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Útgefandi dómsmálaráðuneytið.
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

2| 4. jan. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Bjargeyjar Pétursdóttur ................. eee 1—2 

4 { 12. jan. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Byggingar- 
sjóð Húsmæðraskóla á Akranesi ................. 23 

5 | 15. jan. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Afmælissjóðs 
Eiðaskóla ................0.0.00 00 4 

6 S. d. Reglur um laun skipaskoðunarmanna ríkisins ...... 5—6 
7 S. d. Reglugerð um gjöld fyrir skoðun skipa o. fl. ........ 6—8 
1| 30. jan. | Auglýsing um bráðabirgðastöðvun á tollafgreidslu .. 1 
3 | 8. febr. | Bréf dóms- og kirkjumålaråduneytisins til biskups, um 

breytingu á prestakallaskipun í Skagafjarðarprófasts- 
dæmi ....0.000..... sense enes essensen 2 

8 | 17. febr. | Auglýsing um breyting á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, 
um happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna .. 9 

9 | 19. febr. | Auglýsing um breyting á brunamálasamþykkt fyrir 
Reykjavík, nr. 144 11. júní 1953 .................. 9 

10 | 22. febr. | Auglýsing um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir 
Voga í Vatnsleysustrandarhreppi ................. 10 

11 | 23. febr. | Gjaldskrá fyrir Keflavíkurflugvöll .................. 10— ii 
16 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fegrunar- 

sjóð Melstaðarkirkjugarðs ........................ 37 
39 | 24. febr. | Gjaldskrá og reglur fyrir Landssímann ............ 96-—111 
12 | 25. febr. | Samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Ísafjarðarsýslu 11—14 
13 S. d. Samþykkt um sýsluvegasjóð í Vestur-Ísafjarðarsýslu . 14—-16 
22 | 28. febr. | Gjaldskrá fyrir vatnsveitu Stórólfshvolshverfis í Rang- 

árvallasýslu ................0.00000000 000. 15—16 
17 | 29. febr. | Auglýsing um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir 

Garðahrepp ............. 00... 38—53 
25 S. d. Gjaldskrá um póstburðargjöld ..................... 78—82 
26 S. d. Reglugerð um blöð og tímarit, sem flutt eru samkvæmt 

1. gr. h í póstlögum (nr. 31/1940) og njóta sérstakra 
kjara um burðargjald umfram venjulegt prent .... 83—85
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18 | 1. marz | Auglýsing um vinnumiðlun í Skeggjastaðahreppi í 
Norður-Múlasýslu ........00000 000. nn nn öð 

19| S.d. Auglýsing um að lög nr. 29 7. april, um atvinnuleysis- 
tryggingar, skuli taka til Skeggjastaðahrepps í Norð- 
ur-Múlasýslu ........2000020 020 e ner 53 

20 | 7. marz | Reglugerð um hámarkstölu vörubifreiða á Siglufirði 54 
21 | 14. marz | Auglýsing um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað ........000000. 0000... 55— 75 

33 | 15. marz | Reglur fyrir félagsheimili Hjaltastaðahrepps í Norður- 
Múlasýslu ........00000200 0000 91—93 

27 | 16. marz | Auglýsing um umferð í Reykjavík ............0.... 85 

28 | 19. marz | Samþykkt fyrir vatnsveitufélagið Straumur, Hruna- 
mannahreppi ........02200000 0... 85—87 

29 S. d. Auglýsing um framboð og kjör forseta Íslands ...... 87 
23 | 21. marz | Auglýsing um verðlagningu sérlyfja, samkvæmt lyf- 

söluskrá HM .............0220000 0000 nn 76 
24 | 23. marz | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð hjónanna Sigfúsar Árnasonar og Elínar Þorláks- 

dóttur, Stöpum á Vatnsnesi ........0020.0000.0.... 77 

14 S. d. Reglugerð um söluskatt af innfluttum vörum ........ 17—-20 

30 | 25. marz | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 86 6. júlí 1956, 

um breyting á reglugerð nr. 74 7. des. 1923, um um- 
sóknir og afgreiðslu einkaleyfa .........000.0..... 88 

262 S. d. Reglugerð um gjöld utanríkisráðuneytisins .......... 521—526 

31 | 29. marz | Reglugerð um útgáfu og notkun vegabréfa innanlands 88—89 
34 S. d. Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 93 

35 S. d. Auglýsing um staðfestingu dómsmálaráðuneytisins á 
samþykkt um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 
Vestmannaeyjakaupstað frá 31. marz 1928, sbr. aug- 

lýsingu frá 15. janúar 1951 ........000.000000 00... 93—94 

15 | 31. marz | Reglugerð um söluskatt ...........0.000000 00... 21—36 

32 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð frú Gunhördu Magnússon .......000000..... 89—-90 

36 | 1. apríl | Reglugerð um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda 
til lífeyrisdeildar almannatrygginga .............. 94—95 

37 S. d. Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 95 

38 | 8. apríl | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 95 

51 S. d. Reglugerð um umferðarfræðslu í skólum .......... 125— 127 

52 S. d. Reglur Rithöfundasambands Íslands um hagsmuna- 

gæzlu fyrir rithöfunda og aðra eigendur ritréttar | 127—128 

53 | 11. april | Samþykkt um breytingu á samþykkt um sýsluvega- 
sjóð fyrir Austur-Skaftafellssýslu, nr. 9 5. febr. 1959 129 

54 S. d. Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borg- 
arneskauptún, nr. 12 20. febr. 1930, sbr. auglýsingu 
nr. 4 6. jan. 1948 .....0.2..0002 0... eens i 129 

55 S. d. Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir minningar- 

og verðlaunasjóð Friðriks Hjartar, skólastjóra .... | 130—131 

56 | 12. april | Gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness. ..........0..... 131— 134
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57 S. d. Reglugerð um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. .... | 134—147 
58 | 15. apríl | Reglugerð um fyrirframgreiðslu skatta o. fl. ........ 147—148 
59 | 20. apríl | Reglur um smíði skarsúðaðra tréskipa ............. 148— 161 
93 | 22. apríl | Reglugerð um iðnfræðslu 2... 227—258 

107 S. d. Auglýsing um umferð í Reykjavik .................. 280 
60 | 26. apríl | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Domus 

Medica ........0....0 ennen ere er vene 162—163 
61 | 27. april | Auglysing um vidauka og breytingar á lyfsöluskrá II 163 
62 | 28. apríl | Auglýsing um breytingu á reglum nr. 6 15. jan. 1960, 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins ............ 163 
63 | 29. apríl | Samþykktir fyrir Sparisjóð vélstjóra ............... 164—171 
64 | 30. april | Auglýsing um breytingu á lyfjaverði samkvæmt lyf- 

söluskrá I .........0..0.0... nerne reven eee 171 
65 2. mai | Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, 

um að Garpsdalssókn, sem nú tilheyrir Staðarhóls- 
þingum, falli til Reykhólaprestakalls ............. 172 

66 S. d. Auglýsing um umferð í Reykjavík .................. 172 
67 6. maí Samþykkt um forkaups- og forleigurétt á lóðum og 

fasteignum á Flateyri ..........0.0.000.000 0. 172—173 
68 S. d. Auglýsing um niðurfærslu aðflutningsgjalda ........ 173 
70 | 10. maí | Reglugerð um breytingu á reglugerð um tekjuskatt og 

eignarskatt nr. 147 30. des. 1955 og reglugerð nr. 11 
29 jan. 1958 um breyting á þeirri reglugerð ........ 177 

69 | 11. maí | Reglugerð um úthlutun húsnæðismálastjórnar á íbúðar- 
lánum ss en eee 173—177 

71 | 13. maí | Gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur .............. 177—179 
73 S. d. Reglur um úthlutun lána á vegum húsnæðismálastjórnar 181 
50 | 14 maí | Auglýsing um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðu- 

neytisins á samþykkt um breyting á lögreglusam- 
þykkt fyrir Reykjavík nr. 2 7. jan. 1980 .......... 125 

72 S. d. Reglugerð um barnavernd í Neskaupstað ............ 179—180 
74 S. d. Reglugerð um barnavernd í Borgarneskauptúni ...... 181—182 
75 | 16. maí | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir minningar- 

sjóð Björgheiðar Gísladóttur, Skógargerði ........ 182—-183 
76 | 19. maí | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 66 24. apríl 1957, 

um breyting á reglugerð nr. 87 15. júní 1954, um 
orlof og veikindaforföll starfsmanna ríkisins 183 

77 S. d. Reglugerd um skemmtanaskatt i Hveragerdishreppi i | 
Árnessýslu susende 184—185 

81 | 20. mai | Reglugerð um skemmtanaskatt í Raufarhafnarhreppi . | 200—201 
82 S. d Reglugerð um skemmtanaskatt í Eyrarhreppi, N.-Ísa- 

fjarðarsýslu ..........0...000.0.. 201--202 
80 | 23. maí | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Minningarsjóðs 

Jónu Kristínar Magnúsdóttur .................... 199 
88 S. d. Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 223 
90 | 24. maí | Auglýsing um staðfestingu á samþykktum sjúkrasam- 

laga í sveitum og kauptúnum .................... 223 
18 | 27. maí | Reglugerð um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi ...... | 186—193.
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79 S. d. Reglugerð um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála 
0. fl... 193—198 

86 S. d. Auglýsing um frílista .........00000000 0... 00... 205—222 

89 | 30. mai | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 223 

87 | 31. maí | Auglýsing um undanþágu námsgjaldeyrisleyfa frá 

leyfisgjaldi ...........00000000 00. e nun 222 

94 S. d. Auglýsing um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir 

Hafnarfjarðarkaupstað ........00.000 0000... 259 

95 S. d. Reglugerð um sölu og útflutning á vörum .......... 260 

96 S. d. Auglýsing um sölu og útflutning á vörum ........ 261 

97 | 3. júní | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð hjónanna Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómas- 
dóttur frá Fellsenda í Miðdölum í Dalasýslu ...... 261—262 

98 | 8. júní | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 262 

99 | 10. júní | Auglýsing um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir 
Laxárdalshrepp í Dalasýslu .........00000..000... 263—270 

100 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Jónatans Guðmundssonar, frá Víkum ........ 270—271 

108 S. d. Reglur um félagsheimilið Sævang .................. 281—283 

109 S. d. Reglur um félgsheimilið Valhöll á Eskifirði ........ 283—285 

101 | 13. júní | Reglugerð um löggæzlu á almennum skemmtistöðum 

í Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík .............. 271—273 

110 | 15. júní | Reglur fyrir félagsheimilið Fagrihvammur í Rauða- 

sandshreppi ......00000000 0000 nn 286—288 

119 S. d. Gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness .......0.00.000... 298—300 

102 | 16. júní | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 273 

103 | 20. júní | Reglur um félgsheimilid Végarð ................... 274—276 

104 | 22. júní | Samþykkt um lokun sölubúða í Húsavík ............ 276—277 

105 S. d Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir Barnaheim- 
ilissjóð Hafnarfjarðar ...........000000000...0..... 278 

106 S. d. Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir Margrétar- 

SES SEE err 279—280 

111 | 24. juni | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 288 
145 S. d. Samþykkt fyrir Veiðifélag Eyjafjarðarár ............ 344—345 

112 | 28. júní | Samþykkt fyrir Veiðifélag Víðidalsár .............. 289—290 

113 S. d. Arðskrá fyrir Veiðifélag Víðidalsár ................ 290—291 

114 S. d. Reglur fyrir félagsheimili Hjaltastaðahrepps í Norður- 
Múlasýslu ........0.000000000 0000 senn 291—293 

115 | 30. júní | Samþykkt fyrir Veiðifélag Vatnsdalsár .............. 293—295 
116 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð ættmenna Péturs J. Ólafssonar og Þorsteinu 
Guðmundsdóttur, Bolungavík .........00000.0.00... 295—296 

117 | 4. júlí | Auglýsing um notkun tolllækkunarheimildar í lögum 
nr. 30/1960, um skipan innflutnings- og gjaldeyris- 

mála o. fl. .......00000..s sn 296—297 

118 | 8. júlí Auglýsing um bráðabirgðaskírteini skattstjóra og 
skattanefnda .........00020000 0000 nn 297 

121 | 11. júlí | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 301



VII 

  

  

      

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

120 | 13. júlí | Auglýsing um skipulag í Mosfellshreppi ............ 301 
122 S. d. Samþykkt um forkaupsrétt Neskaupstaðar að hús- 

eignum Pöntunarfélags alþýðu, Neskaupstað ...... 301 
126 | 14. júlí | Samþykktir Sparisjóðs Sauðárkróks, Sauðárkróki 304—307 
125 | 15. júlí | Auglýsing um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir 

Mosfellshrepp í Kjósarsýslu .........0000..000.000.. 303 
123 S. d. Auglýsing um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir 

Seltjarnarneshrepp í Kjósarsýslu ................. 302 
124 S. d. Auglýsing um aðalbrautir og hámarkshraða á þjóð- 

vegum í nágrenni Reykjavíkur, Gullbringu-, Kjósar- 
og Árnessýslu .........000.000. 0. 302—303 

146 | 21. júlí | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 58 15. apríl 
1960 um fyrirframgreiðslu skatta o. fl. ............ 345 

127 | 25. júlí | Reglur um leigu á skráningarskyldum ökutækjum til 
mannflutninga án ökumanns ..............0...... 308—309 

147 | 29. júlí | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 346 
148 | 30. júlí | Fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu .... | 346—355 
179 | 1. ágúst | Reglugerð um breyting á reglugerð um tekju- og eignar- 

skatt nr. 147 30. des. 1955 .........0000 000. 0... 400 
149 | 3. ágúst | Samþykkt Veiðifélagsins Leirvogsá .................. 355—356 
150 S. d. Samþykkt fyrir veiðifélag Selår ..................... 357—358 
263 S. d. Reglur um hreindyraveidar í Mulasyslum ........... 527—528 

158 | 5. ågust | Stadfesting forsetans å skipulagsskrå fyrir Minningar- 
sjóð Stefáns Halldórssonar ...........00.00000... 364 

159 | 10. ágúst | Reglugerð um holræsagerð í Mosfellshreppi ........ 365—366 
160 | 11. ágúst | Reglugerð um útbúnað þorska- og ýsuncta úr gervi- 

efnum ...........000 000 366 
161 | 15. ágúst | Reglugerð fyrir vatnsveitu Garðahrepps ............ 366 —370 
162 | 16. ágúst | Auglýsing um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á 

reglum nefnda til úthlutunar bóta samkvæmt lögum 
um atvinnuleysistryggingar ..........00.00.0000... 371 

163 | 26. ágúst | Auglýsing um umferð í Hafnarfirði ................ 371—372 
164 | 3. sept. | Auglýsing um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II 972 
165 | 7. sept. | Reglugerð fyrir vatnsveitu Drangsneshrepps ........ 272—374 
166 S. d. Auglýsing um hámarkshraða ökutækja um Hafnar- 

kauptún í Austur-Skaftafellssýslu ................ 374 
167 | 14. sept. Auglýsing um vinnumiðlun í Súðavíkurhreppi í Norð- 

ur-Ísafjarðarsýslu ...............20.0000 0... 375 
168 S. d. Auglýsing um að lög nr. 29 7. apríl 1956 um atvinnu- 

leysistryggingar, skuli taka til Súðavíkurhrepps í 
Norður-Ísafjarðarsýslu ..........0....0.0.000...... 375 

169 | 16. sept. | Reglugerð um holræsi í Reykjavík .................. 375—389 
171 S. d. Auglýsing um innflutningskvóta ................0... 390—391 
192 S. d. Auglýsing um gildistöku námsskrár fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri ..............22000. 0000... 410 
156 | 19. sept. | Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um 

stofnun sérstakrar kirkjusóknar með kirkju að 
Egilsstöðum ..........0..00000000 00 363
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157 | 21. sept. | Reglugerð um breyting á reglugerð um ráðningu sjúkra- 
húslækna, nr. 242 10. ágúst 1945 .................. 363 

172 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 
Hafnarfjarðar nr. 181 1. desember 1958 .......... 392 

170 | 22. sept. | Auglýsing um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum á 
Akranesi .......0...000022 00 389 

173 | 26. sept. | Samþykkt fyrir Veiðifélagið Blanda ................ 392—395 
174 | 27. sept. | Arðskrá fyrir Veiðifélag Vatnsdalsár, Húnavatnssýslu | 395—396 
175 6. okt. Reglugerð um tollfrjálsar verzlanir á Keflavíkurflug- 

velli á vegum ríkisins ............000..00 000... 396—398 
176 S. d. Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 48 21. marz 

1955, um stýrimannaskólann í Reykjavík .......... 398—399 
177 | 10. okt. | Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 77 24. maí 1956, 

um skipulag póst- og símamálastjórnarinnar ...... 399—-400 
178 | 12. okt. | Auglýsing um breyting á kærufresti til ríkisskatta- 

mefndar ..........2..202 0000. 400 
180 S. d. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Rasks- 
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meistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands, 
640. 

Björn Ólafur Pálsson, skólastjóri, settur, 
636. 

Björn Pétursson, kennari, gfr., settur, 628 
og 638. 

Blagojevic, Dusan, sendiherra, 644. 
Blöndal, Ragnar H., sk., 448. 
Borgarnes, hafnarreglugerð, rg., br., 129; 

rafveita, gjsk., 131—134; barnavernd, 
rg., 181— 182. 

Borgarstjóraembættið í Reykjavík, sþ., 
405. 

Borghildur Jónsdóttir, kennari, 627. 
Borgström, Eric H., framkvæmdarstjóri, 

Gautaborg, hm., 646. 
Bossert, Heinrich, ræðismaður, 630. 
Bragi Jónsson, kennari, settur, 639. 
Bragi Straumfjörð Jósefsson, kennari, 

gfr., 628 og 636. 
Bragi Nielsson, héraðslæknir, lausn, 635. 
Brandur Jónsson, kennari, settur, 629. 
Breiðdalshreppur, skemmtanaskattur, rg., 

405—406. 
Breiðdalsvík, vatnsveita, rg., 402—403. 
Brionval, Jean, ambassador, 643. 
Brunamálasamþykkt, Reykjavík, 

br., 9. 
Bryndís Ármann Þorvaldsdóttir, kennari, 

gfr., 629 og 637. 
Brynjar Halldórsson, skólastjóri, settur, 

636. 
Brynjólfur Gíslason, kennari, gfr., settur, 

628. 
Búnaðarbanki 

518—519. 

augl., 

Íslands,  yfirlitsreikn., 

konsert-. 

  

Byggingarsamþykkt, Vatnsleysustrandar- 
hreppur, augl., 10; Hafnarfjarðarkaup- 
staður, augl., 259; Seltjarnarneshrepp- 
ur, augl. 302; Mosfellshreppur, augl., 
303. 

Börde, Bjarne, ambassador, 644. 

C. 
Carvalho e Silva, Rinaldo de, ræðismað- 

ur, 643. 

Christian konungur IX., sjr., 459. 
Christian konungur X og Alexandrine 

drottning, sjr., 466. 
Christensen, Sigríður Österby, kennari, 

sett, 628 og 639. 

D. 
Dagur Sigurjónsson, skólastjóri, 636. 
Dalhoffslegat, sjr., 120. 
Daníel Guðnason, aðstoðarlæknir héraðs- 

læknis, 635. . 
Domus Medica, sk., 162—163. 

Drang<nesþorp, vatnsveita, rg., 372—-374. 
Dundas, Leif, vararæðismaður, 632. 
Dvalarheimili aldraðra sjómanna, happ- 

drætti, augl., br., 9, 

E. 
Eaton, Ásta, frú, Toronto, Kanada, hm., 

646. 

Edda Baldursdóttir, kennari, hsk., sett, 

629. 
Edda Eiríksdóttir, skólastjóri, 626. 
Edda B. Jónsdóttir, kennari, sett, 628 og 

639. 
Edelstein, Stefån, kennari, 627 og 637. 
Eftirlit med neyzlumjålk i heimavistar- 

skólum, r., 451. 
Eggert Ó. Jóhannesson, sérfræðingur í 
lækningarannsóknum, 635. 

Egill Áskelsson, kennari, settur, 628. 
Egill Jónsson, héraðslæknir, lausn, 634. 

Egill Jónsson, vararæðismaður, lausn, 

644, 
Egilsstaðir, sérstök kirkjusókn med 

kirkju, ráðuneytisbréf, 363. 
Eiðaskóli, afmælissjóður, sk., 4. 
Einar Jóhannesson, sérfræðingur í kven- 
sjúkdómum og fæðingarhjálp, 635. 

Einar Valur Kristjánsson, kennari, 628 
og 637. 

Einkaleyfi, rg., br., 88. ce
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Einkaleyfi, 647—-648. 
Eiríkur Haraldsson, kennari, msk, 628 og 

636. 
Eiríkur Kristinsson, kennari, gfr., settur, 

629 og 638. 
Eldjárn, Hjörtur, kennari, ul., settur, 638. 
Elín Óskarsdóttir, kennari, ul., sett, 638. 
Elinborg Gunnarsdóttir, kennari, sett, 638. 

Elís Guðnason, kennari, gfr., 627 og 637. 
Elísabet Sigríður Hannesdóttir, kennari, 

ul., sett, 628 og 637. 
Elísabetarsjóður, sk., 421—422. 
Ellert Birgir Sigurbjörnsson, 
„settur, 628 og 638. 

Elsa Hermannsdóttir, kennari, sett, 629 

og 638. 
Elsa Þorsteinsdóttir, kennari, ul., sett, 

628. 
Embætti, sýslanir, m. m., 626—642. 

Emil Bergmann Emilsson, kennari, ul., 
settur, 628 og 638. 

Enler Chelpin, S. von, ambassador, 643 
og 644. 

Erla Stefánsdóttir, skólastjóri, 626 og 636. 
Erla Stefánsdóttir, kennari, 627. 

kennari, 

Erna Guðmundsdóttir, skólastjóri, sett, 

626-—627. 
Eyjólfur Guðmundsson, kennari, gfr., 

settur, 628 og 637. 
Eyjólfur Pálsson, kennari, gfr., 627. 
Eyrarhreppur, skemmtanaskattur, rg., 201 

—202. 
Eysteinn Jónsson, kennari, settur, 639. 
Eyþór Stefánsson, kennari, settur, 639. 

F. 
Faye, Johan, bóndi, Hölen, Noregi, hm., 

646. 
Félagsheimili, Hjaltastaðahreppur, r., 291 

—293; Fagrihvammur, r., 286—-288; Vé- 
garður, r., 274—276; Sævangur, r., 281 
—283; Valhöll, r., 283—-285. 

Felix Ólafsson, kennari, gfr., settur, 627 
og 637. 

Finnur Finnsson, kennari, gfr., 627. 
Firmatilkynningar, skrá, 539—546. 
Fischer, W., sjr., 468. 

Fiske, W., sjr., 466. 
Fiskveiðasjóður Íslands, reikn., 489—-490. 
Fjallskilareglugerð, —V.-Húnavatnssýsla, 

346—355.   

Fjeldsted, Daníel V., héraðslæknir, lausn, 
641. 

Flateyri, lóðasamþykkt, 172— 173. 
Flekkudalshjón, sjr., 204. 
Flosi Jónsson, skólastjóri, settur, 636. 
Fontaine, Jean de, sendiherra, 643. 

Forseti Íslands, framboð og kjör, augl., 87. 
Frank M. Halldórsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 627 og 637. 
Frederik konungur VIII., sjr., 458—459. 
Friðbjörn Hólm Friðbjörnsson, kennari, 

settur, 628. 
Friðbjörn Gunnlaugsson, skólastjóri, 626 

og 635. 
Frilisti, augl., 205—-222. 
Friðrik Pétursson, kennari, 628 og 637. 
Friðrika Gestsdóttir, kennari, msk., 627. 

Friðþjófur Jóhannesson, ræðismaður, 643. 

G. 
Garðahreppur, heilbrigðissamþykkt, augl., 

38—53; vatnsveita, rg., 366—370; tak- 

mörk verzlunarlóðar í Arnarnesvogi, 

sþ., 418. 
Garðar Þ. Guðjónsson, 

lausn, 631. 

Garðar Guðmundsson, kennari, ul., 627. 
Garpsdalasókn, ráðuneytisbréf, 172. 

Geir Jónsson, héraðslæknir, lausn, 632. 
Gerðuminning, sjr., 470. 
Gin- og klaufaveiki, augl., 419; varnir, 

augl., 456. 
Giga's, V., sjr., 460. 
Gígja Ester Sigurbjörnsdóttir, kennari, 

sett, 639. 
Gísli Gunnarsson, kennari, hsk., settur, 

628. 
Gísli 

636. 
Gísli Magnússon, kennari, ul., 627. 
Gísli Jón Nikulásson, sjr., 469. 
Gísli Pétursson, kennari, ul., settur, 638. 

Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri, hm., 645. 
Gíslrún Sigurbjörnsdóttir, kennari, ul. og 

gfr., sett, 628 og 638. 
Gizur Bergsteinsson, forseti Hæstaréttar, 

640. 
Gjöld til utanríkisráðuneytisins, rg., 521 

—526. 
Gjaldskrá, Keflavíkurflugvöllur, 10—11. 
Gook, Irene, vararæðismaður, 643. 

héraðslæknir, 

Hallgrímsson, skólastjóri, settur,
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Grétar Olafsson, cand. med. & chir., lækn- 

ingaleyfi, 630. 
Gudbjartur Kristjånsson, sjr., 360 og 470. 
Guðbjartur Ólafsson, forseti Slysavarna- 

félags Íslands, hm., 645. 
Guðbjörg Kristjánsdóttir, kennari, gfr., 

627. 
Guðjón Axelsson, cand. odont., tannlækn- 

ingaleyfi, 632. 
Guðjón Guðmundsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 632 og 642. 
Guðjón Klemenzson, læknir, staðgöngu- 

maður héraðslæknis, 632. 
Guðlaug B. Guðjónsdóttir, kennari, gfr., 

627 og 637. 
Guðlaugur Jóhannesson, kennari, 627. 

