... —  634939.40 

—  3568458.58 

III. Aðrar tryggingar: 
Yfirfært frá fyrra ári fyrir tjónum og ið- 
gjöldum ..........00000 0000 kr.  27134.26 
Iðgjöld ...........000000.00 0. — 458726.52 
Hluti endurtryggjanda í tjónum (þar af kr. 

7293.75 tilheyrandi f. ári) .............. — 78078.75 
— 563939.53 

IV. Endurtryggingar: 
Iðgjöld ...........00000000 00. nes n nn — 1379957.27 

V. Umboðslaun ............0.0..000.eeenn nr — 1186773.16 
VI. Vextir ............0.0... s.s —  1629040.11 
VII. Hagnaður á útdregnum verðbréfum ............0.....00.... — 12263.00 

Kr. 17230023.45 

Efnahagsreikningur Brunabótafélags Íslands 14. október 1957. 

Eignir 

I. Sjóður ...........0000000 esne kr.  603843.51 

II. Verðbréf ............2..00002 00 — 4412724.99 

III. Fasteignalán .............020000000 00 eeen —  3528858.38 
IV. Ábyrgðarlán .............2.00..e eeen — 22870666.15 
V. Slökkvitækjalán ...........00000000 0000 nn — 2378231.17
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VI. Skuldir umboda 2....…...00cereeeeeereeneeeesserensersreee kr. 507808.19 165 
VII. Skuldunautar .............000000 0. sver — 819578.47 
VII. Iögjaldasjóður í vörzlu frumtr. ..........0.000.0. 000. 00... —  434325.93 

IX. Slökkvitækjabirgðir ..............2..02.0000 00... — 387216.14 
X. Áhaldahús í Hafnarfirði .............00...0 0... 000... — 100.00 

XI. Eignarhluti í Laugavegi 105 .............000000 0000 0... —  1206685.00 
XII. Áhöld og húsgögn .............20..00...0 rn — 60000.00 

XIII. Bifreiðar ..............000.0000 0. es — 30000.00 
XIV. Áfallnir en ógreiddir vextir .............0.0..00. 0000... — 1177053.10 
XV. Hlutur í fél. Íslenzk endurtrygging ........ kr. 136000.00 

Til jafnaðar á móti ábyrgð vegna sama .... — 60000.00 
— 196000.00 

Kr. 38563097.03 
Skuldir: 

I. Inneignir umboða ............000.00. 0000 een kr. 63320.80 
II. Ógreidd brumatjón ............0..00.0. 0. 0r enn —- 3350021.79 

III. Ógreidd önnur tjón ........220.00000. rr — 68175.00 
IV. Til vara fyrir tjónum og iðgjöldum ..........00..000000... — 550692.66 
V. Til vara fyrir tjón og iðgjöld vegna endurtrygginga ....... —- 749599.10 

VI. Iðgjaldasjóður endurtryggjanda ...............00.00.00.00 0... — 819566.49 
VII. Inneignir sveitarfélaga vegna slökkvitækjakaupa .......... — 102387.50 
IX. Ógreiddur idgjaldaskattur .............0..0.0.00000 0... 0... — 24483.14 
X. Skuldheimtumenn ..........0000000 ee sens nn — 3018084.56 

XI. Erlend lán ............000000 000. nnenneennnr rn —  1708125.00 
XII. Ábyrgð vegna þátttöku í félaginu Íslenzk endurtrygging .. — 60000.00 

XIII. Varasjóður vegna þátttöku í félaginu Íslenzk endurtrygging —  133208.05 
XIV. Arðjöfnunarsjóður ............200200000 0. 0e even —- 1007728.89 
XV. Varasjóður: 

1. Flutt frá fyrra ári .................... kr. 25000000.00 
2. Lagt við á þessu ári .................. — 1200000.00 

—- 26200000.00 
XVI. Flutt til næsta árs ..............000000 0000 — 58334.19 

  

Kr. 38563097.03 

Reykjavík, 8. febrúar 1958. 

Ásgeir Ólafsson. 

Framanritaðan efnahags- og rekstursreikning höfum vér yfirfarið og endur- 
skoðað og borið saman við fylgiskjöl, og ekkert fundið athugavert. 

Reykjavík, 13. febr. 1958. 

Jakob Jónsson. Ásgeir Bjarnason. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda. 

Reykjavík, 19. marz 1958. 

Jón G. Sólnes. Emil Jónsson. Jón Steingrímsson. 
  