Guðlaugur Torfason, kennari, 628 og 637. 
Guðlaugur Þorvaldsson, viðskiptafræð- 

ingur, prófessor, settur, 640. 
Guðmundur Bjarnason, cand. med. & 

chir., lækningaleyfi, 632. 
Guðmundur Guðbrandsson, kennari, sett- 

ur, 639. 
Guðmundur L. Hannesson, fyrrverandi 

bæjarfógeti, hm., 645. 
Guðmundur Jóhannesson, héraðslæknir, 

lausn, 634. 

Guðmundur Jónasson, 
Reykjavík, hm., 645. 

Guðmundur Bj. Ólafsson, kennari, ul., 
settur, 629. 

Guðmundur Ó. Ólafsson, kennari, settur, 
639. 

Guðmundur H. Sigurðsson, kennari, ul., 
627. 

Guðmundur Valtýsson, skólastjóri, 626 og 
636. 

Guðmundur Helgi 
læknir, 635. 

Guðmundur Þórðarson, cand. med. & 
chir., lækningaleyfi, 641. 

Guðni Jónsson, kennari, settur, 639. 
Guðný Frímannsdóttir, kennari, gfr., 627. 
Guðrún Björnsdóttir, kennari, 627. 
Guðrún Friðriksdóttir, kennari, sett, 629. 
Guðrún Helgadóttir, kennari, gfr., sett, 638. 
Guðrún P. Helgadóttir, skólastjóri, 626 og 

635. 
Guðrún Hrönn Hilmarsdóttir, kennari, 

gfr., 627. 
Guðrún E, Klemenzdóttir, kennari, sett, 

628. 

bifreiðarstjóri, 

Þórðarson, héraðs- 

  

Guðrún Lárusdóttir, kennari, sett, 638. 
Guðrún Lárusdóttir, kennari, sett, 639. 

Guðrún Pálsdóttir, kennari, gfr., 628 og 

638. 
Guðrún S. Sveinsdóttir, kennari, ul., sett, 

628. 
Guðrún Þórðardóttir, skólastjóri, 636. 
Guðrún Elsa Þorsteinsdóttir, kennari, ul., 

sett, 638. 
Guðrún Kr. Þorsteinsdóttir, skólastjóri, 

sett, 636. 
Guðvarður Valberg Hannesson, 

stjóri, settur, 626. 
Guérin, Jacques, forstjóri, París, hm., 646. 
Gunhörd Magnússon, sk., 89—-90. 
Gunnar Guttormsson, kennari, settur, 639. 

Gunnar A. Guttormsson, skólastjóri, sett- 
ur, 627. 

Gunnar Kolbeinsson, kennari, settur, 639. 
Gunnlaugur Finnsson, kennari, ul., settur, 

629 og 638. 
Gunnlaugur H. Sveinsson, 

settur, 636. 
Guttormslegat, sjr., 122. 
Gylfi Már Guðbergsson, kennari, gfr., 

settur, 637. 
Gylfi Pálsson, kennari, gfr., settur, 637. 

skóla- 

skólastjóri, 

F. 
Hafberg, Sveinn, kennari, ul., settur, 638. 
Hafdís Árnadóttir, kennari, gfr., sett, 638. 
Hafnarfjarðarkaupstaður, byggingarsam- 

þykkt, augl., 259; umferð, augl., 371— 
372; vatnsveita, rg., br., 392; rafveita, 
gjsk., 534—536. 

Hafnarhreppur, sveitarstjóri, sþ., 407. 
Hafnarkauptún, hámarkshraði ökutækja, 

augl., 374. 
Hafnarreglugerð, Borgarneskauptún, rg., 

br., 129; Sandgerði, rg., br., 412—415; 
Seyðisfjarðarkaupstaður, rg., br., 416; 
Súðavík, 436—442; Ísafjarðarkaupstað- 

ur, rg., br., 458. 
Hafnsögusjóður Reykjavíkur, sjr., 359— 

360. 
Hafstað, Sigurður, deildarstjóri, sendi- 

ráðunautur, 633. 

Hagalín, Guðmundur Gíslason, rithöfund- 

ur, hm., 645. 
Hálfdán Björnsson, kennari, settur, 630. 
Hálfdán Ó. Guðmundsson, kennari, ul., 

settur, 629.
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Hall, Pierson M., rædismadur, 643. 

Halldór Guðnason, stud, med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 634. 
Halldór Magnússon, kennari, settur, 629 

og 639. 
Halldóra Þórhallsdóttir, kennari, sett, 638. 

Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, aðalræðis- 
maður, hm., 645. 

Hallgrímur Sæmundsson, kennari, settur, 
638. 

Hamamcioglu, 

634. 
Hámarkshraði á aðalbrautum, augl., 302 

—303. 
Hanna Karlsdóttir, kennari, 627. 
Hannes Finnbogason, héraðslæknir, 631. 
Hannes Flosason, kennari, 627 og 637. 
Hansen, Björg Fr., kennari, gfr., sett, 637. 
Hansen, Guðmundur, kennari, ul., 627. 
Hansen, Halldór, cand. med. & chir., að- 

stoðarlæknir, settur, 640. 

Hansen, Jóna, kennari, gfr., 627 og 636. 

Happdrætti, dvalarheimili aldraðra sjó- 
manna, augl., br., 9. 

Haraldur Einarsson, kennari, gfr., settur, 
638. 

Haukur Ágústsson, kennari, ul., settur, 
628. 

Heiðursmerki Fálkaorðunnar, 645—646. 
Heilbrisðissamþykkt, Garðahreppur, 

augl, 38—53; Vestmannaeyjakaupstað- 
ur, augl., 55—75; Laxárdalshreppur, 
augl., 263--270. 

Heimavistarskólar, eftirlit með neyzlu- 

mjólk, r., 451. 
Heimilishjálp, Kelduneshreppur, rg., 403 

—-404. 
Heimir Áskelsson, M. A., dósent, 631. 
Heimir Þ. Gíslason, skólastjóri, 626 og 

636. 

Heimtaugargjöld til  héraðsrafmagns- 
veilna ríkisins í kaupstöðum, kauptún- 
um og þorpum, gjsk., 449—450. 

Helga S. Árnadóttir, kennari, sett, 628 og 
638. 

Helga Eiðsdóttir, kennari, hsk. og gfr., 
sett, 628 og 637. 

Helga Friðfinnsdóttir, kennari, 627. 

Helga H. Helgadóttir, kennari, 628 og 637. 
Helga Magnúsdóttir, kennaraskólakenn- 

ari, sett, 637. 

Helga Ólafsdóttir, kennari, sett, 629. 

Nihat,  aðalræðismaður, 

  

Helga Svana Ólafsdóttir, kennari, ul. 
sett, 638. 

Helga Pétursdóttir, kennari, ul., sett, 628. 

Helga Tómasdóttir, kennari, 628 og 637. 
Helgi Geirsson, kennari, hsk., 628 og 

637. 
Helgi K. Helgason, kennari, gfr., settur, 

637. 
Helgi Hróbjartsson, kennari, gfr., 627 og 

636. 
Helgi Lárusson, vararæðismaður, 632. 
Helgi Ólafsson, kennari, settur, 630. 
Helgi Sæmundsson, form. Menntamála- 

ráðs Íslands, mefndarmaður til að 
skipta fjárveitingu til skálda, rithöf- 
unda og listamanna, 633. 

Helgi Þorláksson, skólastjóri, 626 og 636. 
Helgi Þorsteinsson, skólastjóri, 626 og 

636. 
Hella, vatnsveita, rg., 425—426; vatns- 

veitutélag, sþ., 427—-429. 
Henrik Sv. Björnsson, ambassador, 642. 

Héraðsrafmagnsveitur ríkisins,  heim- 
taugagjöld, gjsk., 449—450. 

Herdís Haraldsdóttir, kennari, sett, 639. 

Herdís Sveinsdóttir, kennari, 627 og 637. 
Hildur Jónsdóttir, kennari, gfr., sett, 628 

og 638. 
Hildur Þorsteinsdóttir, kennari, 627. 
Hinrik Bjarnason, kennari, settur, 639. 

Hirschfeld, Hans-Richard, ambassador, 

644, 
Hitaveita, Reykjavik, gjsk., 177—179. 
Hermann Guðmundsson, kennari, gfr., 

settur, 628 og 638. 
Hermann G. Jónsson, kennari, ul., settur, 

637. 
Hermann, Marie E., kennari, sett, 628. 

Hjálmar Jónsson, sjr., 124. 

Hjaltastaðarhreppur, félagsheimili, r., 91 
—93. 

Hjartar, Friðrik, sk., 130—131. 

Hjördís Halldórsdóttir, kennari, 628 og 
637. 

Hjördís Hjörleifsdóttir, húsmæðrakenn- 
ari, 628 og 636. 

Hjördís Þorleifsdóttir, kennari, gfr., sett, 
628 og 637. 

Hjörtur Arnórsson, kennari, ul., settur, 
629. 

Hjörtur Guðmundsson, kennari, gfr., 627 
og 636.
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Hjörtur Gunnarsson, iðnskólakennari, 629 
og 636. 

Hjörtur Hjálmarsson, skólastjóri, 626 og 
636. 

Hjörtur Jónasson, kennari, ul., settur, 637. 
Hjörtur Þórarinsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 628, 
Hlutafélög, ný, skrá, 537—538. 

Hólm, Ólafur, kennari, 637. 
Hólmfríður Jónsdóttir, kennari, gfr., 628 

og 637. 
Hólmfríður Ólafsdóttir, kennari, 628 og 

637. 
Holræsagerð, Mosfellshreppur, rg., 365— 

366. 
Hreindýraveiðar í Múlasýslum, rg., 527 

—528. 
Hreinn Ragnarsson, kennari, ul. og hsk., 

settur, 628 og 638. 
Hróar Björnsson, kennari, hsk., settur, 

637. 
Hrunamannahreppur, vatnsveitufélag, sþ., 

85—87. 
Hugrún Gunnarsdóttir, kennari, 628 og 

637. 
Húsavík, löggæzla, rg., 271—273; lokun 

sölubúða, 276—277. 
Husfeldt, Erik, prófessor, dr. med., Kaup- 
mannahöfn, hm., 645. 

Húsmæðraskólinn á Akranesi, sk, 2—3. 
Húsnæðismálastjórn, úthlutun íbúðar- 

lána, rg., 173—-177; úthlutun lána, r., 181. 
Hveragerðishreppur, skemmtanaskattur, 

rg., br., 184— 185. 
Högni Björnsson, héraðslæknir, lausn, 

641. 
Högni Egilsson, kennari, settur, 627 og 

639. 
Hörður Gunnarsson, kennari, ul., settur, 

638. 
Hörður Helgason, deildarstjóri, 640. 
Hörður Ingólfsson, kennari, ul., 6927. 
Hörður Lárusson, kennari, msk., 636. 
Hörður Sævaldsson, cand. odont., tann- 

lækningaleyfi, 631. 
Hörður Zophóníasson, skólastjóri, 626. 
Hörður Zóphóníasson, kennari, gfr., sett- 

ur, 637. 
Höskuldur Stefánsson, kennari. 

639. 
settur,   

I. Í. 
Iönfræðsla, rg., 227— 258. 

Iðunn Guðmundsdóttir, kennari, gfr., sett, 
639. 

Indíana Guðlaugsdóttir, kennari, gfr., sett, 
697. 

Indriði Ketilsson, kennari, settur, 629 og 
639. 

Indriði H. Þorláksson, kennari, ul., sett- 

ur, 638. 
Inger Hallsdóttir, kennari, 627 og 637. 
Ingi Kristinsson, skólastjóri, 626 og 636. 
Ingiberg Hannesson, sóknarprestur, 634. 
Ingibjörg Hannesdóttir, kennari, 627. 
Ingibjörg Kristín Jónsdóttir, kennari, 

sett, 639. 
Ingibjörg Sigurðardóttir, kennari, sett, 

629 og 639. 
Ingigerður Konráðsdóttir, kennari, 627 og 

637. 
Ingimar Elíasson, skólastjóri, settur, 626 

og 636. 
Ingimundur Jónsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 638. 
Ingimundur Magnússon, kennari, hsk., 

settur, 629 og 638. 
Ingólfur Ármannsson, kennari, ul., 629. 
Ingólfur G. Þórarinsson, skólastjóri, sett- 

ur, 626. 

Ingunn Knútsdóttir og Sigríður Kristjáns- 
dóttir, sjr., 123. 

Ingunn Valtýsdóttir, kennari, gfr., 627. 
Ingvar Ingólfsson, kennari, 628 og 637. 

' Ingveldur Pálsdóttir, kennari, sett, 628. 
Ingveldur Sigurðardóttir, 

sett, 629 og 638. 
Innflutnings- og gjaldeyrisleyfi, rg., 186 

—193. ' 
Innflutnings- og gjaldeyrismål, skipan 

augl., 296—297. 
Innflutningskvóti, augl., 390—391; augl., 

452—-455. 
Innheimta ymissa gjalda með viðauka, 

augl., 423. 
Ísafjarðarkaupstaður, 

br., 458. 
Ísberg, Guðmundur, sýslumaður, lausn, 

631. 

Ísberg, Jón, sýslumaður, 632. 
Ísfeld, Jón Kr., séra, kennari, settur, 639. 

kennari, ul., 

hafnarreglugerð,
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J. 
Jakob Brekkan Einarsson, kennari, sett- 

ur, 629. 
Jakob Gunnar Pétursson, 

settur, 627 og 636. 
Jakobína Jónsdóttir, kennari, sett, 638. 
Jarðeldasjóður, sjr., 464—465. 
Jeppesen, Anna, kennari, sett, 639. 
Jessen, Inger, kennari, sett, 627. 
Jóhann Daníelsson, kennari, ul., 629 og 

637. 
Jóhann Jóhannesson og 

Guðnadóttir, sjr., 463—464. 
Jóhann Jónsson, kennari, ul., settur, 638. 

Jóhann Ögmundur Oddsson, fram- 
kvæmdastjóri, Reykjavík, hm., 645. 

Jóhann Sigvaldason, kennari, 627. 
Jóhanna Þorgeirsdóttir, kennari, gfr., sett, 

637. 
Jóhannes Björnsson, skólastjóri, settur, 

626 og 636. 
Jóhannes Óli Garðarsson, kennari, ul., 

629 og 638. 
Jóhannes Helgason, kennari, settur, 639. 

Jóhannes Þór Hermannsson, kennari, 
settur, 628 og 639. 

Jóhannes Ólafsson, læknir, staðgöngu- 
maður héraðslæknis, settur, 632. 

Johnsen, Baldur, héraðslæknir, lausn, 635. 
Johnsen, Lárus, kennari, settur, 628. 
Johnson, Jakobína, skáldkona, Seattle, 

Washington, hm., 646. | 

Jón Hnefill Aðalsteinsson, sóknarprestur. 

642. 
Jón Gunnar Ásgeirsson, kennari, settur, 

639. 
Jón B. Ásmundsson, kennari, gfr., settur, 

628 og 637. 
Jón Þ. Björnsson, kennari, ul., settur, 638. 
Jón Böðvarsson, kennari, gfr., settur, 628 

og 638. 
Jón E. Einarsson, kennari, ul., settur, 638. 
Jón Guðgeirsson, héraðslæknir, lausn, 635. 
Jón Gunnlaugur Halldórsson, kennari, 

ul., settur, 638. . 
Jón Hannesson, læknir, sérfræðingur i 
handlækningum, 632. 

Jón Hannibalsson, kennari, ul., settur, 

628 og 638. 
Jón Norðmann Jónasson, kennari, settur, 

629 og 639. 

skólastjóri, 

Sigurbjörg 

  Jón Ármann Jónsson, kennari, settur, 640. 

Jón Magnússon, kennari, settur, 629 og 
639. 

Jón G. Maríasson, bankastjóri, orðunefnd, 
631. 

Jón Ólafur Ólafsson, kennari og skóla- 
stjóri, settur, 627 og 636. 

Jón P. Ragnarsson, dr. phil., fulltrúi, 642. 

Jón Sigurðsson, kennari, settur, 638. 
Jón Baldur Sigurðsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 627 og 637. 

Jón L. Sigurðsson, héraðslæknir, settur, 

632. 
Jón Ingi Sigurmundsson, kennari, ul., 637. 
Jón Höskuldur Stefánsson, kennari, sett- 

ur, 628. 
Jóna Gissurardóttir, kennari, sett, 639. 
Jóna Kristín Magnúsdóttir, sk., 199. 
Jónas Árnason, kennari, gfr., settur, 627 

og 637. 
Jónas Böðvarsson, skipstjóri, Reykjavík, 

hm., 645. 

Jónas R. Jónsson, skólastjóri, settur, 636. 

Jónas Kristjánsson, skjalavörður, nefnd- 
armaður til að skipta fjárveitingu til 
skálda, rithöfunda og listamanna, 633. 

Jónatan Guðmundsson, sk., 270—-271. 
Jónína Guðmundsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 627 og 636—637. 
Jónína Tryggvadóttir, kennari, sett, 639. 
Jóninna Sigurðardóttir, fyrrv. húsmæðra- 

kennari, Akureyri, hm., 645. 

Jósafat Sigvaldason, kennari, settur, 628 

og 639. 
Jósef Jóhannesson, 

626. 
Júlíus J. Daníelsson, skólastjóri, settur, 

626. 
Juuranto, Kurt Paul Erik, ræðismaður, 

632. 
Jörgensen, S. Rye, skipstjóri, 

mannahöfn, hm., 646. 

skólastjóri, settur, 

Kaup- 

K. 
Karl Steinar Guðnason, kennari, settur, 

638. 
Karl Stefánsson, kennari, gfr., settur, 638. 

Kári Arnórsson, kennari og skólastjóri, 
627 og 636. 

Kári Ólfjörð Nývarðsson, kennari, ul., 
settur, 638. 

Karólína Jónsdóttir, skólastjóri, sett, 627. 
Keflavík, rafveita, gjsk., 529—531.
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Keflavíkurflugvöllur, gjsk., 10—11; toll- 
frjálsar verzlanir, rg., 396—398. 

Kelduneshreppur, heimilishjálp, rg., 403 
—404. 

Kirkjubyggingarsjóður, reikn., 203. 
Kirkjusjóður Íslands, hinn almenni, 

reikn., 112; skýrsla, 113—120. 

Kjartan Bjarnason, ekki Björnsson, kenn- 
ari 628 og 637. 

Kjartan Magnússon, læknir, sérfræðingur 
í handlækningum, 634. 

Kjeld, Hanna, kennari, ul., sett, 637. 

Kjerúlf, Jón M., kennari, settur, 629. 

Knudsen, Sven, norskur sendiráðsritari, 
hm., 645. 

Knuth, Eggert Adam, greifi, ambassador 
Danmerkur, hm., 646. 

Knútur Kristinsson, héraðslæknir, lausn, 

635. 
Kolbeins, Lára H., kennari, sett, 628. 

Kolfinna Bjarnadóttir, kennari, 627. 
Kolka, Páll V. G., héraðslæknir, lausn, 630. 
Kollektusjóður, sjr., 121. 
Konráð Pétursson, kennari, settur, 629 

og 639. 
Korbacsics, Pál, sendiherra, 643. 

Kristbjörg Pétursdóttir, kennari, sett, 639. 

Kristiansen, Birna Frímannsdóttir, kenn- 

ari, 627. 
Kristin Helgadóttir, kennari, sett, 627. 
Kristin E. Jónsdóttir, læknir, sérfræðing- 

ur í lyflæknisfræði, 630. 

Kristin Pétursdóttir, kennari, ul., sett, 629 
og 638. 

Kristín Sigurbjörnsdóttir, kennari, 627. 
Kristín B. Tómasdóttir, kennari, sett, 639. 

Kristin Tryggvadóttir, kennari, sett, 628 

og 637. 
Kristin Þórðarson, kennari, gfr., 627. 
Kristinn Ármannsson, rektor, dósent, 631. 

Kristinn Guðmundsson, dr., ambassador, 
641. 

Kristinn G. Jóhannsson, kennari, ul., sett- 

ur, 628 og 638. 
Kristinn Jónsson, skólastjóri, settur, 626 

og 636. 
Kristinn Pálsson, kennari, 637. 

Kristján Einarsson, kennari, settur, 629 

og 639. 
Kristján Geirmundsson, hamskeri, 635. 
Kristján Guðmundsson, kennari, 627 og 

639.   

Kristján Jónsson, cand. med. & chir., 
staðgöngumaður  héraðslæknis, 633; 
lækningaleyfi, 641. 

Kristján A. Jónsson, kennari, settur, 638. 

Kristján Júlíus Kristjánsson, kennari, 
settur, 629. 

Kristján Róbertsson, sóknarprestur, 
lausn, 634; kennari, gfr., settur, 637. 

Kristján Sigurðsson, héraðslæknir, 633. 
Kristjana E. Guðmundsdóttir, kennari, 

sett, 629. 
Kristjana Kristjánsdóttir, kennari, sett, 

628. 
Kristmundur 

settur, 636. 
Jóhannesson, skólastjóri, 

L. 
Landsbanki Íslands, reikn., 471—-488. 

Landssíminn, gjsk. og r., 96— 111. 
Landsspítali Íslands, sjr., 520. 
Lanfranchi, Ange, sendiráðsritari, 643. 

Lára Inga Lárusdóttir, kennari, sett, 639. 

Lárus Jóhannesson, hrl, dómari við 

Hæstarétt, 632. 
Laxárdalshreppur, 

augl., 263—-270. 
Leguizamov, Carlos Alberto, sendiherra, 

644. 
Leifur Björnsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 631; héraðslæknir, 635. 
Leifur Eiríksson, kennari, 627. 

Leifur Eyjólfsson, skólastjóri, settur, 626. 
Leiga skráningarskyldra ökutækja, r., 308 

—309. 
Liebé, C, sjr., 462. 
Lilja Sigurðardóttir, Víðivöllum, Skaga- 

firði, hm., 645. 
Lilja Sveinsdóttir, kennari, sett, 629. 
Linnet, Hinrik, héraðslæknir, 640. 

Lóðarsamþykkt, Flateyri, 172—173. 
Loftur Loftsson, kennari, settur, 638. 

Lokun sölubúða, Húsavík, sþ., 276—277. 
Lúðvík Ingvarsson, sýslumaður, lausn, 

631. 
Lyfsöluskrá, viðaukar og breytingar, aug- 

lýsingar, 76; 93; 95 2 augl.; 163; 171; 

223 2 augl.; 262; 273; 288; 301; 346; 
372; 401; 418. 

Lög, útkomin, augl., 20; 225—-226; 361— 

363; 417. 
Löggæzla, S.-Þingeyjarsýsla og Húsavík, 

rg., 271—273. 

heilbrigðissamþykkt,
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Lögreglusamþykkt, Vestmannaeyjar, 
augl., 93—94; Reykjavík, br., augl., 125. 

M. 
Maack, María P., yfirhjúkrunarkona, 

Reykjavik, hm., 645. 
MacKay, Robert A., ambassador, 644. 
Maggi Sigurkarl Sigurðsson, kennari, sett- 

ur, 629 og 639. 
Magnús Gunnlaugsson, kennari, ul., sett- 

ur, 638. 

Magnús Jónsson, kennari, settur, 628 og 

639. 
Magnús Kristjánsson, kennari, ul., settur, 

629 og 638. 
Magnús Magnússon, M. A., prófessor, 640. 
Magnús Þorsteinsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi og sérfræðingur í barna- 
sjúkdómum, 632. 

Margrét Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

638. 
Margrét Kristjánsdóttir, kennari, ul., sett, 

638. 
Margrétarsjóður, sk., 279—-280. 
María Hermann Einarsdóttir, 

sett, 638. 
María Magnúsdóttir, kennari, ul., sett, 638. 
Marinó Guðmundsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 637. 

Marinó Kristinsson, sóknarprestur, 634. 
Markúsína Jónsdóttir, kennari, sett, 629. 
Marteinn Steinsson, kennari, settur, 628. 
Martin Tómasson, vararæðismaður, 643. 

Mathey, Frangois, safnvörður, París, hm., 
646. 

Matsui, Akira, sendiherra, 643. 

Matthías Björnsson, kennari, gfr., settur, 
627 og 637. 

Melax, Bragi, skólastjóri, settur, 626 og 

636. 
Melax, Stanley, prestur, lausn, 631. 

Melsted, Bogi, cand. med. & chir., héraðs- 
læknir, settur, 633. 

Melsted, Jón, prófastur, og frú Steinunn, 
sjr., 461. 

Melsted, Sigurður, sjr., 122. 

Melstaðarkirkjugarður,  fegrunarsjóður, 
sk., 37. 

Minerva Jónsdóttir, íþróttakennari, 629 

og 636. 
Minningarsjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu, 

sir., 467. 

kennari, 

  

301; 

hol- 

Mosfellshreppur, skipulag, 
byggingarsamþykkt, augl, 
ræsagerð, rg., 365—366. 

Möller, Birgir, sendiráðsritari, 641. 

Möller, Þórður, yfirlæknir, 642. 

augl., 
303; 

N. 
Nagel, Salóme Þ., kvennaskólakennari, 

sett, 638. 
Námsgjaldeyrisleyfi, 

222. 
Námsskrá nemenda á fræðsluskyldualdri, 

augl., 410. 
Nanna Jakobsdóttir, kennari, 627. 
Nanna Úlfsdóttir, kennari, 627. 

Naschitz Peter Gad, ræðismaður, 642. 

Neskaupstaður, barnavernd, rg., 179—180; 

Pöntunarfélag alþýðu, sþ., 301. 
Niels P. Sigurðsson, fulltrúi, 641. 
Nikulás Sigfússon, lækningaleyfi. 635. 
Njarðvík, Njörður, kennari, gfr., settur, 

637. 
Njarðvíkur, rafveita, gjsk., 531—534. 
Norðdahl, Guðmundur, kennari, settur, 

628. 
Norður-Ísafjarðarsýsla, sýsluvegasjóður, 

sp., 11—14; sýsluvegasjóður, sþ., br., 
415—416. 

undanþága, augl, 

0. Ó. 
Oddný Guðmundsdóttir, kennari, sett, 630 

og 639. 
Oddur Guðjónsson, dr., hm., 645. 
Oddur Ólafsson, yfirlæknir, Reykjalundi, 

hm., 645. 
Oddur A. Sigurjónsson, skólastjóri, sett- 

ur, 636. 
Ófeigur Eiríksson, bæjarfógeti, 640. 
Ólafur Haukur Árnason, skólastjóri, 626 

og 635. 
Ólafur Finnsson og Guðrún Tómasdóttir, 

sk., 261—-262. 
Ólafur Hólm Friðbjörnsson, kennari, sett- 

ur, 629. 
Ólafur Halldórsson, héraðslæknir, 640. 
Ólafur Ingibjörnsson, cand. med. & chir., 

héraðslæknir, settur, 642. 

Ólafur Jóhannsson, læknir, sérfræðing- 
ur Í geislalækningum, 630. 

Ólafur Jónsson, kennari, settur, 629 og 
639. 

Ólafur Jónsson, sérfræðingur í lyflæknis- 

fræði, 635.
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Olafur P. Jénsson, héraðslæknir, 642. 

Ólafur R. Jónsson, dómtúlkur og skjala- 
þýðandi, 634. 

Ólafur Markússon, kennari, settur, 639. 

Ólafur Pálsson, kennari, ul., settur, 628. 

Ólafur Pálsson, sundkennari, gfr., settur, 
639. 

Ólafur Pétursson, kennari, ul., 627. 
Ólafur Kr. Þórðarson, kennari, settur, 

639. 
Óli Þorbjörn Guðbjartsson, kennari, ul., 

629 og 637. 
Óli Kr. Guðbrandsson, kennari, settur, 

638. 
Óli Halldórsson, kennari, settur, 629 og 

639. 
Ólöf Hermannsdóttir, kennari, sett, 639. 

Ólöf Kristófersdóttir, skólastjóri, 626. 
Óskar Halldórsson, cand. mag., kennara- 

skólakennari, 628 og 636. 
Óskar Friðbjarnarson, kennari, ul., sett- 

ur, 638. 

Óskar Ólafsson, kennari, gfr., settur, 628 
og 637. 

P. 
Pálína Snorradóttir, kennari, 627. 
Páll Aðalsteinsson, skólastjóri, 

626. 

Páll Þórir Ásgeirsson, aðstoðarlæknir 
héraðslæknis, 635. 

Páll S. Guðmundsson, skólastjóri, 626 og 
636. 

Páll Jónsson, 2 sjr., 358. 
Páll Garðar Ólafsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 630. 
Páll A. Pálsson, forstöðumaður Tilrauna- 

stöðvar háskólans í meinafræði að 
Keldum, 631, 

Páll Sigurðsson, læknir, tryggingayfir- 
læknir og deildarstjóri sjúkratrygginga- 
deildar Tryggingastofnunar ríkisins, 
634. 

Páll Steingrímsson, kennari, gfr., settur, 
628 og 638. 

Páll Ásg. Tryggvason, deildarstjóri, sendi- 
ráðunautur, 633. 

Pálmar Magnússon, kennari, gfr., settur, 
638. 

Pálmi Jónsson, kennari, settur, 629 og 
639. 

Pálmi Pétursson, kennari, gfr., settur, 627 
og 637. 

settur, 

  

Pálmi Vilhelmsson, kennari, ul., settur, 

629 og 638. 
Paulson, Bjarne With, ambassador, 643. 

Petersen, Gísli Fr. yfirlæknir, dósent, 631. 

Petersen, Jan, dr. phil., prófessor, Sta- 
vanger, hm., 646. 

Pétur H. Jakobsson, yfirlæknir, dósent, 

631. 
Pétur Magnússon, prestur, lausn, 631. 

Pétur J. Ólafsson og Þorsteina Guð- 
mundsdóttir, sk., 295—-296. 

Pétur Sumarliðason, kennari, 627. 

Pétur Traustason, sérfræðingur í augn- 
lækningum, 635. 

Póst- og simamálastjórn, skipulagsbreyt- 
ing, rg., br., 399—-400. 

Póstburðargjöld, gjsk. 78—82; rg., 83—85. 
Prestsekknasjóður, sjr., 123—124, 

Prytz Arne, vararæðismaður, 632. 
Pöntunarfélag alþýðu, Neskaupstað, sþ., 

301. 

R. 
Rafveita, Borgarnes, gjsk, 181— 184; 

Akranes, gjsk., 298—300; Reykjavík, 
gjsk., 429—433; Keflavík, gjsk., 529— 

531; Njarðvíkur, gjsk., 531—534; Hafn- 
arfjörður, gjsk., 534—536. 

Ragna G. Þórðardóttir, kennari, sett, 639. 

Ragna I, Jónsdóttir, kennari, gfr., sett, 
628 og 637. 

Ragnar O. Þ. Ágústsson, kennari, ul., sett- 
ur, 628. 

Ragnar Júlíusson, kennari, 627 og 637. 
Ragnar, Sigríður Jónsdóttir, kennari, sett, 

628 og 639. 
Ragnars, Kjartan, sendiráðsritari, 641. 
Ragnars, Ólafur, vararæðismaður, 643. 

Ragnheiður Brynjólfsdóttir, kennari, gfr., 
sett, 637. 

Ragnheiður Þorgrímsdóttir, kennari, sett, 
627 og 639. 

Rannveig Jónsdóttir, kennari, ul., 628 og 
637. 

Rasks-sjóður, sk., 401. 

Raufarhafnarhreppur, skemmtanaskattur, 
rg., 200—201. 

Reyðarfjarðarkauptún, hafnarreglugerð, 
442—448. 

Reykjavík, brunamálasamþykkt, augl., 
br., 9; umferð, augl., 85; lögreglusam- 

þykkt, augl., 125; umferð, augl., 172; 
hitaveita, gjsk., 177—179; umferð, 

d
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augl., 280; 359—360; holræsi, rg., 375 
—389; borgarstjóraembættið, sþ., 405; 
rafmagnsveita, gjsk., 429—433. 

Reynir Bjarnason, kennari, ul., settur, 

629. 
Reynir G. Karlsson, kennari, gfr., settur, 

637. 
Rikisskattanefnd, breyting å kærufresti, 

augl., 400; kærufrestur, augl., br., 418. 
Riseby, Elof prófessor, Kaupmannahöfn, 

hm., 645. 

Rithöfundasamband Íslands, ritréttur, r., 
127—128. 

Rósa Guðmundsdóttir, kennari, 627. 

Rósa Pálsdóttir, kennari, 637. 

Rowold, Karl, sendiráðunautur, 644. 
Rögnvaldur Jónsson, séra, kennari, gfr., 

637. 
Rögnvaldur Jónsson, skólastjóri, settur, 

636. 
Rögnvaldur Sigurjónsson, tónlistarkenn- 

ari, settur, 639—640. 
Rögnvaldur Þorleifsson, cand. med. & 

chir., lækningaleyfi, 634. 

S. 
Sala og útflutningur á vörum, rg., 260; 

augl., 261. 
Samábyrgð Íslands 

reikn., 502—505. 

Samvinnufélög, ný, skrá, 539. 

Sandberg, Finn, sendiráðsritari, 644. 

Sandgerði, hafnarreglugerð, br., 412—415. 
Sandholt, Sigríður Soffía, kennari, sett, 

627 og 639. 
Sauðárkrókur, sparisjóður, sþ., 304—-307. 

Schiöth, Birgir, kennari, gfr., 627. 

Schmid, Carlo, prófessor, varaforseti 

Sambandslýðveldisins Þýzkalands, hm., 

646. 
Schram, Garðar 

settur, 636. 

Seex, Ian M., dr., læknir, Inverness, Skot- 

landi, hm., 645. 

Seltjarnarneshreppur, byggingarsam- 
Þykkt, augl., 302; umferð, augl., 409. 

Sendiherrar og ræðismenn, 643—644. 
Seyðisfjarðarkaupstaður, hafnarreglu- 

gerð, br., 416. 

Shikalov, V. T., sendiráðsritari, 643. 

Sigfús Árnason og Elin Þorláksdóttir, sk., 
71. 

á fiskiskipum, 3 

Ólafsson, skólastjóri,   

Siglufjörður, vörubifreiðar, rg., 54. 
Signý Guðmundsdóttir, skólastjóri, sett, 

626 og 636. 
Sigríður B. Einarsdóttir, kennari, gfr., 

sett, 637. 
Sigríður Elíasdóttir, kennari, sett, 639. 

Sigríður Gísladóttir, húsmæðrakennari, 
627. 

Sigríður M, Guðjónsdóttir, kennari, gfr., 
sett, 637. 

Sigríður Höskuldsdóttir, 
639. 

Sigríður Hafdís Jóhannsdóttir, kennari, 

ul., sett, 638. 

Sigríður M. Jónsdóttir, kennari. sett, 639. 
Sigríður Halla Sigurðardóttir, kennari, 

ul., sett, 638. 
Sigríður Ingibjörg Þorgeirsdóttir, kenn- 

ari, sett, 639. 

Sigrún Björgvinsdóttir, kennari, 627. 
Sigrún J. Einarsdóttir, kennari, gfr., sett, 

628 og 638. 
Sigrún Guðbrandsdóttir, kennari, 627 og 

637. 
Sigrún Jónsdóttir, kennari, 627 og 637. 
Sigrún Jónsdóttir, kennari, gfr., 627 og 

637. 
Sigrún Ólafsdóttir, kennari, 627 og 637. 
Sigurbjörn Benediktsson, kennari, settur, 

639. 
Sigurbjörn Einarsson, prófessor, hm., 645. 
Sigurbjörg Guðmundsdóttir, kennari, sett, 

639. 
Sigurður Ágústsson, skólastjóri, settur, 

626 og 636. 
Sigurður Greipsson, 

Haukadal, hm., 645. 
Sigurður Guðmundsson, ritstjóri, nefnd- 

armaður til að skipta fjárveitingu til 
skálda, rithöfunda og listamanna, 633. 

Sigurður Guðmundsson, skólastjóri, 626 

og 636. 
Sigurður Gunnarsson, kennaraskólakenn- 

ari, settur, 637. 
Sigurður Helgason, skólastjóri, 626 og 

635. 
Sigurður Jósefsson, kennari, settur, 629 

og 639. 
Sigurður Kristjánsson, 

Siglufirði, hm., 645. 
Sigurður Magnússon, skipstjóri og út- 

vegsbóndi, Eskifirði, hm., 645. 

kennari, sett, 

skólastjóri, Geysi, 

ræðismaður,
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Sigurður Oddgeirsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 628, 
Sigurður Richardsson, iðnskólakennari, 

628 og 636. 
Sigurður Úlfarsson, kennari, gfr, 637. 
Sigurgeir Magnússon, kennari, settur, 639. 
Sigurgeir Ögmundsson, kennari, settur, 

629. 
Sigurjón Hilaríusson, kennari, ul., 627. 
Sigurlaug Björnsdóttir, kennari, sett, 629. 
Sigurlaug A. Gunnarsdóttir, kennari, sett, 

639. 
Sigursteinn Guðmundsson, cand, med. & 

chir., staðgöngumaður héraðslæknis, 
settur, 630, og héraðslæknir, settur, 633. 

Sigurveig Guðmundsdóttir, kennari, sett, 
639. 

Sívertsen, Jón, sk., 449. 

Sjómanna, styrktarsjóður, sjr., 468. 
Sjúkrahúslæknar, ráðning, rg., br., 363. 
Sjúkrasamlag Reykjavíkur, augl., br., 457. 
Sjúkrasamlög í sveitum og kauptúnum, 

augl., 223. 
Sjöfn Ásbjörnsdóttir, kennari, ul., 628 og 

637. 
Skagafjarðarprófastsdæmi, prestaskipun, 

ráðuneytisbréf, 2. 
Skálatún, barnaheimili templara, sk., 433 

—436. 
Skarsudud tréskip, r., 148—161, 
Skattar, fyrirframgreidsla, rg., 147—148; 

fyrirframgreidsla o. fl., rg., 345. 

Skattstjórar og skattanefndir, augl., 297. 
Skeggjastadahreppur, vinnumidlun, augl., 

53; atvinnuleysistryggingar, augl., 53. 

Skemmtanaskattur, Hveragerðishreppur, 
rg., 184—185; Raufarhafnarhreppur, rg., 
200—201; Eyrarhreppur, rg., 201—202; 
Breiðdalshreppur, rg., 405—-406; inn- 
heimta, augl., 422; innheimta, augl., 451. 

Skipan gjaldeyris- og innflutningsmála, 
rg., 193— 198. 

Skipaskoðun, rg., 6—8. 
Skipaskoðunarmenn, r., 5—6; laun, augl., 

br., 163. 
Skipulag, Mosfellshreppur, augl., 301. 
Skipulagsskrár, staðfesting: Minningar- 

sjóður Bjargeyjar Pétursdóttur, 1—2; 
Byggingarsjóður húsmæðraskóla á 
Akranesi, 2—3; Afmælissjóður Eiða- 
skóla, 4; Fegrunarsjóður Melstaðar- 
kirkjugarðs, 37; Minningarsjóður hjón-   

anna Sigfúsar Árnasonar og Elínar 
Þorláksdóttur, Stöpum á Vatnsnesi, 77; 
Minningarsjóður Gunhördu Magnús- 
son, 89—-90; Minningar- og verðlauna- 

sjóður Friðriks Hjartar, skólastjóra, 
130— 131; Domus Medica, 162— 163; 

Minningarsjóður Björgheiðar Gísladótt- 
ur, Skógargerði, 182—183; Minningar- 
sjóður Jónu Kristínar Magnúsdóttur, 
199; Minningarsjóður hjónanna Ólafs 
Finnssonar og Guðrúnar Tómasdótt- 
ur frá Fellsenda í Miðdölum í Dala- 
sýslu, 261—262; Minningarsjóður Jón- 
atans Guðmundssonar frá Víkum, 270 

—-211; Barnaheimilissjóður  Hafnar- 
fjarðar, 278; Margrétarsjóður, 279— 
280; Minningarsjóður ættmenna Péturs 
J. Ólafssonar og Þorsteinu Guðmunds- 
dóttur, Bolungarvík, 295—296; Minn- 

ingarsjóður Stefáns Halldórssonar, 364; 
Rasks-sjóður, 401; Elísabetarsjóður, 
421—422; Barnaheimili templara, Skála- 

túni, 433—434; Minningarsjóður Ragn- 
ars H. Blöndal, kaupmanns, 448; Minn- 

ingarsjóður Jóns Sívertsen, 449. 
Skúli Benediktsson, kennari, ul., settur, 

629 og 638. 
Skúli Gunnarsson, kennari, settur, 639. 
Skúli Magnússon, kennari, 627 og 637. 
Skúli Þórðarson, magister, kennari, msk., 

settur, 637. 

Skúli Þór Þorsteinsson, kennari, ul., sett- 

ur, 629. 

Snorri Jóhannesson, kennari, ul., settur, 

628 og 638. 
Snorri Jónsson, kennari, gfr., 628. og 636. 
Snorri Ólafsson, yfirlæknir, 642. 
Snorri Ólafsson, cand. med. & chir., að- 

stoðarlæknir, 633. 

Snæbjörn Einarsson, kennari, ul., settur, 
628 og 638. 

Snæbjörn Hjaltason, aðstoðarlæknir hér- 

aðslæknis, 640. 
Snæbjörn Jóhannesson, 

settur, 638. 
Snæbjörn Jónsson, kennari, settur, 630. 
Snæbjörn Pétursson, kennari, settur, 630. 
Snælaug Alda Steinþórsdóttir, kennari, 

ul., sett, 628. 
Sólrún Skúladóttir, kennari, sett, 628. 
Sólveig Kolbeinsdóttir, kvennaskólakenn- 

ari, sett, 638. 

  

kennari, gfr.,
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Sóttvarnarsjóður ríkisins, sjr., 224. 
Sparisjóður, vélstjóra, sb., 164—171; 

Sauðárkrókur, sþ., 304—307. 

Stefán Guðlaugsson, formaður og útvegs- 
bóndi, Gerði, Vestmannaeyjum, hm., 
645. 

Stefán Guðnason, tryggingalæknir, 640. 
Stefán Halldórsson, sk., 364. 
Stefán Hallsson, skólastjóri, settur, 627 

og 636. 
Stefán A. Jónsson, kennari, ul., settur, 

628 og 638. 
Stefán Lárusson, sóknarprestur, 641. 
Stefán A. Magnússon, kennari, ul., 629 

og 637. 
Steinar Lúðvíksson, kennari, settur, 629. 
Steinar Steinsson, iðnskólakennari, sett- 

ur, 637 og 639. 
Steingrímur Baldursson, prófessor, 641. 
Steingrímur Sigurðsson, kennari, msk. 

settur, 628 og 637. 
Steingrímur Steinþórsson, fyrrv. forsæt- 

isráðherra, formaður orðunefndar, 631. 

Steinunn Kr. Gunnsteinsdóttir, kennari, 

sett, 639. 
Steinunn Sighvatsdóttir og Magnús Ólafs- 

son, sjr., 465. 

Steinunn Þórðardóttir, ritari, sett, 641. 
Stephensen, Anna, sendiráðsritari, 642. 
Stephensen, Ingibjörg, kennari, sett, 639. 
Stephensen, Þórir, sóknarprestur í Sauð- 

árkróksprestakalli, 631. 
Stewart, Andrew Charles, aðalræðismað- 

ur, 643. 

Stígur, sjr., 469. 

Stikker, Dirk U., dr., fyrrv. ambassador 
Hollands á Íslandi, hm., 646. 

Stórólfshvolshverfi, vatnsveita, gjsk., 75 

— 76. 
Sturla Jónsson, sjr., 224. 

Stýrimannaskólinn í Reykjavík, rg., br., 
398—399. 

Súðavíkurhreppur, vinnumiðlun, augl., 
375; atvinnuleysistryggingar, augl., 375; 
hafnarreglugerð, 436—442. 

Suðureyrarkauptún, vatnsskattar, gjsk., 
419--420; holræsi og holræsagjöld, rg., 
br., 421. 

Suður-Þingeyjarsýsla, löggæzla, rg., 271 
—273. 

Summerhayes, David Michael, rædismad- 
ur, 643.   

Svanur Pålsson, kennari, gfr., settur, 637. 

Svanhildur Björgvinsdóttir, kennari, ul., 
628 og 637. 

Svanhildur Hermannsdóttir, skólastjóri, 
sett, 626 og 636. 

Svanhildur Óskarsdóttir, kennari, sett, 

629 og 639. 
Svavar Lárusson, kennari, gfr., 628 og 

637. 
Sveinbjörn Atli Magnússon, kennari, sett- 

ur, 629. 

Sveinn Ingólfsson, kennari, ul., settur, 

638. 
Sveinn V. Þórarinsson, skólastjóri, sett- 

ur, 626 og 636. 
Sveinn Þorvaldsson, iðnskólakennari, 628 

og 636. 
Sverrir Gíslason, bóndi, Hvammi, for- 

maður Stéttarsambands bænda, hm., 

645. 
Sverrir Guðmundsson, kennari, 627. 

Sverrir Haraldsson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 634. 
Sverrir Ingólfsson, kennari, gfr., settur, 

637. 
Sverrir Jóhannesson, cand. med. & chir., 

lækningaleyfi, 633. 
Sverrir Júlíusson, framkvstj., Reykjavík, 

formaður L.Í.Ú., hm., 645. 

Sverrir Kolbeinsson, kennari, 627 og 637. 
Sýsluvegasjóður N.Ísafjarðarsýslu, sp., 

11—14; V.Ísafjarðarsýslu, sþ., 14—16; 
A.-Skaftafellssýslu, sþ., br. 129; N.- 

Ísafjarðarsýslu, sþ., br., 415—-416; V.- 
Ísafjarðarsýslu, sþ., br., 411—412; V.- 
Skaftafellssýslu, sþ., br., 456—457. 

Sæmundur Guðmundsson, skólastjóri, 626. 
Söluskattur, rg., 17—20; rg., 21—36. 

T. 
Teitur Benediktsson, kennari, ul., settur, 

628. 
Teitur Þorleifsson, kennari, 627 og 637. 

Tekju- og eignarskattur, rg., br., 177; rg., 
br., 400. 

Theodór Danielsson, skólastjóri, settur, 

636. 
Thompson, Tyler, ambassador, 643. 
Thorarensen, Oddur, sóknarprestur, 634. 
Thorarensen, Stella K., kennari, sett, 627 

og 639. 
Thorkelsson, verk- Sóffónias, fyrrv.
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smiðjueigandi, Victoria, B. C., Kanada, 
hm., 646. 

Thorlacius, Þorleifur, deildarstjóri, 640. 
Thorlacius, Örnólfur, fil. kand., kennari, 

msk., settur, 642. 

Thorne, H. C., jr., Brigadier General, yfir- 
maður varnarliðsins á Íslandi, hm., 646. 

Thors, Ingólfur, vararæðismaður, lausn, 

641. 
Thors, Richard, forstjóri, ordunefnd, 631. 

Thorsson, Joseph T., dómsforseti, Ottawa, 
Kanada, hm., 646. 

Thorsteinsson, Pétur, ambassador, 641. 
Timmins, David B., vararæðismaður, 643. 
Tollafgreiðsla, augl., 1. 
Tollfrjálsar verzlanir, Keflavíkurflugvöll- 

ur, rg., 396--398. 
Tollskrárlög, augl., 409. 
Tómas Árnason, deildarstjóri, lausn, 630. 
Tómas Á. Tómasson, sendiráðsritari, 640. 
Trueba, Francisco Sainz, ræðismaður, 

640. 
Tryggingarsjóður sparisjóða, reikn., 488 

—489. 
Tryggingastofnun rikisins, reikn., 490— 

501. 
Tryggvi Sveinbjörnsson, sendirådunaut- 

ur, lausn, 633. 

Tryggvi Karlsson, kennari, settur, 638. 
Tulinius, Axel V., sýslumaður, 633. 
Tulinius, Þórarinn, sjr., 467. 
Tiúrkmen, Bechet, sendiherra, lausn, 644. 

U. U. 
Umferð, Reykjavík, augl., 85; Reykjavík, 

augl., 172; Reykjavík, augl., 280; Hafn- 

arfjörður, augl., 371—372; Seltjarnar- 
nes, augl., 409. 

Umferðarfræðsla, rg., 125—127. 
Unnur Bjarnadóttir, kennari, sfr., 627 og 

637. 
Unnur Þorgeirsdóttir, kennari, sett, 628 

og 639. 
Unwin, sir Stanley, bókaútgefandi, Lon- 

don, hm., 646. 
Útvegsbanki Íslands hf., reikn., 513—517. 

V. 

Valdimar Kristjånsson, kennari, gfr., 628 

og 636, 
Valdimar Örnólfsson, kennari, msk., 628 

og 636.   

Valgarður Runólfsson, skólastjóri, 626. 
Valgeir Gestsson, kennari, 627, 628 og 637. 
Vallholtslegat, sjr., 203—204. 

Vangefinna, styrktarsjóður, sjr., 463. 
Vatnsleysustrandarhreppur,  byggingar- 

samþykkt, augl., 10. 

Vatnsveita, Stórólfshvolshverfi, gjsk., 75 

— 16; Hrunamannahreppur, sþ., 85—87; 
Garðahreppur, rg., 366—370; Drangs- 
nesþorp, rg., 372—374; Hafnarfjörður, 
rg., br., 392; Breiðdalsvík, rg., 402—-403; 

Hellu, rg., 425—426. 
Vatnsveitufélag, Hellu, sþ., 427—429. 
Vegabréf, innanlands, rg., 88—89. 

Veiðifélag, Víðidalsár, sþ., 289—290 og 
arðskrá, 290—-291; Vatnsdalsár, sþ., 293 
—295; Eyjafjarðarár, sþ., 344—345; 

Leirvogsár, sþ., 355—356; Selár, sþ., 

357—358; Blöndu, sþ., 392—-395; Vatns- 
dalsár, arðskrá, 395—-396. 