Eyþór Árnason.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1956. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1956, B. bls. 387): 
a. Innritunarskírteini ...............0.0.000...00... kr. 20000.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði nr. 712 .............. — 37000.07 
c. Innstæða í Búnaðarbanka nr. 123 ............. — 12327.38 

d. Skuldabréf með ríkisábyrgð ................... — 4000.00 

kr. 73327.45 
2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini .................000000... kr. 1654.10 
b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... — 1961.00 
c. — bankainnstæðu ............0.00000 0000 v..... — 578.85 
d. — skuldabréf með ríkisábyrgð ................ — 160.00 

— 4353.95 

Kr. 77681.40 
Gjöld 

1. Styrkur veittur ...................000... enn kr. 2800.00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteimi .............2.0000.0....... kr. 20000.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði nr. 712 .............. — 37196.17 
c. Innstæða í Búnaðarbanka nr. 123 ............. — 13685.23 
d. Skuldabréf með ríkisábyrgð ................... — 4000.00 

kr. 74881.40 

Kr. 77681.40 

Í félagsmálaráðuneytinu, 10. maí 1957. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

STYRKVEITINGAR 

Af vöxtum úr styrktarsjóði Frederiks konungs áttunda hefur atvinnumála- 
ráðuneytið veitt Sveinbirni Jónssyni, hæstaréttarlögmanni, 900 kr. styrk til trjá- 
ræktar.
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EINKALEYFI 

i Hinn 13. februar 1957 var Hannesi Ågustssyni, Dråpuhlid 32, Reykjavik, veitt 
einkaleyfi nr. 341, á vél til að hnýta spyrðubönd. 

Hinn 28. febrúar 1957 var Kai Larsen, fiskiskipstjóra, Frederikshavn, Dan- 
mörku, veitt einkaleyfi nr. 342, á pokalás. 

Hinn 1. marz 1957 var William Hoyt Kuntz, Grand Rapid, Michigan, Banda- 

ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 343, á þvottavél. 

Hinn 8. marz 1957 var Mario J. Puretic, Torrance, Californíu, Bandaríkjum 

Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 344, á tæki til að stjórna netum. 

Hinn 13. marz 1957 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 345, á aðferð til þess að stýra í einu lagi mörgum vinnslu- 
tækjum í fiskvinnsluvél á ýmsum vinnslustigum svo og stýriútbúnaði til þess 
að nota aðferðina. 

Hinn 14. marz 1957 var W. R. Grace & Co., New York, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 346, á pökkunarvél. 

Hinn 14. marz 1957 var W. R. Grace & Co., New York, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 347, á pökkunarvél. 

Hinn 5. apríl 1957 var British Glues and Chemicals Limited, Welwyn Garden 

City, Hertsfordshire, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 348, á endurbótum á og í sam- 
bandi við olíu- og feitivinnslu úr efnum, sem innihalda olíur og fitu. 

Hinn 5. apríl 1957 var British Glues and Chemicals Limited, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, Englandi, veitt einkaleyfi nr. 349, á endurbótum á og í sam- 
bandi við að skilja og vinna feiti eða fituefni úr lífrænum efnum, sem innihalda 
þau í vefjum eða ámóta ásigkomulagi. 

Hinn 12. apríl 1957 var Jens Christian Christensen Dyekjær, forstjóra, Esbjerg, 
Danmörku, veitt einkaleyfi nr. 350, á aðferð til meðferðar á fyrstum vörum. 

Hinn 15. apríl 1957, var Edward Martin, Peter S. Pedersen og Peter Sigurd 
Pedersen jr., Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 
351, á endurbótum á eða varðandi gerð á tilbúnum hlutum til bygginga. 

Hinn 17. apríl 1957 var Jens Christian Christensen Dyekjær, forstjóra, Esbjerg, 
Danmörku, veitt einkaleyfi nr. 352, á stýrisútbúnaði á vélum er skera flök af flatfiski. 

Hinn 24. apríl 1957 var Parke, Davis & Company, Detroit, Michigan, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 353, á aðferð til að framleiða efni leidd af 
amino diol. 

Hinn 14. september 1957 var Trubenised Company (Registered Trust), Vaduz, 
Liechtenstein, veitt einkaleyfi nr. 354, á aðferð til að framleiða fatnað sterkjaðan 

á kemiskan hátt. 

1957
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Hinn 28. september 1957 var The Linen Thread Company Limited, Glasgow, 
Skotlandi, veitt einkaleyfi nr. 355, á endurbótum á eða varðandi net, sérstaklega fiski- 

net, og aðferðum og vélum til framleiðslu og meðferðar á þeim. 

Hinn 4. október 1957 var John William Phillips, Osgodby, við Lincoln, Eng- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 356, á endurbótum varðandi toghlera. 

Hinn 10. október 1957 var F. L. Smidth & Co. A/S., Kaupmannahöfn, Danmörku, 
veitt einkaleyfi nr. 357, á endurbótum á hrásementsblöndu til sementsgerðar. 

Hinn 25. október 1957 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 358, á tæki til að tengja saman 
glerþynnur sem bil er á milli. 

Hinn 25. október 1957 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, 
Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 359, á aðferð til að búa til marg- 
faldar samtengdar glerþynnur. 

Hinn 13. nóvember 1967 var Kelvin & Hughes Limited, Hillington, Glasgow, 
Skotlandi, veitt einkaleyfi nr. 360, á endurbótum á eða varðandi straummæla. 

Hinn 14. nóvember 1957 var Aktiebolaget Fabriksskorsten, Malmö, Sviþjóð, 
veitt einkaleyfi nr. 361, á aðferð til að framleiða hitaeinangraða pípu. 

Hinn 14. nóvember 1957 var Fresh Frozen Foods Limited, Leith, Skotlandi, 
veitt einkaleyfi nr. 362, á endurbótum á eða í sambandi við hitaskiptitæki.