Veikindaforföll starfsmanna ríkisins, rg., 
br., 183. 

Verðlagsmál, rg., 408. 
Verðlagsskrár, 310—343. 
Vestdal, Jón E., formaður stjórnar Sem- 

entsverksmiðjunnar, lausn, 630. 

Vestmannaeyjakaupstaður,  heilbrigðis- 
samþykkt, augl., 55—75; lögreglusam- 
þykkt, augl., 93—94. 

Vésteinn Ólason, kennari, gfr., settur, 638. 
Vestur-Húnavatnssýsla,  fjallskilareglu- 

gerð, 346—355. 
Vestur-Ísafjarðarsýsla, sýsluvegasjóður, 

sþ., 14—16; sýsluvegasjóður, sþ., br., 
411—-412. 

Vestur-Skaftafellssýsla, sýsluvegasjóður, 
sþ., br., 456—457. 

Vigdís Björnsdóttir, kennari, gfr., sett, 
637. 

Vigfús Ólafsson, skólastjóri, 626 og 636. 
Vigþór Hrafn Jörundsson, skólastjóri, 

626 og 636. 

Víkingur, Sveinn, fyrrv. biskupsritari, 
hm., 645. 

Viktoría Ágústa Ágústsdóttir, kennari, 
637. 

Vilberg Alexandersson, kennari, settur, 
627. 

Vilborg Kolbeinsdóttir, kennari, sett, 628 
og 639. 

Vilhjálmur Einarsson, 
627. 

kennari, settur,
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Vilhjålmur H. Pålsson, kennari, gfr., 628 
—629 og 637. 

Vilhjålmur Haraldur Vilhjålmsson, kenn- 
ari, ul., 629. 

Vinnumiðlun, Skeggjastaðahreppur, N.- 
Múlasýslu, augl., 53; Súðavíkurhrepp- 
ur, augl., 375. 

Vísindasjóður, 2 reikn., 506—-509. 
Vitaverðir Íslands, sjr., 359. 
Vörumerkjaauglýsingar, 546—626. 

Þ. 
Þjóðjarðalandsetur í 

Suðuramti, 461. 
Þjóðvegir, augl., 302—-303. 
Þór Halldórsson, cand. med. £ chir., að- 

stoðarlæknir, 633. 

hinu fyrrverandi 

Þórarinn Guðmundsson, kennari, gfr., 

628 og 637. 
Þórarinn Magnússon, kennari, settur, 

629—630. 
Þorbjörg Kristjánsdóttir, kennari, sett, 

628 og 639. 
Þorbjörg Þóroddsdóttir, 

639. 
Þorbjörn Bjarnason, skólastjóri, 626. 
Þórður Benediktsson, forseti S.Í.B.S., 

hm., 645. 

Þórður Gunnarsson, kennari, gfr., 628 og 
637. 

Þórður Jóhannsson, skólastjóri, settur, 
636. 

Þórður Jóhannsson, kennari, gfr., 628 og 
637. 

Þórður Loftsson, skólastjóri, settur, 626 

kennari, sett, 

og 636. 
Þorgeir Jónsson, sóknarprestur, lausn, 

624. 
Þorgerður Bergmundsdóttir, kennari, ul., 

629 og 627. 
Þórhallur Guttormsson, kennari, gfr., sett- 

ur, 627 og 637. 

Þórhallur Vilmundarson, prófessor, sett- 
ur, 642. 

Þórir Haukur Einarsson, skólastjóri, 626 
og 636. 

Þórir Helgason, cand. med. & chir., hér- 

aðslæknir, settur, 640 og 641,   

Þórir Ólafsson, kennari, msk., settur, 637. 
Þorkell Jóhannesson, dr. phil., háskóla- 

rektor, orðunefnd, 631; endurkjörinn 
háskólarektor, 633. 

Þorkell Jóhannesson, cand. med. & chir., 

aðstoðarlæknir héraðslæknis, 634. 
Þórleif Kr. Sigurðardóttir, sjr., 469—-470. 

| Þórólfur Friðgeirsson, skólastjóri, settur, 

626 og 636. 
Þorska- og ýsunet, útbúnaður, rg., 366. 

Þorsteinn Eiríksson, kennari, gfr., sett- 

ur, 637. 

Þorsteinn Guðjónsson, kennari, gfr., sett- 
ur, 628. 

Þorsteinn Pálmi Guðmundsson, kennari, 

settur, 639. 

Þorsteinn Gunnarsson, kennari, hsk., 628 

og 637. 
Þorsteinn Jóhannsson, 

629. 
Þorsteinn Jónsson, séra, skólastjóri, sett- 

ur, 627. 

Þorsteinn Matthíasson, 

og 636. 
Þorsteinn Sigurðsson, héraðslæknir, sett- 

ur, héraðslæknir í öðru héraði ásamt 
sínu eigin, 632. 

Þórunn Bjarnadóttir, kennari, gfr., sett, 
637. 

Þorvaldarminning, sjr., 460. 
Þorvaldur Björgúlfsson, kennari, settur, 

629. 
Þorvaldur V. Guðmundsson, cand. med. 

& chir., aðstoðarlæknir og staðgöngu- 
maður héraðslæknis, 633. 

Þorvaldur Jóhannsson, kennari, settur, 

639. 
Þorvaldur Þorvaldsson, kennari, gfr., 628 

og 636. 
Þorvaldur Þorvaldsson, iðnskólakennari, 

settur, 637. 

Þráinn Þórisson, skólastjóri, 635. 

kennari. settur, 

skólastjóri, 626 

Ö. 
Ökukennsla og próf ökumanna, 134—147. 
Örn Snorrason, kennari, gfr., settur, 638. 

Örnólfur Örnólfsson, skólastjóri, settur, 

627 og 636.



Skammstafanir. 

augl. = auglýsing. 
br. = breyting. 
gfr. = gagnfræðaskóli. 
hm. — heiðursmerki. 
gjsk. = gjaldskrá. 
hsk. = héraðsskóli. 
msk. — menntaskóli. 
r. = reglur.   

rg. == reglugerð. 
reikn. = reikningur. 
sjr. = sjóðsreikningur. 
sk. = skipulagsskrá. 
stj.bréf == stjórnrráðsbréf. 
sþ. = samþykkt. 
ul. = unglingaskóli.





Stjórnartíðindi 1960, B. 1. 1 1960 

AUGLÝSING 1 
4 

um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 2 29. jan. 1960 þannig, að 
tollstofnanir skuli ekki taka við skjölum til tollafgreiðslu á aðfluttum vörum þar til 
frumvarp það um aðgerðir í efnahagsmálum, er ríkisstjórnin hyggst leggja fyrir 
Alþingi næstu daga, hefur hlotið fullnaðarafgreiðslu. 

Fjármálaráðuneytið, 30. janúar 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Bjargeyjar Péturs- 2 
dóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 4. jan. 1960. 4. jan. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Bjargeyjar Pétursdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Bjargeyjar Pétursdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Zontaklúbb Akureyrar til minningar um Bjargeyju 

Pétursdóttur kaupkonu, Akureyri, sem var ein af stofnendum klúbbsins og félagi 
til æviloka. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 1000.00. Sjóðinn skal ávaxta í banka eða sparisjóði. 

4. gr. 
Markmið sjóðsins er að varðveita Nonnahús á Akureyri og myndun Nonna- 

safns þar. Auk þess að stuðla að hvers konar menningar- og mannúðarmálum, sem 
Zontaklúbburinn hefur á dagskrá hverju sinni. 

5. gr. 
Sjóðnum skal aflað tekna með sölu á minningarspjöldum. Enn fremur tekur 

hann við gjöfum og áheitum. 

6. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, meðan sjóðurinn starfar eftir þessari 

skipulagsskrá, en vexti af höfuðstól og aðrar tekjur, sem sjóðnum kunna að áskotn- 
ast, má nota jafnóðum. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 konum úr Zontaklúbb Akureyrar og skulu þær 

kosnar á aðalfundi til tveggja ára. 

B1 
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8. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal vera almannaksárið og skulu endurskoðendur sjóðs- 

ins vera hinir sömu og Zontaklúbbs Akureyrar. Stjórn sjóðsins skal halda gerða- 
bók fyrir sjóðinn, þar sem bókaðar eru allar ákvarðanir sjóðstjórnar og annað 
varðandi sjóðinn, meðal annars reikningar hans. 

9. gr. 
Leggist Zontaklúbbur Akureyrar niður skal Nonnasafn á Akureyri taka við varð- 

veizlu sjóðsins. Markmiði sjóðsins má ekki breyta. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessarar. 

Akureyri, 12. júní 1958. 

Ólafía Þorvaldsdóttir. Þórhildur Steingrímsdóttir. 

Gerða Stefánsdóttir. 

Stjórnartíðindi 1960, B. 2. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um breytingu 

á prestskallaskipun í Skagafjarðarprófastsdæmi. 

Með vísun til bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 14. f. m., varðandi fram- 
kvæmd ákvæðis 1. gr. XVIII 92., 93. og 96. tölul. laga nr. 31 1952, um skipun 
prestakalla, varðandi breytingar á skiptingu sókna milli prestakalla í Skagafjarðar- 
prófastsdæmi þannig að Reynistaðasókn falli til Glaumbæjarprestakalls en Rípur- 

sókn til Sauðárkróksprestakalls, staðfestir ráðuneytið hér með, að það fellst á að 
framangreindar breytingar komi nú þegar til framkvæmda. 

Staðfesting forseta á skipulagsskrá fyrir Byggingarsjóð Húsmæðraskóla á 
Akranesi, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. janúar 

1960. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Byggingarsjóð Húsmæðraskóla á Akranesi. 

1. gr. 
Sjóður þessi var upphaflega stofnaður með gjöf hjónanna Ingunnar Sveins- 

dóttur og Haralds Böðvarssonar, að upphæð kr. 10000.00 og að fimm árum liðnum 
bættu hjónin við upphæðina kr. 5000.00. Afhentu þau Kvenfélagi Akurnesinga til 
geymslu og ávöxtunar. Á næstu árum vann kvenfélagið að því að auka sjóð þennan 
með því að efna til happdrættis, halda skemmtisamkomur o. fl. til ágóða fyrir hann: 

25. dag febrúarmánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Nokkrar gjafir bárust sjóðnum, auk þess sem bæjarsjóður Akraness lagði fram 4 
kr. 1000.00 á ári í tíu ár til hans. Hinn 31. des. 1958 var sjóðurinn samtals kr. 12. jan. 
81037.11. 

2. gr. 
Þar eð fyrirsjáanlegt er, að ekki er tímabært að ráðast í byggingu húsmæðra- 

skóla á Akranesi í náinni framtíð, skal upphæð sú, sem um getur í 1. gr. lögð á 
vöxtu þannig: 40000.00 kr. skulu lagðar í 10 ára sparisjóðsbók í Sparisjóði Akraness 
og afgangurinn á 6 mánaða sparisjóðsbók í sama sparisjóði. Kvenfélag Akraness 
hefur að öðru leyti umsjá með sjóðnum þetta árabil eða þangað til öðruvísi um 
semst samkv. 5. gr. 

3. gr. 
Í lok þess tímabils, er fé þetta skal liggja óhreyft á vöxtu í Sparisjóði Akraness, 

skulu teknar upp umræður um, hvort nú sé kominn tími til að verja fé þessu í 
upphaflegum tilgangi, til byggingar húsmæðraskóla á Akranesi. Þeir aðilar, er þá 
skulu fjalla um málið eru: Stjórn Kvenfélags Akraness, eins og hún þá er skipuð. 
Sóknarpresturinn á Akranesi, skólastjóri gagnfræðaskólans, bæjarfógeti og bæjar- 
stjóri. 

4. gr. 
Telji þeir aðilar, sem um getur í 3. gr., að nú sé tími til kominn að hefjast 

handa um byggingu húsmæðraskóla í bænum svo fljótt sem ástæður leyfa, er 
Kvenfélagi Akraness skylt að leggja fram allt það fé, sem þá er í sjóðnum til bygg- 
ingarinnar, svo og að stuðla að framgangi málsins svo sem auðið er. 

5. gr. 
Nú verður niðurstaða þeirra umræðna, sem um getur í 3. gr. sú, að ekki sé enn 

tímabært að hyggja á byggingu húsmæðraskóla á Akranesi og heldur ekki líkur 
fyrir, að svo verði í bráð. Skulu þá sömu aðilar leggja fram tillögur um á hvern 
hátt fé þessu verði bezt varið í því skyni, að efla heilbrigða menningu æskulýðs- 
ins eða til mannúðarmála í byggðarlaginu. Nái þær tillögur samþykki Kvenfélags 
Akraness og bæjarstjórnar Akraness, er heimilt að verja sjóðnum samkvæmt því. 
Náist ekki samkomulag um síðari tillöguna, skulu allir áðurnefndir aðilar ræða 
málið, unz niðurstaða fæst. 

6. gr. 
Skipulagsskrá þessi er hér með samþykkt af þeim einstaklingum, er mest hafa 

lagt til sjóðsins, svo og Kvenfélagi Akraness og bæjarstjórn Akraness. 

Akranesi, 1. desember 1959. 

Ingunn Sveinsdóttir. Haraldur Böðvarsson. 

F. h. Kvenfélags Akraness: 

Þóra Hjartar. Helena Halldórsdóttir. Svava Steingrímsdóttir. 

F. h. Bæjarstjórnar Akraness: 

Daníel Ágústínusson.
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5 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá Afmælissjóðs Eiðaskóla, útgefin á venju- 
15. jan. legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 15. janúar 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Afmælissjóðs Eiðaskóla. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Afmælissjóður Eiðaskóla. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður í tilefni af 75 ára afmæli Eiðaskóla 1958 með gjöf frá 

nemendum Eiðaskóla 1939 til minningar um skólastjórana, séra Jakob Kristinsson 

og Þórarinn Þórarinsson. 
Stofnfé sjóðsins eru kr. 10000.00 — tíu þúsund krónur —, sem aldrei má skerða. 

3. gr. 
Markmið sjóðsins er að glæða áhuga nemenda skólans fyrir Íslenzkum fræðum 

og skal verja %% ársvaxta til að verðlauna þá nemendur, er bezta einkunn fá i ís- 

lenzkri bókmenntasögu annað árið en Íslandssögu hitt árið við burtfararpróf úr 

eldri deild skólans eða þeirrar deildar, er svarar til hennar. 

4. gr. 
Skólastjóri og kennarar í íslenzkum fræðum við skólann ákveða hverjum skuli 

veitt verðlaun úr sjóðnum. 

5. gr. 
Leggja skal % ársvexti við höfuðstólinn, svo og gjafir, er sjóðnum kunna að 

berast. Veita má verðlaun fleirum en einum nemanda ef ástæða þykir til. 

6. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands og skal birta reikninga sjóðsins i 

skólaskýrslu Eiðaskóla. 

7. gr. 
Leita skal löglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 19. desember 1959. 

Í umboði gefenda: 

Þórarinn Þórarinsson. Jakob Kristinsson.



REGLUR 

um laun skipaskoðunarmanna ríkisins. 

Samkvæmt 55. gr. laga nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum, eru hér 
með settar eftirfarandi reglur um laun fyrir skoðun á skipum, sem framkvæmd er 
af hinum lögskipuðu skipaskoðunarmönnum, sem ekki taka föst laun úr ríkissjóði. 

1. gr. 
Fyrir skoðun á skipi eða opnum bát greiðir lögreglustjóri (sýslmaður eða 

bæjarfógeti) f. h. ríkissjóðs laun svo sem hér segir til skipaskoðunarmanna, er hann 
hefur fengið vottorð um að skoðunin hafi farið fram: 

A. Fyrir opinn bát án vélar .........000000% 220 00 nr kr. 75.00 
B. Fyrir opinn bát með vél ..........0.0000000 00 — 125.00 
C. Fyrir skip, minna en 15 rúmlestir með þilfari og vél .............. — 150.00 

Á rúmlest Minnsta gjald 

D. Fyrir vélskip 15— 30 rúmlestir #.................... kr. 8.00 kr. 150.00 
— — 30— 50 — eeeeeenerenesrrevere — 150 — 240.00 
— — 50— 100 — eueeereseennenrevee — 6.50 — 325.00 
— —  100— 200 — eeererereesereseere — 5.00 — 650.00 
— —  200— 400 — nenegenseseeenssenee — 3.50 — 1000.00 
— —  400— 800 — eee nesssseee — 2.00 — 1400.00 
— —  800—1200 — eeeeeeeseeseeesereee — 1.50. — 1600.00 
— —  1200—1600 — eeeeeenenseneseeenee — 1.25 — 1800.00 
— —  1600—2000 — neeeeeeeesnereevesee — 1.10 — 2000.00 
— —  2000—5000 — eeeeeeerneenesensere — 0.83 — 2200.00 
— — 5000 og yfir — 0000 sseeeeeeeeeeeeeseree — 0.57 — 4150.00 

E. Ef svo ber undir, ad einhver hluti skodunar af einhverjum åstædum getur ekki 
farið fram á sama stað eða um leið og skoðun fer fram, skal skipta gjaldinu 
þannig: 

Fyrir skoðun á bolnum % hlutar skoðunargjaldsins. 
Fyrir skoðun á vélinni % hlutar skoðunargjaldsins. 
Fyrir skoðun á búnaðinum % hlutar skoðunargjaldsins. 
Fyrir skoðun á skrúfuðxli, botnlokum o. fl., ef sú skoðun ekki fer fram 

um leið og vélaskoðunin, skal greiða % hluta skoðunargjaldsins að auki. 
Þegar botnskoðun er gerð á skipi, skal sú skoðun vera fullnaðarskoðun á 

bolnum í það skiptið og gjaldið eins og áður segir. 
F. Fyrir skoðun á eimkatli: 

Þegar vélarnar eru minni en 400 hestöfl kr. 400.00. 
Þegar vélarnar eru 400—-800 hestöfl kr. 500.00. 
Þegar vélarnar eru 800 hestöfl og þar yfir kr. 700.00. 
Flokkuð skip skulu skoðuð af einum skipaskoðunarmanni er skoðar björgunar- 

tæki og allan útbúnað skipsins, eldvarnir, vistarverur og forðageymslur. 
Séu tveir katlar í sama skipi, skal greiða hálft gjald fyrir síðari ketilinn, ef 

báðir katlarnir eru skoðaðir í sömu ferð skoðunarmannsins, annars fullt gjald. 
Nú er skoðunarmaður kvaddur til að skoða skip, en ekki hægt að byrja á skoð- 

uninni af ástæðum, sem eru skoðunarmanninum óviðkomandi, og greiðir þá út- 
gerðarmaður hálft skoðunargjald, ásamt ferðakostnaði, sé um hann að ræða. 

1960
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6 Þurfi skoðunarmaður að fara fleiri en tvær ferðir til að skoða sama skip eða 

15. jan. hluta þess, skal útgerðarmaður greiða kr. 100.00 fyrir hverja ferð fram yfir tvær, 

og ferðakostnað, sé um hann að ræða. 

Fyrir flokkuð skip er gjaldið helmingi minna en tekið er fram í D-lið, haldi 

skipið flokki, er skoðun fer fram. 
Sé skip aðeins skoðað að nokkru leyti eða einstakir hlutar þess, greiðist gjaldið 

að tiltölu, og ákveður skipaskoðunarstjóri þá gjaldið eftir ástæðum. 

Skipaskoðunarmenn skulu fá ferðakostnað sinn endurgreiddan eftir reikningi, 

er skipaskoðunarstjóri samþykkir. Ríkissjóður greiðir þennan kostnað. 

2. gr. 

Fyrir skoðun og mælingu á skipi til ákvörðunar á hleðslumerkjum þess, skal 

greiða skoðunarmanni % hluta gjalds þess, sem ákveðið er í reglugerð um gjöld 

fyrir skoðun skipa. 

3. gr. 

Fyrir eftirlit með smíði tréskipa og óflokkaðra stálskipa innanlands skal 

hluti gjaldsins, eins og það er ákveðið í reglugerð um gjöld fyrir skoðun skipa, 

renna í ríkissjóð, en % hlutar til þess manns, sem eftirlitið hefur, en taki hann 

laun úr ríkissjóði, rennur allt gjaldið í ríkissjóð. 

4. gr. 

Með reglum þessum eru reglur nr. 191 7. sept. 1950, um laun skipaskoðunar- 

manna ríkisins, numdar úr gildi. 

Reglur þessar öðlast gildi þegar í stað, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. janúar 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Páll Pálmason. 

7 REGLUGERSB 
15. jan. … . . 

um gjöld fyrir skoðun skipa o. fl. 

1. gr. 
Fyrir skoðun á skipi, sem eigi er í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi, skal 

eigandi greiða í ríkissjóð: 

Fyrir opinn bát kr. 100.00. 
Fyrir opinn bát með vél kr. 150.00. 
Fyrir skip, minna en 15 rúml. kr. 200.00. 

Fyrir hverja rúml. Minnsta gjald 

Fyrir skip 15 rúml. allt að 30 rúml. ............. kr. 13.00 kr... 200.00 

— — 30 — — — 50 —  eeeererrereee — 12.75 — 390.00 

— — 50 — — — 100 ——  eeeereeseenee — 11.90 — 637.00 

— — 100 — — — 200 —  eeeeeeeerense — 10.40 — 1190.00 

— — 200 — — — 400 — eneeererreses — 7.90 — 2080.00 

— — 400 — — — 800 — aneeeererenses — 4.70 — 3160.00 

— — 800 — — — 1200 —  sueuerereesese — 3.70 — 3760.00
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Fyrir skip 1200 rúml. allt að 1600 rúml. #............. kr. 3.30 kr. 4440.00 
— — 1600 —  — — 2000 —  ueeeeerererre — 290 — 5280.00 
— — 2000 — — — 5000 — seere — 2.20 — 5800.00 
— — 5000 og yfir  00ciccccoco - enueeerereree — 1.50 — 11000.00 

Hluti ur rumlest reiknast ekki med. 
Gjöldin reiknast í heilum krónum, þannig að því, sem er umfram krónu, er 

sleppt. 
Fyrir skoðun skipa, sem eru í flokki hjá viðurkenndu flokkunarfélagi, skal 

greiða hálft gjald, samkvæmt 1. og 2. mgr. 

2. gr. 
Fyrir sérstaka aukaskoðun, skal greiða % hluta árlegs skoðunargjalds. 
Fyrir skoðun á búnaði skips, þegar það breytir um veiðiaðferð (t. d. frá þorsk- 

veiði til síldveiða með herpinót) skal greiða % hluta árlegs skoðunargjalds. 

3. gr. 
Fyrir fyrstu skoðun á nýsmíðuðu skipi, hvort heldur það er smíðað hér á 

landi eða erlendis, eða skipi innfluttu frá útlöndum, skal greiða gjald samkvæmt 
1. mgr. 1. gr., að viðbættum 50%, og skiptir þá ekki máli, hvort skipið er í flokki 
hjá viðurkenndu flokkunarfélagi eða ekki. 

4. gr. 
1. Fyrir eftirlit með smíði tréskipa eða óflokkaðs stálskips, sem smíðað er innan- 

lands, skal greiða fjórfalt gjald samkvæmt 1. mgr. Í. gr. 
2. Fyrir eftirlit með smíði tréskips eða stálskips erlendis skal greiða kr. 10000.00 

til skipaskoðunar ríkisins áður en smíði hefst. Við fyrstu skoðun skal eftirlits- 
kostnaður gerður upp, þannig, að fyrir eftirlitið verði í heild greiddur útlagður 
eftirlitskostnaður hverju sinni, annar en skrifstofukostnaður, samkvæmt reikn- 
ingi, að viðbættum 30% til skipaskoðunar ríkisins. Sama gildir um viðgerðir 
eða breytingar skips ytra. 

3. Fyrir eftirlit með breytingum og verulegum viðgerðum á skipum, sbr. c-lið 
35. gr. laga um eftirlit með skipum, skal greiða gjald samkvæmt 1. mgr. 1. gr., 
að viðbættri upphæð, er skipaskoðunarstjóri ákveður í hvert skipti, með hlið- 
sjón af því, hve umfangsmikil breyting eða viðgerð er. Hærra en þrefalt gjald 
samkvæmt Í. mgr. 1. gr. má þó ekki krefjast. 

5. gr. 
Fyrir skoðun á eimkatli, skal greiða: 
Skip með vél, minni en 400 hestöfl kr. 600.00. 

Skip með vél, frá 400 til 800 hestöfl kr. 750.00. 
Skip með vél frá 800 hestöfl og þar yfir kr. 1100.00. 

6. gr. 
Fyrir skoðun og mælingar á skipi til ákvörðunar hleðslumerkja, skal greiða: 

Fyrir skip minni en 200 rúmlestir  ...........00.0.000000... kr. 1000.00 
— — 200 rúml. allt að 500 rúmi. .........0..00.00.00... — 1300.00 
— — 500 — — — 900 —  seeeeeeeeeresereesse — 1650.00 
— — 900 — — — 1400 —  aneeeeeeeererereeeee — 2000.00 
— — 1400 —  —--- 2000 —  snneeeeerereeereneee — 2300.00 
— — 2000 —  — — 2700 —  sneeeeeereeeeererese — 2650.00 
— — 2700 — — — 3500 — ueeeeeereeeseresrsee — 3000.00 
— — 9500 — ogstærri #..............00000. 000... — 3350.00 

15. jan.
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7 Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis, sem gefið er út samkvæmt hleðslumerkja- 
15. jan. skírteini frá erlendu stjórnarvaldi eða viðurkenndu flokkunarfélagi, skal greiða 

kr. 1000.00. 
Fyrir skoðun á skipi til framlengingar eða endurnýjunar á hleðslumerkja- 

skirteini og útgáfu þess, skal greiða kr. 1000.00. 
Fyrir endurnýjun á skírteini, sem glatað er eða ónýtt, skal greiða kr. 500.00. 

7. gr. 
Fyrir endurskoðun á smíðauppdráttum óflokkaðs skips, sbr. 2. lið A, 35. gr. 

laga um eftirlit með skipum, skal greiða tvöfalt gjald það, sem um ræðir í 1. mgr. 
1. gr. 

Gjaldið skal miða við rúmlestatölu skips, en sé hún ekki kunn, skal miðað við 

áætlaða rúmlestatölu, er fæst með því að margfalda saman smíðamál skipsins Í 
metrum og deila með 5. 

Fyrir endurskoðun á skoðunarskýrslu, sbr. 4. mgr. D-liður 35. gr. laga um 
eftirlit með skipum, greiðist sama gjald og fyrir endurskoðun smíðauppdrátta. 

8. gr. 
Fyrir aðrar skoðanir ber að greiða samkvæmt reikningi, eftir því sem skipa- 

skoðunarstjóri ákveður. 
9. gr. 

Gjöld samkvæmt 1. gr. skulu innheimt af bæjarfógetum og sýslumönnum (Í 
Reykjavík af tollstjóra) eftir reikningum er þessir aðilar gefa út, hver fyrir sitt 
umdæmi. 

Gjalddagi skal vera 1. april ár hvert. 
Skoðunarmenn skipaskoðunar ríkisins gefa út reikninga yfir þá þóknun er þeim 

ber samkvæmt reglum um laun skipaskoðunarmanna ríkisins og senda framan- 
greindum innheimtumönnum í tvíriti. 

10. gr. 
Gjöld samkvæmt 2.—6. gr. skulu innheimt af sömu aðiljum og um getur í 9. 

gr., eftir reikningum sem skipaskoðun ríkisins og skoðunarmenn gefa út, eftir því 
sem gjöldin falla til. Innheimtumenn, sbr. 9. gr. skulu nota tölusettar frumbækur 
í fjórriti. Á afritunum tveimur skal, auk skoðunargjaldsins vera tilgreind þóknun 
til skoðunarmanns. 

Skal frumrit afhent sem kvittun til skipseiganda, einu afriti heldur innheimtu- 
maður, eitt afrit skal sent skipaskoðun ríkisins, en eitt afrit skal vera kyrrt í 

frumbókinni. 
Skoðunarmenn skulu nota tölusettar frumbækur í þríriti yfir þóknun sína. 
Skal frumrit sent til sýslumanns eða bæjarfógeta, er greiðir þóknun til þeirra. 

Afrit skal sent með skýrslum til skipaskoðunar ríkisins, en eitt afrit verður eftir 

í frumbókinni. 
Sýslumenn og bæjarfógetar skulu skila skoðunargjöldunum í ríkissjóð, en 

krefja síðan samgöngumálaráðuneytið um þóknun skoðunarmanna samkvæmt af- 

ritum reikninganna. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 50. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 50 
31. júlí 1959, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 15. janúar 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Páll Pálmason.
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AUGLÝSING 8 
17. febr. 

um breyting á reglugerð nr. 41 24. marz 1956, um happdrætti dvalarheimilis er 

aldraðra sjómanna. 

1. gr. 
1. málsgr. 6. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Vinningar eru samanlagt minnst 24 að tölu í öllum 12 flokkum og eru samanlagt 
að verðmæti kr. 9360000.00 miðað við smásöluverð. 

2. gr. 
1. málsgr. 7. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Verð ársmiða er kr. 360.00, en endurnyjunarmiða í hverjum flokki kr. 30.00. 

3. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast gildi 10. apríl 1960. 

Reglugerðarbreyting þessi er gerð samkvæmi 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. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsingin um sama efni nr. 43 21. marz 1957. 

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 9 

um breyting á brunamálasamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 144 11. júní 1953. ” >" 

1. gr. 
Aftan við 4. málslið 2. mgr. 10. gr. bætist orðin: 

og má þá víkja frá framangreindu aldurshámarki, ef sérstök ástæða þykir til, en 
þó aldrei yfir aldurshámark 40 ár. 

Breyting þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Reykjavíkur, staðfestist hér með 
samkvæmt lögum nr. 37 1. apríl 1948, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. febrúar 1960. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

B2
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10 AUGLÝSING 
22. febr. 

um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir Voga í Vatnsleysustrandarhreppi. 

Félagsmálaráðuneytið hefur í dag, samkvæmt lögum nr. 19/1905 og lögum nr. 
55/1921, staðfest byggingarsamþykkt fyrir Voga í Vatnsleysustrandarhreppi. 

Samþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd að byggingarsamþykkt, sem birt 
er með auglýsingu nr. 97 18. ágúst 1947 að öðru leyti en því, að kjörtímabil bygg- 
ingarnefndarmanna í 1. mgr. 2. gr, samþykktar þessarar er fjögur ár. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. febrúar 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

11 GJALDSKRÁ 
23. febr. 

oe fyrir Keflavíkurflugvöll. 

1. Lendingargjöld: 

Fyrir hverja lendingu skal greiða lendingargjald kr. 2445 á hvert tonn 
flugvélarinnar, allt að 20 tonnum, en kr. 12.22 á hvert tonn, sem þar er fram 

yfir. Brot úr tonni reiknast sem heilt tonn. Miða skal við leyfðan hámarksþunga 
flugvélarinnar brúttó (Aircraft Gross Weight). Minnsta gjald er kr. 40.75. 

2. Flugskýlisleiga: 

Fyrir heil flugskýli reiknast ársleiga kr. 146.69 á hvern m? gólfflatar. Fyrir 
hluta úr skýli reiknast leiga kr. 20.37 á m? á mánuði, en kr. 203,73 á m? á ári, 
ef leigt er til eins árs Í senn eða lengur. 

Ef einstakar flugvélar eru teknar til geymslu í skýlum flugvallarins reikn- 
ast flugskýlisleiga sem hér segir: 

Vænghaf flugvélar leiga á sólarhring leiga á mánuði 

Undir 12 m kr. 40.75 kr. 407.47 

12— 15 — — 101.87 — 814.94 
15—18 — — 162.99 — 1222.41 
18—21 — — 294.11 — 1629.88 
21—24 — — 285.23 — 2037.35 
2427 — - — 325.98 — 2444.82 
27—30 — — 366.72 — 2852.20 
Yfir30 — — 407.47 — 4074.70 

3. Stæðis- og fastagjöld: 

Stæðisgjald er ekkert fyrstu 6 klst. en fyrir næstu 24 klst. eða brot þar af, skulu 
greidd stæðisgjöld sem hér segir:
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Vænghaf flugvélar leiga á sólarhring 11 
Undir 12 m kr. 40.75 23. febr, 

12—18 — — 81.49 

18—24 — — 122.24 

24—30 — — 162.99 
Yfir30 — — 132.20 

Sé um lengri tíma en viku að ræða, lækka stæðisgjöldin um 50% fyrir 

þann tíma, sem umfram er. Tjóðurhringir skulu vera fyrir hendi á öllum flug- 
vélastæðum. 

4. Gjald af flugvélabenzíni: 

Af flugvélabenzini, sem afgreitt er á flugvellinum eða frá honum skal greiða 
flugvellinum gjald, sem hér segir: 

Á hvern benzínlítra kr. 0.367 
Á hvert U.S. gallon — 1.385 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 7. gr. laga nr. 24 12. febrúar 1945, um 
flugvelli og lendingarstaði fyrir flugvélar, til þess að öðlast þegar gildi og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir flugvöllinn frá 26. september 1958. 

Utanríkisráðuneytið, 23. febrúar 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
  

Henrik Sv. Björnsson. 

SAMÞYKKT 12 
, sr , . , 25. febr. 

um sýsluvegasjóð í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Í Norður-Ísafjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Kostnaður við þær vega- 
bætur, sem að lögum hvíla á sýslufélaginu, greiðist úr sýsluvegasjóði. 

2. gr. 
Sýsluvegir eru þessir: 

Í Sléttuhreppi: 
1. Sæbólsvegur frá Sæbóli um Þverdal á Aðalvíkurveg í Hesteyrarskarði. 

Í Grunnavíkurhreppi: 
2. Nesvegur frá Jökulfjarðavegi hjá Sætúni að Nesi. 

Í Snæfjallahreppi: 
3. Snæfjallavegur frá Sandeyri að Snæfjöllum. 
4. Bryggjuvegur frá Bæjabryggju á Snæfjallastrandarveg.
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Í Nauteyrarhreppi: 
5. Skjaldfannarvegur frá Ármúla að Skjaldfönn. 

Laugalandsvegur frá Melgraseyri um Laugaland að Selá gegnt Skjaldfönn. 
Bakkavegur frá Langadalsárbrú neðri að Fremri-Bakka. 
Tunguvegur frá Hvannadalsárbrú að Tungu í Dalsmynni. e

n
e
 

Í Reykjarfjarðarhreppi: 

9. Miðhúsavegur frá Þúfnavegi að Miðhúsum. 
10. Heydalsvegur frá Ögurvegi að Galtahrygg og Heydal. 

Í Ögurhreppi: 
11. Laugadalsvegur frá Ögurvegi að Birnustöðum og Laugabóðli. 
12. Blámýravegur frá Ögurvegi að Blámýrum. 

Í Súðavíkurhreppi: 
13. Hattardalsvegir frá Fjarðavegi að Minni- og Meiri-Hattardal. 

Í Eyrarhreppi: 
14. Hniífsdalsvegur frá Hnífsdalsbökkum að Fremri-Hniífsdal. 
15. Bakkavegur frá Hnifsdalsbökkum að Bakka. 
16. Hraunsvegur frá Heimabæ að Hrauni. 

Í Hólshreppi: 
17. Skálavíkurvegur frá Bolungarvík að Holtabrú í Skálavík. 
18. Syðridalsvegur frá Bolungarvíkurvegi að Gili. 

Sýsluvegur nær ekki nema að heimatúni býlis. Þetta gildir þó ekki, þar sem 
sýsluvegur liggur gegnum tún jarðar eða býlis. 

3. gr. 
Fjárframlög til sýsluveganna skulu fara eftir ákvörðun sýslunefndar hverju 

sinni. 

4. gr. 
Í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum innan sýsl- 

unnar. Skattur þessi greiðist á manntalsbingi af ábúanda hverrar jarðar, en eiganda 
hverrar lóðar eða húseignar í kauptúnum. Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir eitt ár 
í senn hve hár skuli vera það ár vegaskattur af löndum og lóðum, en hann má 
ekki lægri vera en 2 af hverju þúsundi virðingarverðs samkvæmt fasteignamati, 
og ekki hærri en 12 af þúsundi, nema samþykki ráðherra komi til í hvert sinn. 
Vegaskattur af húseignum skal jafnan vera helmingi lægri að hlutfallstölu en 
ákveðið hefur verið af löndum og lóðum. 

Þegar ákveðinn er vegaskattur, skal miðað við áætluð gjöld til vegabóta að 
viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi 
ríkissjóðs, ef til þess kemur. Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir 
af lánum, teknum til vegabóta, enda hafi ráðherra samþykkt lánskjörin að fengn- 
um tillögum vegamálastjóra. 

5. gr. 
Vegaskatt er hreppsfélagi heimilt að greiða úr sveitarsjóði að nokkru eða öllu 

leyti, sé það samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi, og sé 
tilkynningin þar um komin til sýslumanns fyrir 1. apríl. Gildir sú skipun þar til 
fundarsamþykktin er úr gildi numin með sama hætti. Jafnar þá hreppsnefnd
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skattinn niður með útsvörum og skal hreppsnefndaroddviti greiða hann sýslumanni 
á gjalddaga. 

Nú á einhver fasteign í hreppi eða kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð, eða 
jarðarhluta, en er þar ekki útsvarsskyldur, eða greiðir þar ekki útsvar eftir sömu 
reglum og aðrir, og er þá hreppsnefnd heimilt að krefja eiganda um vegaskattinn 
sem þúsundgjald af eigninni, eftir því sem hann er ákveðinn að lögum. — Gjald þetta 
hefur lögtaksrétt. 

i 6. gr. 
Í verzlunarstöðum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal hálfur vegaskatt- 

urinn renna i sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vegagerðar innanhrepps á því ári 
að minnsta kosti jafnmiklu fé úr sveitarsjóði, sem hálfum vegaskattinum nemur, 
auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefur til umráða það ár, og hafi hreppsvega- 
gjaldið þá verið ákveðið með hámarki þeirrar upphæðar á hvern verkfæran mann, 
sem lög heimila. 

7. gr. 
Heimilt er sýslunefnd að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundraðsgjald, 

er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunnar. Hámark 
hundraðsgjalds í einstökum hreppi má ekki vera meira en 30% hærra en meðalgjald 
í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn, eða aðallega í þágu hreppsins, og 
heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi úr sýslusjóði, að hrepp- 
urinn sjái um, að lagt verði fé á móti, eftir nánari ákvæðum sýslunefndar í hvert 
sinn. 

8. gr. 
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús og þinghús. Ráðherra er 

heimilt, eftir tillögum sýslunefndar, að undanþiggja skattgjaldi að einhverju leyti 
eyjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim, enn fremur að ívilna að einhverju leyti 
jörðum, sem eru í mjög háu mati vegna sjávarhlunninda. 

Á sama hátt má einnig ívilna þeim kauptúnum, sem eru sérstakt hreppsfélag 
og hafa lítil not af vegakerfi sýslunnar. 

9. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda þar um sömu 
reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. 

Á sýslufundi skal semja áætlun um tekjur og gjöld sýsluvegasjóðsins yfir- 
standandi ár. 

Afrit af sýsluvegareikningnum, ásamt áætluninni, skal oddviti sýslunefndar 
senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

10. gr. 

Sýsluvegasjóðurinn skal fá tillög úr ríkissjóði, og fer jafnan um rétt hans til 
þeirra eftir því sem ákveðið er í gildandi lögum um samþykktir um sýsluvegasjóði. 

11. gr. 
Gjöld samkvæmt samþykkt þessari má taka lögtaki eftir lögum nr. 29 16. des. 

1885, sbr. 12. gr. laga nr. 102 19. júní 1933. 

12. gr. 
Fyrir brot gegn samþykkt þessari skal sá, er sekur verður, greiða 10—-200 kr. 

sekt, er rennur í sýsluvegasjóð, og fer um mál út af slíkum brotum að hætti opin- 
berra mála. 
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Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
25. febr. þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði, 

sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 
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Samgöngumálaráðuneytið, 25. febrúar 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 

um sýsluvegasjóð í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Í Vestur-Ísafjarðarsýslu skal vera sýsluvegasjóður. Kostnaður við þær vega- 

bætur, sem að lögum hvíla á sýslufélaginu, greiðist úr sýsluvegasjóði. 

= 
c0 

2. gr. 
Sýsluvegir eru þessir: 

Í Auðkúluhreppi: 
Mosdalsvegur, af Vestfjarðavegi við Svíná um Mosdal að Hokinsdal. 
Stapadalsvegur, af Álftamýrarvegi hjá Álftamýri að Stapadal. 

Í Þingeyrarhreppi: 
Hofsvegur, af Haukadalsvegi utan Sandár að Hofi. 
Bakkavegur, af Hofsvegi hjá Múla um Bakka á Þingeyrarveg í Brekkudal. 

Í Mýrahreppi: 
Hjarðardalsvegur, af Dýrafjarðarvegi að Fremri Hjarðardal. 
Klukkulandsvegur, af Núpsvegi að Klukkulandi. 
Lækjarvegur, af Núpsvegi að Læk. 
Arnarnesvegur, af Ingjaldssandsvegi að Arnarnesi. 
Brekkuvegur, af Ingjaldssandsvegi að Brekku. 
Hraunsvegur, af Ingjaldssandsvegi að Hrauni. 
Ingjaldssandvegur, frá Sæbóli á Ingjaldssandi fyrir Hrafnaskálanúp að Dals- 
sjó í Valþjófsdal. 
Hálsvegur, af Ingjaldssandsvegi að Hálsi. 

Í Mosvallahreppi: 
Hólsvegur, af Ísafjarðarvegi að Hóli. 
Vaðlavegur, af Hjarðardalsvegi að Vöðlum. 
Bryggjuvegur, af Hjarðardalsvegi að hafskipabryggju. 

. Þórustaðavegur, af Hjarðardalsvegi að Þórustöðum. 
Ytri-Hjarðardalsvegur, af Hjarðardalsvegi að Ytri-Hjarðardal. 
Tunguvegur frá Dalssjó að Tungu í Valþjófsdal. 
Dalshúsavegur, af Tunguvegi um Kirkjuból að Dalshúsum. 

Í Flateyrarhreppi: 
Eyrarhjallavegur frá Flateyri að Klofningshrygg. 
Breiðadalsvegur, af Flateyrarvegi að Fremri-Breiðadal.
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Í Suðureyrarhreppi: 
22. Vatnadalsvegur, af Suðureyrarvegi að Vatnadal. 

Sýsluvegur nær ekki nema að heimatúni býlis. Þetta gildir þó ekki, þar sem 
sýsluvegur liggur gegnum tún jarðar eða byýlis. 

3. gr. 
Fjárframlög til sýsluvega skulu fara eftir ákvörðun sýslunefndar hverju sinni. 

4. gr. 
Í sýsluvegasjóð skal árlega greiða vegaskatt af öllum fasteignum innan sýsl- 

unnar. Skattur þessi greiðist á manntalsþingi, af ábúanda hverrar jarðar, en eig- 
anda hverrar lóðar eða húseignar í kauptúnum. Sýslunefnd ákveður jafnan fyrir 
eitt ár í senn, hve hár skuli vera það ár vegaskattur af löndum og lóðum, en hann 
má ekki lægri vera en 2 af hverju þúsundi virðingarverðs samkvæmt fasteignamati, 
og ekki hærri en 12 af þúsundi. Vegaskattur af húseignum skal jafnan vera helmingi 
lægri að hlutfallstölu en ákveðið hefur verið af löndum og lóðum. 

Þegar ákveðinn er vegaskattur, skal miðað við áætluð gjöld til vegabóta, að 
viðbættri eyðslu umfram áætlun undanfarið ár, en að frádregnu áætluðu tillagi 
ríkissjóðs, ef til þess kemur. Með gjöldum til vegabóta teljast vextir og afborganir 
af lánum, teknum til vegabóta, enda hafi ráðherra samþykkt lánskjörin, að fengn- 
um tillögum vegamálastjóra. 

5. gr. i 
Vegaskatt er hreppsfélagi heimilt að greiða úr sveitarsjóði að nokkru eða öllu 

leyti, sé það samþykkt með meiri hluta atkvæða á lögmætum sveitarfundi og sé 
tilkynningin þar um komin til sýslumanns fyrir 1. apríl. 

Gildir sú skipun þar til fundarsamþykktin er úr gildi numin með sama hætti. 
Jafnar þá hreppsnefndin skattinn niður með útsvörum og skal hreppsnefndar- 
oddviti greiða hann sýslumanni á gjalddaga. Nú á einhver fasteign í hreppi eða 
kauptúni, aðra en jörð í fastri ábúð, eða jarðarhluta, en er þar ekki útsvarsskyldur, 
eða greiðir þar ekki útsvar eftir sömu reglum og aðrir, og er þá hreppsnefnd 
heimilt að krefja eiganda um vegaskattinn sem þúsundgjald af eigninni, eftir því 
sem hann er ákveðinn að lögum. Gjald þetta hefur lögtaksrétt. 

6. gr. 
Í verzlunarstöðum, sem eru hreppsfélög út af fyrir sig, skal hálfur vega- 

skatturinn renna í sveitarsjóð, ef hreppsfélagið ver til vegagerðar innanhrepps 
á því á ári að minnsta kosti jafnmiklu fé úr sveitarsjóði, sem hálfum vegaskatt- 
inum nemur, auk hreppsvegagjaldsins, sem það hefur til umráða það ár, og hafi 
hreppsvegagjaldið þá verið ákveðið með hámarki þeirrar upphæðar á hvern verk- 
færan mann, sem lög heimila. 

7. gr. 
Heimilt er sýslunefnd að ákveða einstökum hreppum misjafnt hundraðsgjald, 

er miðist við þau afnot, sem hrepparnir hafa af vegakerfi sýslunnar. Hámark 
hundraðsgjalds í einstökum hreppi má ekki vera meira en 30% hærra en meðal- 
gjald í sýslunni. 

Nú er lagður akvegur í gegnum hreppinn, eða aðallega í þágu hreppsins, og 
heimilast þá sýslunefnd að setja sem skilyrði fyrir framlagi úr sýslusjóði, að 
hreppurinn sjái um, að lagt verði fé á móti, eftir nánari ákvæðum sýslunefndar 
i hvert sinn. 
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8. gr. 
Undanskildar vegaskatti eru allar kirkjur, skólahús og þinghús. Ráðherra er 

heimilt, eftir tillögum sýslunefndar að undanþiggja skattgjaldi að einhverju leyti 
eyjajarðir ásamt húsum og lóðum á þeim, enn fremur að ívilna að einhverju leyti 
jörðum, sem eru í mjög háu mati vegna sjávarhlunninda. 

Á sama hátt má einnig ívilna þeim kauptúnum, sem eru sérstakt hreppsfélag 
og hafa lítil not af vegakerfi sýslunnar. 

9. gr. 
Oddviti sýslunefndar semur árlega reikning sýsluvegasjóðs. Skal reikningur 

undanfarins árs lagður fram á sýslufundi til samþykktar, og gilda þar um sömu 
reglur, sem um sýslusjóðsreikninginn. Á sýslufundi skal semja áætlun um tekjur 
og gjöld sýsluvegasjóðsins yfirstandandi ár. 

Afrit af sýsluvegareikningum, ásamt áætluninni, skal oddviti sýslunefndar 
senda vegamálastjóra að afstöðnum sýslufundi. 

10. gr. 
Sýsluvegasjóðurinn skal fá tillög úr ríkissjóði, og fer jafnan um rétt hans til 

þeirra eftir því, sem ákveðið er í gildandi lögum um samþykktir um sýsluvega- 

sjóði. 

11. gr. 
Gjöld samkvæmt samþykkt þessari má taka lögtaki eftir lögum nr. 29 16. 

des. 1885, sbr. 1. gr. laga nr. 102 19. júní 1933. 

12. gr. 
Fyrir brot gegn samþykkt þessari skal sá, er sekur verður, greiða 10—-200 kr. 

sekt, er rennur i sýsluvegasjóð, og fer um mál út af slíkum brotum að hætti opin- 
berra mála. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
Þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði, 
sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með til að 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 25. febrúar 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson.
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REGLUGERÐ 

um söluskatt af innfluttum vörum. 

1. gr. 
Af innfluttum vörum, sem tollafgreiddar eru frá og með 24. marz 1960, skal 

greiða 16.5% söluskatt og er það: 

1. 7% — sjö af hundraði — samkvæmt 17. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, og 
2. 8% — átta af hundraði — samkvæmt a-lið bráðabirgðaákvæðis nefndra laga, 

samtals 15% — fimmtán af hundraði — af tollverði allrar innfluttrar vöru, að 
viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% — tíu af hundraði —, 
og tekur gjaldskyldan einnig til gjafa, sýnishorna og þess háttar, svo og til véla, 
sem settar eru i íslenzk skip erlendis, enda sé ekki um nýbyggingu skips að ræða. 

Nú hefur innflytjandi fyrir 24. marz 1960 afhent til tollmeðferðar aðflutnings- 
skjöl, sem að öllu leyti eru fullnægjandi til þess, að hægt sé að tollafgreiða við- 
komandi sendingu þegar í stað, og skal þá ekki heimta af henni 8.8% viðbótar- 
skatt þann, sem um getur í 2. tölulið næstu málsgreinar hér á undan, en þó því aðeins, 
að sendingin sé tollafgreidd í síðasta lagi 30. marz 1960. 

Undanþegnar söluskatti af innfluttum vörum eru vörur þær, sem 2. gr. toll- 
skrárlaganna tekur til, viðgerðir á skipum og flugvélum framkvæmdar erlendis, 
svo og vörur þær, sem taldar eru í 2. gr. hér á eftir. 

Í 1. málsgr. 10. gr. tollskrárlaga segir fyrir um bad, hvað sé tollverð vöru. 

2. gr. 
Eftirtaldar vörur skulu undanþegnar söluskatti við innflutning, auk þeirra, sem 

taldar eru í 2. gr. tollskrárlaga: 

1. Grænmeti, nýtt og þurrkað. 
a. Laukur (tollskrá 7/3a). 

b. Kartöflur (tollskrá 7/4a). 

c. Matbaunir (tollskrá 7/6). 

2. Eldsneyti, brennsluolíur, smurningsolíur og smurningsfeiti: 
Steinkol og brúnkol (tollskrá 27/1). 

Koks (tollskrá: 27/2). 
Steinolía, óhreinsuð (hráolía) (tollskrá: 27/14). 
Flugvélabenzín (tollskrá: 27/15 a—b). 

Aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. (tollskrá: 27/17). 
Smurningsolíur (tollskrá: 27/18). 

Vélaáburður og annar þvílíkur áburður úr feiti og feitum sýrum (toll- 
skrá: 32/6). 

3. Farartæki o. þ. h.: 
Gúmmíbjörgunarbátar (tollskrá: 39B/19b). 
Snjóbifreiðar (tollskrá: 75/3). 

Flugvélar og tilheyrandi (tollskrá: 76/1). 
Fallhlífar og tilheyrandi (tollskrá: 76/1a). 

Skip og bátar 10 tonn og stærri (tollskrá: 76/2—3). 
Herpinótabátar (tollskrá: 76/4). 

4. Fóðurvörur: 

a. Hveiti, ómalað (tollskrá: 10/1). 

b. Bygg, ómalað (tollskrá: 10/4). 
c. Hafrar, ómalaðir (tollskrá: 10/5). 
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Maís, ómalaður (tollskrá: 10/6). 
Mjöl úr byggi (tollskrá: 11/4). 
Mjöl úr maís (tollskrá: 11/6). 
Kurlaður maís (tollskrá: 11/12a). 
Klíð (tollskrá: 11/22). 
Glútin (tollskrá: 11/23). 
Lucernemjöl (tollskrá: 12/5a). 

Melassi (tollskrá: 17/9). 

Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því séu jurtaefni (toll- 

skrá 23/2). 

Olíukökur og mjöl úr þeim (tollskrá: 23/3—10). 
Melassifóður (tollskrá: 23/11). 

o. Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, åt. a., sem eingöngu verða not- 
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aðar sem skepnufóður (tollskrå: 23/12). 
Kalsíumkarbónat, fellt (tollskrá: 28/39a). 

. Krít, þvegin (tollskrá: 30/8). 

. Umbúðir og efni í þær: 
a. Umbúðablöð og hólkar úr plasti, ólitað, einnig áletrað, ef áletrunin ber það 

með sér, að það sé ætlað utan um íslenzkar afurðir til útflutnings (toll- 
skrá: 39A/2). 
Tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar úr trjáviði (tollskrá: 40/21). 

Spons úr trjáviði (tollskrá: 40/22). 
Siglugjarðir úr trjáviði (tollskrá: 40/23). 
Annað tilsniðið tunnuefni úr trjáviði (tollskrá: 40/24). 
Trékassar, hálfunnir og tilsniðnir (tollskrá: 40/26). 

Aðrir trékassar (tollskrá: 40/27). 

Síildartunnur (tollskrá: 40/28). 

Strámottur til umbúða (tollskrá: 42/2). 

Smjörpappir og hvítur pergamentpappír, áprentaður eða óáprentaður, sem 
vegur allt að 100, g/m? (tollskrá: 40/17). 
Mottur til umbúða (tollskrá: 49/16). 

Umbúðastrigi úr jútu (tollskrá: 49/22). 
Fiskimjölspokar, þ. e. stórir jútupokar undir fiskimjöl, ull o. þ. h. (toll- 

skrá: 52/30a). 
Gjarðajárn (tollskrá: 63/11). 
Fiskkörfur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum (tollskrá: 63/26a). 
Fiskkassar úr alúmíníum og alúminiumlegeringum (tollskrá: 66/10). 
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 (toll- 

skrá: 71/25). 

. Veiðarfæri og efni í þau: 
Netjatjara og netjalitur (tollskrá: 28/58a). 
Barkarlitur (tollskrá: 30/2). 
Saltaðar og blásteinslitar nautshúðir í botnvörpur (tollskrá: 36/la). 
Plastflot til netjagerðar (tollskrá: 39A/6a). 

Netjakúlur (tollskrá: 39A/11a, 60/15, 63/97 og 66/6). 
Botnrullur (bobbingar) ur trjåvidi (tollskrå: 40/46). 

Botnvörpuhlerar úr trjåvidi (tollskrå: 40/47). 
Korkplötur, óunnar (tollskrå: 41/1). 
Netja- og nótakorkur alls konar (tollskrá: 41/6). 
Óspunnir nylonþræðir til netjagerðar (tollskrá: 46B/la).
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Netjagarn úr nylon, einlitt (tollskrá: 46B/5). 
Netjagarn úr baðmull (tollskrá: 48/6). 
Hampur (tollskrå: 49/2). 
Netjagarn úr hör eða rami (tollskrá: 49/5). 
Netjagarn úr hampi (tollskrá: 49/8). 
Botnvörpugarn úr hampi (tollskrá: 49/9). 
Færi og línur til fiskveiða (tollskrá: 50/12). 
Ongultaumar (tollskrå: 50/13). 
Grastóg (tollskrå: 50/17). 
Kadlar, einnig þótt í þeim sé málmþráður (tollskrá: 50/18). 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur (tollskrá: 50/19). 
Netjateinungar (tollskrá: 50/21). 

Lóðarbelgir (tollskrá: 50/22). 
Vírkaðlar (tollskrá: 63/27). 
Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr járni, ót. a. (toll- 
skrá: 63/92). 

z. Veiðarfæralásar og hringar í herpinætur o. þ. h. (tollskrá: 64/13). 
þ. Blýlóð (sökkur) og nótablý (tollskrá: 67/5). 
æ. Hvalveiðibyssur og hlutar til þeirra (tollskrá: 80/4). 
ö 
a. 

<
H
d
d
s
 

r
a
 

o
p
B
 

. Hvalveiðiskutlar (tollskrá: 81/6). 
aa. Fiskiönglar (tollskrá: 84/9). 

7. Tilbúinn áburður (tollskrá: 35/1—10). 
8. Aðrar vörur: 

Sildarkrydd, blandað (tollskrá: 9/16a). 
Drúfuvín, brennd vín og aðrir áfengir vökvar, åt. a. (tollskrá: 22/6—38a). 
Borðsalt (tollskrá: 25/9). 
Annað salt (tollskrá: 25/10). 
Dagblaðapappir (tollskrá: 44/11). 
Erlendar bækur, blöð og tímarit (tollskrá: 45/3). 
Frímerki og önnur slík merki (tollskrå 45/6 og 87/2). 
Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík verðbréf (tollskrá: 45/8). 
Mynt (tollskrá: 62/1). 

Heiðursmerki (tollskrá: 62/2). 
Röntgentæki og hlutar til þeirra (tollskrá: 73/78). 
Radartæki, dýptarmælar og fisksjár (tollskrá: 77/16a). 
Gervilimir og tæki fyrir lamað fólk (tollskrá: 71/35). 
Listaverk (tollskrá: 87/1). 

0. Safnmunir til opinberra safna (tollskrá: 87/3). 
Heimilt er að endurgreiða innflutningssöluskatt af efni í skip, veiðarfæri og 

umbúðir um íslenzkar afurðir til útflutnings. 
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3. gr. 
Söluskatt af innfluttum vörum skal greiða til tollyfirvaldanna — tollstjórans í 

Reykjavík, bæjarfógeta í öðrum kaupstöðum, sýslumanna í sýslum og sérstakra 
lögreglustjóra í Bolungarvík og á Keflavíkurflugvelli — með öðrum aðflutnings- 
gjöldum. 

Söluskattur af innflutningi nýtur sömu lögverndar og aðflutningsgjöld. Að 
þessu og öðru leyti gilda ákvæði laga um tollskrá o. fl. (lög nr. 90/1954 og síðari 
breytingar á þeim) og ákvæði laga um tollheimtu og tolleftirlit (lög nr. 68/1956) 
eftir því, sem við á um söluskatt af innfluttum vörum. 
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4. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr 10/1960, um söluskatt, öðlast 

þegar gildi. 
Innheimta á 3% viðskiptasöluskatti þeim, sem samkvæmt j-lið 4. gr. söluskatts- 

laga nr. 10/1960 skal við tollafgreiðslu greiða af vörum til eigin neyzlu eða nota 
innflytjenda, kemur ekki til framkvæmda fyrr en 1. apríl 1960. 

Fjármálaráðuneytið, 23. marz 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

Stjórnartíðindi 1960, B. 4. 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1960. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, undir- 
skrifuð af forsetanum 13. janúar 1960, nr. 1. 

Lög um bráðabirgðastöðvun á tollafgreiðslu, undirskrifuð af forsetanum 29. 

janúar 1960, nr. 2. 
Lög um samkomudag reglulegs Alþingis 1960, undirskrifuð af forsetanum 12. 

febrúar 1960, nr. 3. 
Lög um efnahagsmál, undirskrifuð af forsetanum 20. febrúar 1960, nr. 4. 
Lög um framlenging á gildi laga nr. 66 1959, um bráðabirgðaf járgreiðslur úr 

ríkissjóði á árinu 1960, undirskrifuð af forsetanum 29. febrúar 1960, nr. 5. 
Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum nr. 

43 13. nóv. 1903, skuli einnig ná til Monaco, undirskrifuð af forsetanum 26. febrúar 

1960, nr. 6. 
Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum 3. marz 1960, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, undirskrifuð af 

forsetanum 11. marz 1960, nr. 8. 
Lög um breyting á lögum nr. 58 8. sept. 1931, um einkasölu ríkisins á tóbaki, 

undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 9. 
Lög um söluskatt, undirskrifuð af forsetanum 22. marz 1960, nr. 10. 
Auglýsing um samkomulag um viðskipti milli Íslands og Sovétríkjanna, undir- 

skrifuð af utanríkisráðherra 18. febrúar 1960, nr. 11. 

Fjárlög fyrir árið 1960, undirskrifuð af forsetanum 31. marz 1960, nr. 12. 
Lög um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, undir- 

skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 13. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alpjóða- 

samnings, er gerður var 24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlants- 
hafs, ásamt viðbæti, undirskrifuð af forsetanum 30. marz 1960, nr. 14. 

Lög um breyting á lögum nr. 94 5. júní 1947, um framleiðsluráð landbúnaðar- 
ins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl, undirskrifuð af 

forsetanum 6. apríl 1960, nr. 15. 
Auglýsing um framlengingu viðskipta- og greiðslusamnings Íslands og Ungverja- 

lands, undirskrifuð af utanríkisráðherra 22. janúar 1960, nr. 16. 

8. dag aprílmánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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REGLUGERÐ 

um söluskatt. 

I. KAFLI 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð söluskatt: 

a. af innlendum viðskiptum eins og nánar er fyrir mælt í li—-VI. kafla reglu- 
gerðar þessarar. 

b. af innfluttum vörum til eigin neyzlu eða nota innflytjenda, samkvæmt VII. kafla 
í reglugerð þessari. 

c. af innfluttum vörum eins og ákveðið er í VIII. kafla í þessari reglugerð. 

2. gr. 
Ríkissjóður greiðir Jöfnunarsjóði sveitarfélaga einn fimmta hluta þess skatts, 

sem um ræðir i a- og b-liðum 1. gr. og 2. tölulið 25. gr. reglugerðar þessarar. 

IL KAFLI 

Um skattskyldu. 

3. gr. 
Af andvirði seldrar vöru og verðmæta og endurgjaldi fyrir hvers konar starfsemi 

og þjónustu skal greiða 3% söluskatt, eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð 
þessari. 

Hver sá, sem selur eða afhendir í atvinnuskyni vöru eða verðmæti, og hver sá, 
sem innir af höndum vinnu og þjónustu, skal með þeim takmörkunum, sem gerðar 
eru í reglugerð þessari, innheimta söluskatt skv. 1. málsgr. og standa skil á honum 
í ríkissjóð. 

4. gr. 
Söluskattskylda af seldri vöru eða vinnu skal almennt bundin við síðasta stig 

viðskipta, það er sölu til neytanda. Neytandi telst sá, sem ekki endurselur vöru eða 
vinnu i atvinnuskyni, sbr. 5. gr. 

5. gr. 
Sé eigi annað fram tekið í reglugerð þessari, er sala á vöru skattfrjáls til aðila, 

sem ekki er neytandi, enn fremur til aðila, er kaupir hana sem efni í vöru, er hann 
hefur atvinnu af að framleiða og selja. Skilyrði fyrir því að heimilt sé skv. framan- 
sögðu að selja vöru eða vinnu til aðila án söluskatts er, að hann hafi atvinnu af 
að selja samskonar vöru, eða að hann noti sams konar vöru sem efni í vörur, er 
hann framleiðir og selur í atvinnuskyni, en hið síðara tekur þó eigi til neins konar 
óvaranlegra rekstrarvara eða hjálparefna, sbr. 6. gr., heldur einvörðungu til hráefna 
eða hálfunninnar vöru, sem tekin er til aðvinnslu eða úrvinnslu, og vöru sem myndar 

efnisþátt eða hluta í nýrri vöru, svo og umbúða. 
Eigi má selja vöru án söluskatts skv. þessari grein til annarra en þeirra, er 

tilkynnt hafa starfsemi sína skv. 15. gr. og sýna heimildarskirteini frá skattyfirvaldi 
um, að þeir hafi tilkynnt, að þeir hafi með höndum starfsemi sem endurseljendur 
eða framleiðendur vöru í viðkomandi starfsgrein og heimild til að kaupa vörur án 
söluskatts. 

Með sama hætti og með sömu skilyrðum er skattfrjáls sala á vinnu, sem aðili, 
er stundar sjálfstæða starfsemi, innir af hendi við framleiðslu vöru fyrir annað 

atvinnufyrirtæki, sem endurselur verðmæti vinnunnar með vörunni. 
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6. gr. 
Ávallt skal innheimta söluskatt af orku, orkuvörum, óvaranlegum rekstrar- 

vörum og hjálparefnum, sem eyðast við framleiðslu annarrar vöru eða við aðra 

notkun, sbr. 1. mgr. 5. gr. nema um sé að ræða sölu til verzlunar, sem innheimtir 

söluskatt af smásöluverði vörunnar. 

Ákvæði 1. mgr. taka m. a. til eftirtalinna vörutegunda: 

Orka og efni til orkuframleiðslu. 

Rafmagn, jarðgufa og hitaorka frá jarðhitaverum, brennsluolíur (fuel oils), 

dieselolíur (gasoil), benzin, steinolíur, gas, kol, koks, viðarkol, mór og mótöflur. 

Vörur vegna vélareksturs og verkstæða. 

Smurningsolíur hvers konar, skurðolíur, borolíur, smurningsfeiti hvers konar, 

tvistur, hreinsiefni, rafsuðuvír, logsuðuvír, lóðtin, lóðningarfeiti, o. fl., reimaolíur 

og reimavax, sandur vegna málmsteypugerðar, slípiefni hvers konar, þar með talinn 
sandpappir, fljótandi og föst fægiefni, stálull o. s. frv. 

Vörur til þvotta og hreinsunar. 
Sápur, þvottaefni föst og fljótandi, vökvar til notkunar við fatahreinsun, 

þvottasódi, vítissódi, sótthreinsunarefni, mineral olíur (white spirit), ræstiduft. 

Efnavörur ýmiss konar. 

Efnavörur til ljósmyndagerðar, ljósprentunar, sútunar, málmhúðunar, litunar, 
prentmyndagerðar, litprentunar, sterkar sýrur og basar, kemisk sölt og önnur efni, 
sem notuð eru við iðnað og framleiðslu, enda myndi þau ekki efnisþátt vörunnar, 
enn fremur sprengiefni, karbit, bleikiefni, bleikijörð, síuleir (filter aid) o. fl. 

Ýmsar vörur. 
Hvellhettur, kveikiþræðir, ketilzink, herzluduft, prentmyndamót, leturmót, dekk- 

pappír, límbönd, umbúðapappir, stensilpappír, filmur til offset- og lithograf- 
prentunar (ultraphan), svo og önnur þau efni, sem að dómi skattyfirvalda falla 

undir skilgreiningu reglugerðarinnar. 

7. gr. 
Til skattskyldrar sölu og þjónustu telst meðal annars: 

a. Sala eða afhending frá smásala eða smásölufyrirtæki, þar með talin hvers konar 
pöntunarfélög, lausaverzlun, sveitaverzlun, tilboðasöfnun, sala vara í umboðs- 

sölu og sala við frjáls uppboð. Einnig sala eða afhending frá heildsala eða 
heildsölufyrirtæki til neytenda. 

b. Afhending vöru til greiðslu á vöru, vinnu, þjónustu eða öðru, sem láta á eða 
látið hefur verið i té. 

c. Sala eða önnur afhending vara, vinna eða þjónusta látin í té af iðnaðarmönnum 
eða iðju- og iðnaðarfyrirtækjum, þar með talin afhending vöru, sem framleidd 
er eða unnið er að eftir pöntun, sbr. þó 10. gr. 

d. Sala eða önnur afhending vara, vinnu eða þjónustu annarra aðila, sem stunda 
sjálfstæða starfsemi. 

e. Úttekt úr eigin fyrirtæki, hvort heldur til einkanota eigandans eða til nota í 
atvinnufyrirtækinu sjálfu. Gildir þetta bæði um aðkeyptar vörur og vörur, sem 
eru framleiddar eða sæta aðvinnslu í fyrirtækinu, svo og vinnu og þjónustu. 
Þetta tekur þó eigi til vöru, vinnu eða þjónustu, sem undanþegin er sölu- 

skatti. 
Þjónusta viðgerðarverkstæða vegna eigin rekstrar. 

g. Hvers konar sala, afhending eða þjónusta látin í té í matsölu-, veitinga- og 
gistihúsum, þvottahúsum, efnalaugum, hárgreiðslustofum, rakarastofum og öðr- 

Í
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um snyrtistofum, flutningastarfsemi sem ekki er sérstaklega undanþegin, kvik- 15 
myndaleiga, véla- og önnur lausafjárleiga, afgreiðslu- og stöðvargjöld, upp- 31. marz 
skipunar- og úiskipunargjöld, fyrirgreiðslustarfsemi ferðaskrifstofa og önnur 
slík starfsemi, sýningar í kvikmyndahúsum, leikhúsum og hvers konar skemmti- 
starfsemi, og tekur þetta einnig til sölu, afhendingar og þjónustu fyrir hina 
skattskyldu aðila sjálfa. 

Til skattskyldrar flutningastarfsemi teljast fólksflutningar með skipum og 
flugvélum, bæði innanlands og milli Íslands og annarra landa á siglingaleiðum 
íslenzkra skipa eða flugvéla, enda sé farseðill seldur á Íslandi fyrir íslenzkan 
gjaldeyri. Þá eru fólksflutningar með bifreiðum skattskyldir, sbr. þó 10. gr. 

Til skattskyldra sýninga í kvikmyndahúsum eða leikhúsum teljast hvers 
konar sýningar, þar sem aðgangseyrir er greiddur, annaðhvort við inngang eða 
sem hluti af félagsgjöldum. Skiptir ekki máli, þótt sýningar þessar séu ekki 
fyrir almenning. 

Til skemmtistarfsemi teljast hvers konar samkomur fólks, þar sem að- 
gangseyrir er greiddur annað hvort við inngang eða sem hluti af félagsgjaldi, 
svo sem söng- og annar tónlistarflutningur, fyrirlestrahald, dansleikir og fjöl- 
leikasýningar. Skiptir ekki máli, þótt samkomur þessar séu ekki opnar fyrir 
almenning. 

Af þeim skemmtunum, sem skemmtanaskattur er greiddur af, skal greiða 

söluskatt um leið og skemmtanaskattinn, sbr. 19. gr. b. 
. Afnotagjöld útvarps og gjöld fyrir útvarpsauglýsingar. 

i. Leiga gistihúsa og samkomuhúsa. 
Þegar gisti- eða samkomuhús er selt á leigu til aðila, sem rekur það sam- 

fellt um tiltekinn tíma og greiðir söluskatt af þeim rekstri, skal eigi greiða 
söluskatt af leigutekjum leigusala. 

. Sala á raforku og heitu vatni frá rafmagnsveitum og hitaveitum. 
Eigi skiptir máli, hvort rafmagnsveita fær orku frá vatns- eða gufuaflsstöð 

eða mótorrafstöð. Heitt vatn frá hitaveitu er skattskylt, þótt nokkur hluti hins 
heita vatns sé eigi jarðhitavatn. 

. Sala hvers konar vátrygginga, sem lög nr. 20/1954 taka til, að undanteknum 
líftryggingum skv. IIL kafla laganna. 

. Sala hvers konar auglýsinga, einnig hjá þeim aðilum, sem um ræðir í 11. 
tölulið 9. gr. 

8. gr. 
Söluskattskyldir eru: 

. Allir þeir aðilar, sem skattskyldir eru samkv. lögum nr. 46/1954, um tekjuskatt 

og eignarskatt, og hafa með höndum einhvern þann atvinnurekstur eða starf- 
semi, sem skattskyld er skv. reglugerð þessari og ekki eru sérstaklega undan- 
Þegnir söluskattskyldu. 

. Allir þeir aðilar, sem skattfrjálsir eru skv. fyrrgreindum lögum um tekju- 
skatt og eignarskatt, eða sérstökum lögum, ef þeir hafa með höndum sams konar 
eða svipaða starfsemi eða viðskipti og þeir aðilar, sem skattskyldir eru skv. 
a-lið þessarar greinar, einnig opinber fyrirtæki, enda þótt starfsemi þeirra sé 
ekki sama eðlis. 

.„ Umboðsmenn og aðrir aðilar, sem eru i fyrirsvari fyrir erlenda aðila, sem hafa 
hér á landi söluskattskylda starfsemi eða viðskipti.
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III. KAFLI 

Undanþágur. 

9. gr. 
Sala á eftirtöldum vörum og verðmætum er undanþegin söluskatti: 
Vörur, sem seldar eru til útflutnings. 

Undanþágan tekur aðeins til útflutningsvörunnar sjálfrar, en ekki til vinnu 
eða þjónustu við hana, sem skattskyld kann að vera samkv. öðrum ákvæðum 
reglugerðar þessarar, sbr. einnig 6. gr. 
Sala á nýmjólk, súrmjólk og undanrennu. Þetta gildir þó ekki, ef um er að 
ræða sölu á mjólk í veitingahúsum, matsölum, veitingatjöldum eða öðrum 
greiðasölustöðum. Sala á öðrum mjólkurafurðum er söluskattskyld, svo sem 
rjóma, smjöri, skyri, ostum, mysu og þurrmjólk. 
Fiskumbúðir og kjötpokar. 
Veiðarfæri þau, sem talin eru í 6. tölulið 26. gr. þessarar reglugerðar, enn 
fremur efni til veiðarfæragerðar og viðgerðar veiðarfæra, sem þar er talið, enda 
sé um að ræða sölu til aðila, sem framleiðir eða gerir við veiðarfæri, eða til 
aðila, sem stundar útgerð. Þessi ákvæði taka þó ekki til sporttækja og efnis í þau. 
Salt, þó ekki ef það er selt í smásöluumbúðum. 
Beita, en þar til telst auk beitusíldar önnur beita úr dýraríkinu. 
Tilbúinn áburður, þó ekki ef hann er seldur í smásöluumbúðum og innihald 
með umbúðum vegur eigi yfir 5 kg. 
Grasfræ. 
Innlent fóðurmjöl og hey, svo og fóðurvörur þær, sem undanþegnar eru inn- 
flutningssöluskatti skv. 4. tölulið 26. gr. 
Flugvélaeldsneyti, þar með talið methanol og eimað vatn til blöndunar þess. 

. Sala innlendra dagblaða og hliðstæðra blaða svo og tímarita, sem ekki eru 
gefin út í ágóðaskyni. 
Fasteignir, skip, flugvélar, flugvélavarahlutir og verðbréf. Undanþágan tekur 
aðeins til sölu á nefndum verðmætum, en ekki til sölu á efni, sem notað er til 
byggingar þeirra eða smiða, nema að undanþegið sé sérstaklega. 
Lausafé, sem seljandi hefur notað í eigin þágu eða við starfsemi sína, enda 
geti salan ekki talizt til atvinnurekstrar. 

Með þessu ákvæði er t. d. undanþegin sala á notuðum munum einstaklinga, 
enn fremur sala véla og áhalda atvinnufyrirtækja, sem notuð hafa verið í 
atvinnurekstri, ef salan getur talizt eðlilegur þáttur í endurnýjun og viðhaldi 
þeirra eða ef fyrirtæki hættir starfsemi. Sé sala nefndra fjármuna meiri eða 
örari en eðlilegt getur talizt með tilliti til aðstæðna hverju sinni, verður að 

líta svo á að um skattskylda starfsemi sé að ræða. 
Heimilisnotkun framleiðenda landbúnaðar- og sjávarafurða á eigin framleiðslu- 
vörum. 
Heimilt er að endurgreiða söluskatt af efni, vinnu, vélum, og tækjum í skip 
og báta, sem smíðaðir eru innanlands. Má miða endurgreiðsluna við tiltekna 
fjárhæð á rúmlest. 

. Heimilt er að endurgreiða söluskatt af efni til flokkunaraðgerða skipa, svo og 
af efni til meiri háttar viðgerða skipa og skipsvéla. 

10. gr. 
Eftirtalin starfsemi og þjónusta er undanþegin söluskatti: 

. Vinna við húsbyggingar og aðra mannvirkjagerð, enn fremur vinna við endur- 
bætur og viðhald slíkra mannvirkja. Á þetta við um hvers konar mannvirki, 
og skiptir ekki máli hver lætur vinnuna í té. Undanþágan á þó ekki við um
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vinnu við framleiðslu eða aðvinnslu byggingarvara, sem fram fer í verksmiðju, 15 
verkstæði eða starfstöð, heldur tekur hún einungis til þeirrar vinnu, sem unnin 31. marz 

er á byggingarstað. 
Nú fer aðvinnsla á efni eða vöru að einhverju leyti fram á verkstæði eða í 

verksmiðju og að öðru leyti á byggingarstað, og er þá sú vinna, sem fram fer 
á byggingarstað, skattfrjáls, samanber þó næstu málsgrein. 

Þegar settar eru upp vélar á eða í byggingarstað til aðvinnslu á vörum eða 
efni til mannvirkis, sem að jafnaði er unnið á verkstæði eða í verksmiðju, 
skal sú vinna eða aðvinnsla teljast skattskyld. 

Uppsetning véla eða tækja í verksmiðju eða verkstæði skal teljast sölu- 
skattskyld, þótt vinnan fari fram á byggingarstað. 
Vinna við skip- og flugvélaviðgerðir, hvort sem hún er framkvæmd af verk- 
stæðum, verktökum, einstökum iðnaðarmönnum eða öðrum. Á þetta bæði við 
viðgerðir á skips- eða flugvélaskrokk, föstum vélum, tækjum og munum, sem 
telja má venjulegt fylgifé með skipum eða flugvélum. Undanþágan tekur aðeins 
til vinnu við skipaviðgerðir en ekki til sölu eða afhendingar efnis í sambandi 
við þær. Undanþágan á ekki við um önnur skip en þau, sem notuð eru til 
fiskveiða, vöru- og fólksflutninga eða til opinberra þarfa. 
Vinna við viðgerðir veiðarfæra, þó ekki sporttækja. 
Vöruflutningar, svo og fólksflutningar almennra leigubifreiða. Undanþágan 
tekur til vöruflutninga bæði á sjó og landi og í lofti. 

Akstur almennra leigubifreiða, 6 farþega og minni, til fólksflutninga frá 
bifreiðastöðvum er skattfrjáls, enda sé ekki ekið eftir fyrir fram fastákveðnum 
leiðum, svo og akstur hliðstæðra bifreiða, þótt eigi sé ekið frá bifreiðastöð. Enn 
fremur akstur sjúkrabifreiða, enda sé ekki um atvinnufyrirtæki að ræða. Skatt- 
skyldir eru hins vegar fólksflutningar með strætisvögnum, langferða- og hóp- 
ferðabifreiðum, svo og bifreiðum, sem annast fólksflutninga á sérleyfisleiðum. 
Húsaleiga, þó ekki leiga gistihúsa og samkomuhúsa. Undanþágan á við um 
húsaleigu almennt, hvort heldur er til íbúðar eða atvinnurekstrar. 

Útfararþjónusta. 
Rekstur sjúkrahúsa, fæðingarheimila, heilsuhæla og annarra þvílíkra stofnana. 
Undanþágan nær aðeins til þeirrar þjónustu, sem nefndar stofnanir láta í té, 
en ekki til vara, vinnu eða þjónustu, sem þær sjálfar þurfa að kaupa. 

Til hliðstæðra stofnana í þessu sambandi teljast elliheimili, vöggustofur, 

barnaheimili svo og hæli fyrir drykkjusjúklinga og lamaða og fatlaða. 
Sala fasteigna, skipa, flugvéla, verðbréfa og annarra þvílíkra verðmæta, en þar 
til teljast einkaleyfi, hlutabréf og hvers konar kröfur svo og húsaleigumiðlun. 
Undanþágan tekur til miðlaraþóknunar eða umboðsþóknunar til fasteigna-, 
skipa- og verðbréfasala eða miðlara fyrir þá þjónustu, sem nefndir aðilar inna 
af hendi. 
Lækningar og lögfræðistörf og önnur hliðstæð þjónusta. Til lækninga í þessu 
sambandi teljast ljós- og nuddlækningar, störf ljósmæðra og hjúkrunarkvenna, 
þjónusta sálfræðinga og uppeldisfræðinga, tannsmíði og tannviðgerðir svo og 
framleiðsla gervilima og umbúða um lamað fólk. Þá teljast hér til þjónusta 
endurskoðenda, verkfræðinga, arkitekta, presta og hliðstæðra aðila. 
Sala listamanna sjálfra á eigin verkum. Enn fremur sala á einkarétti eða 
höfundarrétti að uppfinningu eða hugverki. Undanþágan á eingöngu við um 
sölu höfundar á frumverkinu. 
Sala neyzluvatns. 
Póst- og símaþjónusta svo og þjónusta banka og sparisjóða. Sama gildir um 
stofnanir og sjóði, sem hafa með höndum hliðstæða starfsemi, enda hafi þeir 

fengið opinbera viðurkenningu.
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Mötuneyti skólafólks og starfsmannahópa, svo og fæðissala atvinnurekenda til 
starfsmanna þeirra. 
Skipa- og flugvélaleiga greidd af erlendum aðilum og í erlendum gjaldeyri. 
Prentun bóka, blaða og tímarita. Öll önnur prentun er skattskyld. 
Hafnar-, vita- og lendingargjöld. 

IV. KAFLI 

Um tilhögun viðskipta, gjaldstofn og tilkynningarskyldu. 

11. gr. 
Reki aðili margþætta starfsemi þannig, að sumir þættir hennar séu skattskyldir, 

en aðrir skattfrjálsir, er það skilyrði fyrir því, að þau viðskipti, sem stafa af hinni 
skattfrjálsu starfsemi, geti við framtal og skattútreikning komið til frádráttar 
heildarveltu aðila, að hin skattfrjálsu og skattskyldu viðskipti séu greinilega að- 
greind bæði í bókhaldi hans og í framtali, svo að fullnægjandi sé talið að dómi 
skattyfirvalda. 

A. 
Bókhaldi umræddra aðila skal hagað þannig: 
Þeir, sem skyldir eru til að færa tvöfalt bókhald samkvæmt lögum nr. 62/1938, 
skulu auk þess, sem þar er fyrir mælt, nota fyrir fram tölusettar frumbókar- 
eða sölunótur í framhaldandi töluröð. 

Á slíkar frumbókar- eða sölunótur skal færa allar sölur til endurseljenda 
og vörusölu, sem undanþegin er samkv. 3—10. lið 9. gr., þar með taldar sölur 
gegn staðgreiðslu, ef selt er án söluskatts. 

Á frumbókar- eða sölunótu skal greina: dagsetningu, nafn og heimili kaup- 
anda, vörumagn, tegund og verð. Einnig skal þar tekið fram, að söluskattur sé 
ekki innifalinn í verðinu, t. d. með orðunum „án söluskatts“. Þá skal og kaup- 
andi eða starfsmaður hans kvitta á nótuna fyrir móttöku vörunnar. Ef starfs- 
maður kvittar fyrir móttökunni, skal hann undirrita þannig: „f. h. N. N.“ og 
síðan undirskrift starfsmanns. 

Seljandi skal halda eftir tveimur afritum af umræddum frumbókar- eða 
sölunótum. Skulu afrit þessi geymd og raðað, annars vegar í töluröð og hins 
vegar eftir stafrófsröð kaupenda. 

Færa skal sérstakan sölureikning yfir skattfrjálsa sölu, þ. e. sölu til endur- 
seljenda og sölu á vöru, sem undanþegin er söluskatti samkv. 3—-10. tölulið 
9. gr. 

Það, sem segir um vörur, gildir einnig um vinnu og þjónustu, eftir því 
sem við á. 

B. Aðilar, sem reka söluskattskylda starfsemi og ekki eru skyldir til að færa 
tvöfalt bókhald samkvæmt lögum nr. 62/1938 skulu, að því er varðar rekstur 
þeirrar starfsemi, færa a. m. k. eftirfarandi bækur: 
1. Sjóðbók. 
2. Aðalbók með efnahagsreikningi (eða aðalbók og efnahagsbók). 
3. Viðskiptamannabók eða reikningskort um skuldir og útlán. 

Sjóðbók og aðalbók, einnig efnahagsbók, skulu vera innbundnar og tölusettar 
áður en þær eru teknar í notkun. Það sem skrifað er í bækurnar eða á kortin 
má ekki gera ólæsilegt. Bannað er að taka blöð út úr bókum. 

Í sjóðbók skal færa daglega allar innborganir og útborganir. Allt, sem 
tekið er út til eigin neyzlu eða nota, skal fært í einkareikning. Sjóðbókin skal 
gerð upp mánaðarlega og niðurstöður færðar í aðalbók. Sá sem verzlar með 
vörur skal færa sérstakan sölureikning yfir skattfrjálsa sölu, sbr. A-lið 5. 
málsgr. Í árslok skal gera rekstrar- og efnahagsreikning og vörubirgðatalningu.
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Allar reikningsbækur og reikningskort ásamt öllum tilheyrandi fylgiskjöl- 
um skal geyma í skipulegri röð í 5 ár. 

C. Ef heildarvelta aðila, sem talin er undir B-lið, var minni en kr. 100000.00 á 

næsta ári á undan, er honum ekki skylt að færa bækur þær, sem taldar eru 

undir töluliðum 2 og 3 í B-lið, en þá skal færa aftast í sjóðbók eða sérstaka 
bók mánaðarlegar niðurstöðutölur í sjóðbók og einkareikningi. Um sjóðbók 
og fylgiskjöl, færslu og geymslu gildir að öðru leyti það sama og segir í B-lið. 

12. gr. 
Eigi er seljanda vöru eða þjónustu heimilt að falla frá innheimtu söluskatts, 

nema óyggjandi sé, að ekki sé um sölu til neytanda að ræða. Þetta gildir þó ekki, 
þegar um er að ræða vörur, sem aðeins að litlu leyti eru ætlaðar til einkanota kaup- 
andans. Heimilt er þá að selja þær án söluskatts, en kaupanda ber þá að telja fram 
sem skattskylda einkaúttekt það, sem hann notar af vörunni. 

Sala söluskattskylds verðmætis án söluskatts er aldrei heimil, nema kaupandi 
hafi tilkynnt starfsemi, sem endurseljandi þeirrar vöru eða vinnu, sem seld er, og 
hafi í höndum skírteini, sbr. 16. gr. 

Nú hefur endurseljandi keypt vöru, vinnu eða þjónustu og greitt af því sölu- 
skatt, og er honum þá heimilt að draga innkaupsverðið frá söluskattskyldri veltu 
sinni, sbr. 17. gr. B. 3. Hafi hann hins vegar enga söluskattskylda veltu fram að 
telja eða söluskattskyld velta hans nemur lægri fjárhæð en nefnd innkaup, þá skal 
hann fá endurgreiddan þann söluskatt, sem hann þannig hefur ofgreitt. Endur- 
greiðsla kemur þó eigi til greina, nema hinn ofgreiddi söluskattur sé minnst kr. 
1000.00 á ári. 

13. gr. 
Söluskattur miðast við heildarendurgjald eða heildarandvirði vöru, starfsemi 

og þjónustu án frádráttar nokkurs kostnaðar eða þjónustugjalds, án tillits til þess 
i hverju greiðsla er fólgin og þótt um sé að ræða skipti gegn vöru eða þjónustu. 
Söluskattur skv. II.—VI. kafla telst þó ekki með heildarandvirðinu. 

Sé um að ræða skipti á vöru eða þjónustu, gjafir, afhending vara án endur- 
gjalds, úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki eða ef greitt er í vörum eða þjónustu, skal 
miða við almennt gangverð í sams konar viðskiptum. 

Við sölu vara í umboðssölu skal skatturinn reiknast af heildarandvirði vörunnar. 
Framreiðsla á veitingastöðum telst ekki umboðssala. 

Af skemmtunum, sem aðgangur er seldur að, skal söluskatturinn reiknaður af 

söluverð aðgöngumiða að meðtöldum skemmtanaskatti. Sé aðgangur ekki seldur, 
skal skatturinn miðast við veltu sem svarar til raunverulegs kostnaðar við skemmt- 
unina. 

14. gr. 
Verð vöru, vinnu og þjónustu má hækka sem söluskatti nemur. 
Nú vanrækir aðili að taka söluskatt af vöru, vinnu eða annarri þjónustu, sem 

skattskyld er skv. reglugerð þessari, ber honum eigi að síður að standa skil á 
skattinum. 

15. gr. 
Hver sá, sem i eigin nafni eða í umboði annarra rekur viðskipti með skatt- 

skyldar vörur, svo og hver sá, sem stundar sjálfstæða starfsemi eða selur einhverja 

þá þjónustu, sem ekki er sérstaklega undanþegin söluskatti skv. 10. gr., skal ótil- 
kvaddur senda skattstjóra eða skattanefnd þar, sem hann er heimilisfastur, tilkynn- 
ingu um atvinnurekstur sinn eða starfsemi. 

Tilkynningu þessa skal senda fyrir hinn 1. maí 1960. Þeir, sem hefja tilkynnins- 
arskylda starfsemi síðar, skulu senda tilkynningu, áður en starfsemin hefst. 
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15 Tilkynningar þessar skal senda á þar til gerðum eyðublöðum, sem fást hjá 
31. marz skattstjórum og skattanefndum. Í tilkynningu skal greina nafn og heimilisfang 

aðila, firmanafn atvinnu, ef það er notað, hvers konar rekstur sé um að ræða, hver 
eða hverjir séu eigendur og hver eða hverjir stjórnendur, framkvæmdastjóri eða 
prókúruhafi. Einnig skal gefa upplýsingar um önnur atriði, sem tilgreind eru á 
eyðublöðunum. 

Ef einhver rekur fjölþætta starfsemi, þá skal hann senda sérstaka tilkynningu 
fyrir hvern þann þátt starfseminnar, sem talin verður sjálfstæð starfsemi eða sérstök 
atvinnugrein. 

Skattstjórar og skattanefndir skulu gera skrá um alla þá, sem tilkynnt hafa 
starfsemi sína, og fengið skírteini, er veita þeim heimild til að kaupa vöru, vinnu og 
þjónustu án söluskatts, sbr. 16. gr. Eintak af skrám þessum skal sent til skattstjór- 
ans í Reykjavík. 

16. gr. 

Sá, sem tilkynnt hefur starfsemi sína, skal fá sérstakt skírteini, og veitir það 
heimild til kaupa á vörum og vinnu til endursölu án söluskatts, samkv. því sem 
nánar er fyrir mælt og með þeim takmörkunum sem gerðar eru í 5. og 6. gr. þessarar 
reglugerðar. 

Slík skirteini veita ekki heimild til að kaupa til endursölu án söluskatts: 

Vörur, sem seldar eru í smásölu, sbr. 19. gr. a. 
Vörur þær, sem Tóbakseinkasala ríkisins selur, sbr. 19. gr. c. 
Benzin og olíur, sbr. 19. gr. d. 

Vörur, sem seljandi telur vafa leika á, hvort heimilt sé að selja handhafa 
skírteinis án söluskatts. Í þeim tilfellum er seljanda óheimilt að falla frá inn- 
heimtu söluskatts, sbr. 12. gr. 
Skirteini þessi skulu gefin út til ákveðins tíma, en falla þó jafnskjótt úr gildi og 

aðili hættir starfsemi þeirri sem þau taka til, enda ber honum þegar í stað að til- 
kynna það viðkomandi skattyfirvöldum. Einnig skal aðili tilkynna skattyfirvöldum 
um breytingar á starfsháttum og heimilisfangi. Ef starfsemi hættir vegna andláts 
eða gjaldþrots, þá skal skilanefnd eða skiptaráðandi tilkynna slíkt. 

A
S
E
 

V. KAFLI 

Um framtöl söluskatts, innheimtu, kærur og úrskurði. 

17. gr. 
Skattskyldir aðilar skulu ótilkvaddir, á þar til gerðum eyðublöðum, senda skatt- 

stjóra eða skattanefnd þar, sem þeir eru heimilisfastir, skýrslu um heildarveltu sína 
á hverjum ársfjórðungi, þar með talin úttekt til eigin nota, ásamt upplýsingum 
um skattfrjálsa sölu. Skýrslan skal hafa borizt skattyfirvöldum í síðasta lagi innan 
15 daga frá lokum hvers ársfjórðungs. 

Ef sami aðili rekur fjölþætta starfsemi, þá skal hann senda sérstaka skýrslu 
fyrir hvern þátt starfseminnar, sem talin verður sjálfstæð starfsemi eða sérstök 
atvinnugrein. 

Skattstjóri eða skattanefnd geta þó heimilað þeim, sem reka smávægileg við- 
skipti, að telja fram í einu lagi alla ársveltu sína innan 15 daga frá árslokum, enda 
sé heildarvelta að frádreginni skattfrjálsri sölu venjulega minni en kr. 100000.00 á ári. 
A. Á söluskattsskýrslu skal greina: 

1. Heildarandvirði allra seldra vara, þar með skattfrjálsra vara svo og seldrar 

vinnu og þjónustu án frádráttar nokkurs kostnaðar og að meðtöldum sölu- 
skatti.



29 

2. Úttekt eiganda úr eigin fyrirtæki, þar með taldar þær vörur, vinna og 
þjónusta, sem út er tekin til afnota fyrirtækisins sjálfs. Skattverðið miðast 
við almennt söluverð á staðnum. 

3. Annað: svo sem verðmæti vöru eða vinnu, sem látin er í skiptum fyrir 

vörur eða sem greiðsla fyrir vinnu eða þjónustu. 
B. Á söluskattsskýrslu skal færa til frádráttar: 

1. Söluverð þeirra vara, sem undanþegnar eru söluskatti skv. 3.—10. tölulið 
9. gr., skv. sölunótum, sbr. 11. gr. svo og söluverð nýmjólkur, sbr. 2. tölulið 
9. gr. Söluverð nýmjólkur skal reiknað skv. innkaupareikningum miðað við 

útsöluverð. 
2. Söluverð skattskyldra vara, sem seldar eru til endurseljenda án söluskatts 

skv. sölunótum, sbr. 11. gr. 
3. Innkaupsverð þeirra vara, vinnu og þjónustu, sem endurseljandi kynni að 

hafa keypt til endursölu með söluskatti, t. d. í smásölu, sbr. 19. gr., eða vegna 
þess að seljandi hafi eigi talið sér heimilt að falla frá innheimtu söluskatts, 

sbr. 12. gr. 
4. Annar frádráttur, t. d.: 

a. Útsöluverð á tóbaksvörum og benzini og olíum, sbr. 19. gr., þ. e. til frá- 
dráttar heildarveltu á hverjum ársfjórðungi, skal færa það söluverðmæti, 
sem Tóbakseinkasala ríkisins og innflytjendur benzins og olíu hafa gert 
aðila að greiða skatt af á sama ársfjórðungi. 

b. Söluverð aðgöngumiða, sem söluskattur hefur verið greiddur af með 
skemmtanaskatti, sbr. 19. gr., sé um aðra veltu að ræða. 

c. Vinnu við húsbyggingar, skipa- og flugvélaviðgerðir, einnig innborganir 
fyrir vöruflutninga, sbr. 1., 2. og 4. tölulið 10. gr., eða aðra skattfrjálsa sölu, 
sem kynni að vera innifalin í heildarveltu og ekki er talin hér áður. 

d. Ef frádráttur samkv. B-liðum er einhvern ársfjórðung hærri en saman- 

lögð velta samkv. A-liðum, þá skal það, sem umfram er, dregið frá vellu 
næsta eða eftir atvikum næstu ársfjórðunga, eða endurgreitt samkv. síð- 
ustu málsgr. 12. gr. 

Þeim, sem taldir eru í C. lið 11. gr., er þó ekki skylt að gefa upp heildarveltu 
heldur aðeins skattskylda veltu, ef skattstjóri eða skattanefnd samþykkja slíkt. 

Skattskyldur aðili skal til viðbótar því, sem skýrslueyðublöðin gefa tilefni til, 
skýra frá öðrum atriðum, sem kunna að skipta máli um skattlagninguna. Einnig er 
skattskyldum aðila skylt að láta skattyfirvöldum í té í því formi, sem óskað er, 
nánari sundurliðun á skattfrjálsri sölu og öðrum frádráttarliðum, svo og styðja þá 
gögnum, ef þess er óskað. 

Skattstjóri eða skattanefnd skal rannsaka skýrslurnar og leiðrétta skattinn, ef 
hann er rangt fram talinn. 

Einnig skulu skattstjórar eða skattanefnd áætla söluskatt af viðskiptum þeirra 
aðila, sem ekki senda skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef 
framtali er ábótavant. 

Skattálagningu skal lokið innan mánaðar eftir lok hvers ársfjórðungs og skatt- 
upphæðin tilkynnt innheimtumanni og skattgreiðanda. 

18. gr. 
Skattskyldir aðilar skulu í síðasta lagi innan 15 daga frá lokum hvers ársfjórð- 

ungs greiða til innheimtumanna ríkissjóðs söluskatt þann, sem þeim ber að standa 
skil á fyrir ársfjórðunginn. Síðasti dagur framtalsfrestsins, sbr. 17. gr., telst gjald- 
dagi alls skattsins fyrir þann ársfjórðung, hvort sem hin skattskyldu viðskipti eru 
talin fram eða ekki. 
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15 Hafi einhver, sem greiða skal söluskatt, eigi skilað honum innan mánaðar frá 
31. marz gjalddaga, skal hann greiða 1%% í dráttarvexti fyrir hvern byrjaðan mánuð frá 

gjalddaga. Þá má innheimtumaður láta lögregluna stöðva atvinnurekstur hans, þar 
til full skil eru gerð, með því m. a. að setja verkstofur, skrifstofur, útsölur, tæki og 

vörur undir innsigli. 

19. gr. 
Eftirfarandi sérákvæði gilda um innheimtu söluskatts af neðantalinni starfsemi 

og viðskiptum: 

a. Seljendur skulu innheimta söluskatt af verði allrar söluskattskyldrar vöru og 
Þjónustu, sem seld er í smásölu, og skiptir þá ekki máli, hvort um er að ræða 
sölu til neytanda eða endurseljenda. Þó skal ekki innheimta söluskatt af sölu á 
tímbri, trjávörum, steypustyrktarjárni og sementi til endurseljenda. 

b. Söluskattur af aðgangseyri að skemmtunum skal innheimtur með skemmtana- 
skatti, nema um fastan rekstur kvikmyndahúss eða leikhúss sé að ræða. 

c. Af vörum þeim, sem Tóbakseinkasala ríkisins selur, skulu þeir aðilar, sem hafa 

með höndum smásölu slíkra vara, greiða einkasölunni söluskatt af þeim vörum, 

um leið og þeir greiða kaupverð varanna, og skal skatturinn miðaður við smá- 
söluverð. 

d. Innflytjendur olíu og benzins skulu taka söluskatt við sölu eða afhendingu 
þessara vara til umboðsmanna sinna eða annarra aðila. Skatturinn skal miðast 
við smásöluverð. 

e. Ef ársvelta nemur eigi meiru en kr. 1000.00, skal söluskattur ekki innheimtur. 

20. gr. 
Þeir, sem ekki vilja sætta sig við ákvörðun skattstjóra eða skattanefndar á 

söluskatti, geta kært hann til þeirra innan innan 10 daga frá því að skattur var 
ákveðinn. Skattstjóri eða skattanefnd skal kveða upp úrskurð um kæruna og til- 
kynna úrskurðinn í ábyrgðarbréfi innan 10 daga frá lokum kærufrests. 

Úrskurðum þeirra má áfrýja til Ríkisskattanefndar, sem kveður upp fullnaðar- 
úrskurð. 

Kærufrestur til Ríkisskattanefndar skal vera 15 dagar frá dagsetningu úrskurðar 
skattstjóra eða skattanefndar, og úrskurðarfrestur Ríkisskattanefndar jafnlangur. 

Fjármálaráðherra hefur heimild til að skjóta ákvörðunum skattstjóra eða skatta- 
nefndar til Ríkisskattanefndar án tillits til kærufresta. 

Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga skattsins 
né leysir undan neinum þeim viðurlögum, sem lögð eru við vangreiðslu hans, og 
ef skattur er lækkaður eftir úrskurði eða dómi, skal endurgreiða það, sem lækk- 
uninni nemur. 

21. gr. 
Ágreining um skattskyldu og skatthæð má bera undir dómstóla, en það skal þó 

gert innan 6 mánaða frá því Ríkisskattanefnd úrskurðaði málið. 

VI. KAFLI 

Um eftirlit og upplýsingaskyldu. 

22. gr. 

Skattstjórum og skattanefndum er heimilt að krefjast af þeim, sem telja má 
gjaldskylda, allra nauðsynlegra gagna til skýringar á framtali. Enn fremur er skatt- 
yfirvöldum heimilt að krefjast aðgangs að bókhaldsgögnum aðila, samningum, verzl- 
unarbréfum og öðrum slíkum skjölum, til athugunar og endurskoðunar. Á sama 
hátt er heimilt að krefja skattþegn og ábyrga forstöðumenn skattskyldra fyrirtækja
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eða stofnana um nauðsynlegar upplýsingar svo og, að þeir veiti eftirlitsmånnum eða 15 

endurskoðendum skattyfirvalda aðgang að skrifstofum, vinnustöðvum, vörugeymslu- 31. marz 

húsum og öðrum þess háttar stöðum til birgðakönnunar og annars eftirlits með 
viðskiptum hlutaðeigenda. 

Þá hafa skattstjórar og skattanefndir rétt til þess að krefjast upplýsinga af 
þeim, er hafa keypt af söluskattskyldum aðila eða selt honum vörur eða haft við 
hann önnur viðskipti, þar með krefja húseigendur um upplýsingar um atvinnurek- 
endur og aðra, sem hafa verzlun, verkstæði, skrifstofur eða aðra starfsstöð í húsum 

þeirra. Einnig skulu félög og félagasamtök atvinnurekenda, iðnaðarmanna og annarra 
viðkomandi aðila skyld að gefa upplýsingar um meðlimi sína og atvinnu þeirra. 

Opinberar stofnanir skulu veita aðgang að öllum gögnum, er að dómi skatt- 
stjóra og skattanefnda eru nauðsynleg til endurskoðunar framtals og ákvörðunar 
skatts, og er forstöðumönnum og starfsmönnum nefndra stofnana skylt að láta 
skattstjóra, skattanefnd eða starfsmönnum þeirra i té alla nauðsynlega aðstoð og 
upplýsingar, sem óskað er eftir og unnt er að veita. 

23. gr. 

Eftir nánari ákvörðun fjármálaráðherra hefur skattstjórinn í Reykjavík á hendi 

eftirlit og rannsókn hjá söluskattskyldum aðilum utan Reykjavíkur, og við þá rann- 

sókn og eftirlit getur hann gert viðkomandi aðilum að greiða söluskatt, en ætíð skal 

hann gera aðilum aðvart áður en hann leggur söluskatt þannig á eða breytir hon- 

um. Aðili getur og kært slíka álagningu og hækkun til skattstjóra og Ríkisskatta- 

nefndar, og gilda þá jafnlangir kærufrestir og úrskurðarfrestir og við hina ársfjórð- 

ungslegu álagningu, sbr. 18. og 20. gr. 

VII. KAFLI 

Um viðskiptasöluskatt af innflutningi til eigin nota. 

24. gr. 
Nú er vara, sem skattskyld er samkvæmt II1— VI. kafla þessarar reglugerðar, 

flutt inn til eigin nota eða neyzlu, og skal þá sá, sem flytur inn vöruna, greiða af 
henni við tollafgreiðslu 3% söluskatt þann, sem um getur í 3. gr. þessarar reglu- 
gerðar. Skal skatturinn þá reiknaður af tollverði vöru, að viðbættum innflutn- 

ingssöluskatti samkvæmt 25. gr. hér á eftir, innflutningsgjaldi og öðrum aðflutn- 
ingsgjöldum, að viðbættri 10% áætlaðri álagningu. Tekur gjaldskyldan til gjafa, 
sýnishorna og þess háttar, svo og til véla, sem settar eru í íslenzk skip erlendis, enda 

sé ekki um nýbyggingu skips að ræða. 
Undanþegnar viðskiptasöluskatti samkvæmt 1. málsgrein hér á undan eru 

vörur þær, sem getur í 9. gr. þessarar reglugerðar, og auk þess vörur þær, sem 

taldar eru í 2. gr. tollskrárlaga. 
Ef fluttar eru inn vörur, sem ætlaðar eru til sölu, skal innflytjandi áður en 

hann afhendir innflutningsskjölin til tollmeðferðar hafa tilkynnt skattyfirvöldun- 
um (skattstjóra eða skattanefnd) um starfsemi sína og hafa fengið hjá þeim númerað 
skírteini, sem sýnir, að tilkynningarskyldunni hafi verið fullnægt. Þá skal inn- 
flytjandinn einnig áður en hann afhendir innflutningsskýrslurnar til tollmeðferðar 
hafa ritað á þær eftirfarandi yfirlýsingu og skal hafa með í yfirlýsingunni annað- 
hvort: „til endursölu“ eða: „sem efnivöru í söluvöru“ eftir því, hvort við á hverju 

sinni:
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Því er hér með lýst yfir, að í sendingu þessari eru eingöngu 
til endursölu, 
sem efnivörur í söluvörur, 

og á ég því ekki að greiða af sendingunni viðskiptasöluskatt við 
innflutning, sbr. skírteini skattstjóra (skattanefndar) nr. 

vörur, sem eru fluttar inn 

(Undirskrift) 

Um söluskatt samkvæmt þessari grein gilda ákvæði 3. málsgr. 25. gr. og 27. gr. 
eftir því, sem við á. 

VIII. KAFLI 

Um söluskatt af innfluttum vörum. 

25. gr. 
Af innfluttum vörum skal við tollafgreiðslu greiða söluskatt sem hér segir: 

1. 7% — sjö af hundraði — samkvæmt 17. gr. laga nr. 10/1960, um söluskatt, og 
2. 8% — átta af hundraði — samkvæmt a-lið bráðabirgðaákvæðis nefndra laga, 

samtals 15% — fimmtán af hundraði — af tollverði allrar innfluttrar vöru, að 

viðbættum aðflutningsgjöldum og áætlaðri álagningu 10% — tíu af hundraði —, 
og tekur gjaldskyldan einnig til gjafa, sýnishorna og þess háttar, svo og til véla, 
sem settar eru í íslenzk skip erlendis, enda sé ekki um nýbyggingu skips að ræða. 

Undanþegnar söluskatti af innfluttum vörum eru vörur þær, sem 2. gr. toll- 
skrárlaga tekur til, viðgerðir á skipum og flugvélum framkvæmdar erlendis, svo 
og vörur þær, sem taldar eru í 26. gr. hér á eftir. 

I 1. málsgr. 10. gr. tollskrárlaga segir fyrir um það, hvað sé tollverð vöru. 

26. gr. 
Eftirtaldar vörur skulu undanþegnar söluskatti við innflutning, auk þeirra, sem 

taldar eru i 2. gr. tollskrárlaga: 
1. Vörur til manneldis: 

a. Laukur (tollskrá: 7/3). 

b. Kartöflur (tollskrá: 7/4). 

c. Þurrkaðar baunir, ertur og linsur og aðrir þurrkaðir belgávextir (toll- 
skrá: 7/6). 

Kaffi, óbrennt (tollskrá: 9/1). 

Kaffi, brennt eða brennt og malað (tollskrá: 9/2). 

Rúgur, ómalaður (tollskrá: 10/2). 
Rís með hýði eða án ytra hýðis (tollskrá: 10/3). 

Hveitimjöl (tollskrá: 11/1). 
Rúgmjöl (tollskrá: 11/2). 

Rísmjöl (tollskrá: 11/3). 

Haframjöl (tollskrá: 11/5). 

Bókhveitimjöl og annað kornmjöl í nr. 7 í 11. kafla. 
Hveitigrjón (tollskrá: 11/8). 

Bygggrjón (tollskrá: 11/9). 
Hafragrjón (tollskrá: 11/10). 
Rísgrjón (tollskrá: 11/11). 
Kartöflumjöl og maíssterkja (tollskrá: 11/15). 
Sagógrjón, þar með talin tapióka, einnig tilbúin (tollskrá: 11/20). 
Strásykur (tollskrá: 17/1). 

Molasykur (tollskrá: 17/2). A
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2. Eldsneyti, brennsluolíur, smurningsolíur og smurningsfeiti: 15 

a. Steinkol og brúnkol (tollskrá: 27/1). 31. marz 

bh. Koks (tollskrá: 27/2). 
c. Steinolía, óhreinsuð (hráolía) (tollskrá: 27/14). 

d. Flugvélabenrzín (tollskrá: 27/15 a—b). 

e. Turbofuel J. P. 1 og J. P. 4 (tollskrá: 27/16a). 

f. Aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. (tollskrá: 27/17). 

g. Smurningsolíur (tollskrá: 27/18). 

h. Vélaáburður og annar þvílíkur áburður úr feiri og feitum sýrum (tollskrá: 
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32/6). 
Farartæki o. þ. h.: 

Gúmmíbjörgunarbátar (tollskrá: 39B/19b). 

Snjóbifreiðar (tollskrá: 75/3). 
Flugvélar og tilheyrandi (tollskrá: 76/1). 
Fallhlifar og tilheyrandi (tollskrá: 76/1a). 
Skip og bátar 10 tonn og stærri (tollskrá: 76/2—3). 
Herpinótabátar (tollskrá: 76/4). 
ðurvörur: 

Hveiti, ómalað (tollskrá: 10/1). 
Bygg, ómalað (tollskrá: 10/4). 
Hafrar, ómalaðir (tollskrá: 10/5). 
Maís, ómalaður (tollskrá: 10/6). 

Mjöl úr byggi (tollskrá: 11/4). 
Mjöl úr maís (tollskrá: 11/6). 
Kurlaður maís (tollskrá: 11/12a). 

Klíð (tollskrá: 11/22). 
Glútin (tollskrá: 11/23). 
Lucernemjöl (tollskrá: 12/5a). 
Melassi (tollskrá: 17/9). 

Fóðurmjöl úr fiski og fiskúrgangi, einnig þótt í því séu jurtaefni (tollskrá: 

23/2). 
Olíukökur og mjöl úr þeim (23/3—10). 
Melassifóður (tollskrá: 23/11). 

. Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, åt. a. sem eingöngu verða 

notaðar sem skepnufóður (tollskrá: 23/12). 
Kalsíumkarbónat, fellt (tollskrá: 28/39a). 
Krít, þvegin (tollskrá: 30/8). 

Umbúðir og efni í þær: 
Umbúðablöð og hólkar úr plasti, ólitað, einnig áletrað, ef áletrunin ber það 

með sér, að það sé ætlað utan um íslenzkar afurðir til útflutnings (toll- 

skrá: 39A/2). 

Tunnustafir, tunnubotnar og tunnusvigar úr trjáviði (tollskrá: 40/21). 

Spons úr trjáviði (tollskrá: 40/22). 
Siglugjarðir úr trjáviði (tollskrá: 40/23). 
Annað tilsniðið tunnuefni úr trjáviði (tollskrá: 40/24) 
Trékassar, hálfunnir og tilsniðnir (tollskrá: 40,/26). 

Aðrir trékassar (tollskrá: 40/27). 

Síldartunnur (tollskrá: 40/28) . 

Strámottur til umbúða (tollskrá: 42/2). 

Smjörpappír og hvítur pergamentpappír, áprentaður eða óáprentaður, sem 

vegur allt að 100, g/m? (tollskrá: 40/17). 
Mottur til umbúða (tollskrá: 49/16).
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Umbudastrigi úr jútu (tollskrå: 49/22). 
Fiskimjölspokar, þ. e. stórir jútupokar undir fiskimjöl, ull o. þ. h. (toll- 
skrá: 52/30a). 

Gjarðajárn (tollskrá: 63/11). 
Fiskkörfur úr járni, stáli eða öðrum járnlegeringum (tollskrá: 63/26a). 
Fiskkassar úr alúminíum og alúmíniumlegeringum (tollskrá: 66/10). 
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 (toll- 
skrá: 71/25). 

6. Veiðarfæri og efni í þau: 
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Bambus (tollskrá: 14/3). 

Netjatjara og netjalitur (tollskrå: 28/58a). 
Barkarlitur (tollskrå: 30/2). 

Saltadar og blásteinslitar nautshúðir í botnvörpur (tollskrá: 36/1a). 
Plastflot til netjagerðar (tollskrá: 39A/6a). 
Netjakúlur (tollskrá: 39A/11a, 60/15, 63/97 og 66/6). 
Botnrúllur (bobbingar) úr kátsjúki (tollskrå: 39B/19a). 
Botnrúllur (bobbingar) úr trjáviði (tollskrá: 40/46). 
Botnvörpuhlerar úr trjáviði (tollskrá 40/47). 
Korkplåtur, óunnar (tollskrá: 41/1). 
Netja- og nåtakorkur alls konar (tollskrå: 41/6). 
Ospunnir nylonþræðir til netjagerdar (tollskrå: 46B/1a). 
Netjagarn úr nylon, einlitt (tollskrå: 46B/5). 
Netjagarn úr baðmull (tollskrå: 48/6). 
Hampur (tollskrå: 49/2). 

Netjagarn ur hår eda rami (tollskrå: 49/5). 
Netjagarn úr hampi (tollskrå: 49/8). 
Botnvörpugarn úr hampi (tollskrå: 49/9). 
Færi og línur til fiskveiða (tollskrá: 50/12). 
Öngultaumar (tollskrá: 50/13). 
Grastóg (tollskrá: 50/17). 
Kaðlar, einnig þótt í þeim sé málmþráður (tollskrá: 50/18). 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur (tollskrá: 50/19). 
Netjateinungar (tollskrá: 50/21). 

Lóðarbelgir (tollskrá: 50/22). 
Netjadrekar (tollskrá: 63/23a). 

Vírkaðlar (tollskrá: 63/27). 

Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhlutar úr járni, ót. a. (toll- 
skrá: 63/92). 

Veiðarfæralásar og hringar í herpinætur o. þ. h. (tollskrá: 64/13). 
- Blýlóð (sökkur) og nótablý (tollskrá: 67/5). 
. Duflaljósker (tollskrá: 73/58a). 

- Hvalveiðibyssur og hlutar til þeirra (tollskrá: 80/4). 
. Hvalveiðiskutlar (tollskrá: 81/6). 

Fiskiðnglar (tollskrá: 84/9). 

búinn áburður (tollskrá: 35/1—10). 

rar vörur: 

Sildarkrydd, blandað (tollskrá: 9/16a). 
Drúfuvín, brennd vín og aðrir áfengir vökvar, ót. a. (tollskrá 22/6—38a). 
Borðsalt (tollskrá: 25/9). 

Annað salt (tollskrá: 25/10). 
Dagblaðapappír (tollskrá: 44/11).
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Erlendar bækur, blöð og tímarit (tollskrá: 45/3). 
Frímerki og önnur slík merki (tollskrá: 45/6 og 87/2). 
Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík verðbréf (tollskrá: 45/8). 
Mynt (tollskrá: 62/1). 

Heiðursmerki (tollskrá: 62/2). 

Röntgentæki og hlutar til þeirra (tollskrá: 73/78). 
Radartæki, dýptarmælar og fisksjár (tollskrá: 77/16a). 

Gervilimir og tæki fyrir lamað fólk (tollskrá: 77/35). 
Listaverk (tollskrá: 87/1). 

Safnmunir til opinberra safna (tollskrá: 87/3). 
Heimilt er að endurgreiða innflutningssöluskatt af efni í skip, veiðarfæri og 

umbúðir um íslenzkar afurðir til útflutnings. 

27. gr. 
Söluskatt af innfluttum vörum skal greiða til tollyfirvaldanna — tollstjórans í 

Reykjavík, bæjarfógeta í öðrum kaupstöðum, sýslumanna í sýslum og sérstakra 
lögreglustjóra í Bolungarvík og á Keflavikurflugvelli — með öðrum aðflutnings- 
gjöldum. 

Söluskattur af innflutningi nýtur sömu lögverndar og aðflutningsgjöld. Að 
þessu og öðru leyti gilda ákvæði laga um tollskrá o. fl. (lög nr. 90/1954 og síðari 
breytingar á þeim) og ákvæði laga um tollheimtu og tolleftirlit (lög nr. 68/1956) 
eftir því, sem við á um söluskatt af innfluttum vörum. 
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IX. KAFLI 

Viðurlög. 

28. gr 
Ef söluskattsskýrsla er ekki send eða berst ekki skattstjóra eða skattanefnd 

innan tilskilins tíma og skattur því áætlaður, skal ekki lækka skatt aðila, þótt hann 
kæri, nema hann sanni, að skattskyld velta hans hafi verið áætluð meira en 10% 
hærri en hún var í reynd. Sé hin áætlaða upphæð meira en 10% hærri, skal reikna 
skatt af hinum raunverulegu upphæðum að viðbættum 10%. Sé mismunur minni 
en 10%, skal greiða skatt af þeirri upphæð, sem áætluð var. 

Ef söluskattsskýrslu er ábótavant og skattur hefur verið áætlaður af þeim sökum, 
skal ekki lækka skattinn nema aðili hafi komið með fullnægjandi skýringar á þeim 
atriðum, sem vafi gat leikið á um. Heimilt er að beita ákvæðum fyrstu málsgreinar, 
ef ekki er bætt úr ágöllum á framtalsskýrslu innan tilskilins kærufrests. Skatt- 
stjórum og skattanefndum er heimilt að áætla söluskatt aðila, ef í ljós kemur, að 
söluskattsskýrsla styðst ekki við tilskilið bókhald skv. 11. gr. reglugerðar þessarar. 
Enn fremur er heimilt að áætla söluskatt aðila, ef ekki eru lögð fram gögn þau 
eða bókhaldsbækur, sem skattyfirvöld kunna að biðja um til sannprófunar fram- 
tali aðila. 

Ekki þarf að beita ákvæðum fyrstu málsgreinar, ef skattaðili færir gildar ástæður 
sér til afsökunar, og skal það metið hverju sinni eftir aðstæðum, hvað teljast skuli 

gildar ástæður í þessu sambandi. 
Sé skattur vanreiknaður eða viðskipti dregin undan, má gera aðila að greiða 

söluskatt 5 ár aftur í tímann. 
29. gr. 

Skatt- og tollyfirvöldum, starfsmönnum þeirra og erindrekum er bannað, að 
viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn, 
að skýra óviðkomandi mönnum frá því, er þeir komast að í starfi sínu um við- 
skipti einstakra manna og fyrirtækja. Þessi þagnarskylda og ábyrgð hennar helzt, 
þó að hlutaðeigandi starfsmenn láti af starfi sínu. 
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30. gr. 
Nú skýrir skattskyldur aðili af ásetningi eða stórfelldu gáleysi rangt frá því, 

er máli skiptir um söluskatt hans, og skal hann þá greiða sekt, sem skal eftir 
málavöxtum ákveðin allt að tífaldri þeirri söluskattsupphæð, sem tapazt hefur við 
vanrækslu hans eða rangfærslu, og auk þess greiði hann hinn vantalda söluskatt. 
Fjármálaráðherra ákveður sektina, nema hann eða sá, sem í hlut á, óski eftir að 

málinu sé vísað til dómstólanna. 

31. gr. 
Brot þau, sem um ræðir í 30. gr., ef málum út af þeim er vísað til dómstól- 

anna, misnotkun skírteina þeirra, sem um ræðir í 16. gr., vanræksla söluskatt- 
skylds aðila á því að tilkynna starfsemi sína, svo sem fyrir er mælt í 15. gr., van- 
ræksla eða tregða á að veita upplýsingar eða láta í té aðstoð eða gögn, varðar 
sektum í ríkissjóð allt að kr. 100000.00 eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi 

við skv. öðrum heimildum. 
Refsiákvæðum reglugerðar þessarar skal beita segn eigendum, stjórnendum eða 

framkvæmdastjórum fyrirtækis eða atvinnurekstrar. 
Sektir skv. grein þessari má innheimta með aðför. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu rekin að hætti opinberra mála. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

32. gr. 
Um þau atriði, sem ekki eru sérstök ákvæði í reglugerð þessari, fer skv. lögum 

nr. 46/1954, um tekjuskatt og eignarskatt, og reglugerð nr. 147/1955 eftir því, sem 
við á. 

33. gr. 
Skattheimta samkvæmt IIN— VI. kafla reglugerðar þessarar kemur til fram- 

kvæmda 1. apríl 1960. 
Smásalar og umboðssalar, sem að kvöldi hins 31. marz 1960 eiga óseldar ein- 

hverjar þær vörur, sem um getur í d-lið 19. gr. skulu innheimta söluskatt af 
verði þessara vara og standa skil á honum í ríkissjóð. 

Á árinu 1960 skal þó eigi greiða söluskatt af iðgjöldum þeim, sem iðgjalda- 
skattur er greiddur af skv. 14. gr. laga nr. 4/1960. 

Hafi verið gerður samningur um sölu vöru, vinnu eða þjónustu fyrir gildis- 
töku reglugerðar þessarar, en afhending hins selda og greiðsla skyldi fara fram 
eftir gildistöku hennar og sala eða afhending sams konar vöru, vinnu og þjónustu 

verður skattskyld samkvæmt reglugerð þessari, þá skal kaupandi greiða viðbót við 

samningsgreiðsluna sem svarar söluskattinum, nema sannað sé, að skatturinn hafi 

verið talinn með í kaupverðinu við ákvörðun þess. 

34. gr. 
Með reglugerð þessari er felld úr gildi reglugerð nr. 14, 23. marz 1960, um sölu- 

skatt af innfluttum vörum. 
35. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 10/1960, öðlast 
gildi hinn 1. apríl 1960. 

Fjármálaráðuneytið, 31. marz 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Fegrunarsjóð Melstaðarkirkjugarðs, 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. febr. 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Fegrunarsjóð Melstaðarkirkjugarðs. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Fegrunarsjóður Melstaðarkirkjugarðs, hann er stofnaður af 

ættingjum og vinum til minningar um Þuríði Þorvaldsdóttur, prests Bjarnarsonar 
á Melstað. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að fegra og prýða kirkjugarðinn að Melstað, meðal annars 

á þann hátt að hlúa að og fegra gróður í kirkjugarðinum og einnig að lagfæra leg- 
steina, hirða legstaði, sem engir nánir aðstandendur eru til þess að sjá um. 

3. gr. 
tofnfé sjóðsins er kr. 6000.00 og má þann höfuðstól aldrei skerða. Sjóðurinn 

skal varðveitast í Sparisjóði Vestur Húnavatnssýslu eða í ríkistryggðum skuldabréf- 
um. Tekjur sjóðsins skal leggja við höfuðstól, þar til sjóðurinn er orðinn kr. 
10000.00. Eftir það skal verja hálfum vöxtum samkvæmt 2. grein, en leggja af- 
gang vaxta við sjóðinn unz hann er orðinn kr. 20000.00. Eftir það skal verja öllum 
vöxtum sjóðsins samkvæmt annari grein, en gjafir og áheit, og annað það er 
sjóðnum kann að áskotnast leggist við höfuðstól, unz sjóðurinn er orðinn kr. 
50000.00. 

4. gr. 
Aldrei má nota fé sjóðsins til þess að gera girðingu eða viðhalda girðingu 

utan um kirkjugarðinn, eða til þess að stækka hann. 

5. gr. 
Tekjur sjóðsins auk vaxta eru hvers konar gjafir, áheit og annað það fé er 

sjóðnum kann að hlotnast. 

6. gr. 
Sóknarnefnd Melstaðarsóknar hefur á hendi stjórn og reikningshald sjóðsins. 

Skal ársreikningur hans jafnan fylgja reikningi kirkjugarðsins á Melstað. Tekjum 
sjóðsins skal varið samkvæmt annari grein, þó er sjóðstjórn heimilt að leggja 
tekjurnar að nokkru eða öllu við höfuðstól, er þá geymast til framkvæmda síðar ef 
henta þykir. 

Skipulagsskránni má breyta ef hún nær ekki tilgangi sínum, og skulu þá gera 
það umsjónarmaður kirkjugarða, formaður sóknarnefndar Melstaðarsóknar, sóknar- 
prestur og prófastur Húnavatnsprófastsdæmis. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessi óskast staðfest af forseta Íslands og birt í B deild Stjórn- 

artiðinda. 

Svarðbæli, 1. des. 1958. 

Í sóknarnefnd Melstaðarsóknar: 

Björn G. Bergmann (formaður). Bjarni Sigurðsson. Gunnar Jónasson. 
B5 

9. dag aprílmánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960 

16 

23. febr.



1960 

17 

29. febr. 

38 

AUGLÝSING 

um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt 

fyrir Garðahrepp. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Garðahrepps, þó sérstaklega fyrir 

þéttbýli í hreppnum, en fyrir sveitarbýlin eftir því, sem við verður komið. 

2. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum sam- 

þykktarinnar með leyfi heilbrigðisnefndarinnar, ef óhjákvæmilegt þykir vegna að- 

slæðna eða staðhátta. 

3. gr. 

Heilbrigðisnefnd er skipuð 3 mönnum. Er hreppsstjóri sjálfkjörinn í nefndina 

og er jafnframt formaður hennar. Ef héraðslæknir er ekki búsettur i umdæmi nefnd- 

arinnar, skipar hreppsnefnd nefndarmann í hans stað eftir tillögum hans. Þriðja 

nefndarmann kýs hreppsnefnd úr sínum hópi. 

4. gr. 

Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda svo oft, sem þurfa þykir. Honum 

er skylt, að kveðja nefndina á fund, ef héraðslæknir eða heilbrigðisfulltrúi æskir 

þess. 

5. gr. 

Heilbrigðisnefnd heldur gerðabók, og skulu í hana skráðar fundargerðir svo 

og kærur, er nefndinni berast. Senda skal hreppsnefnd eftirrit af hverri fundargerð. 

6. gr. 

Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá skotið til hrepps- 

nefndar. Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um framkvæmd 

þeirra. 

7. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og hreppsnefndar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, skal leita úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá getur 

einnig héraðslæknir skotið máli sínu til hennar, ef hann fær ekki framgengt þeim 
heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 
Hreppsnefnd ræður heilbrigðisfulltrúa eftir tillögum heilbrigðisnefndar. Heil- 

brigðisfulltrúi starfar samkv. erindisbréfi, er heilbrigðisnefnd setur honum, Hann 

skal sitja fundi heilbrigðisnefndar. 

9. gr. 
Á fjárhagsáætlun hreppsins skal jafnan, í samráði við heilbrigðisnefnd, veitt 

nokkur fjárhæð, er heilbrigðisnefnd getur ráðstafað til nauðsynlegra heilbrigðis-
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framkvæmda. Að öðru leyti skal ávallt leita samþykkis hreppsnefndar áður en fram- 17 
kvæmdir eru hafnar, er hafa útgjöld í för með sér. 

B. Um hlutverk og valdsvið heilbrigðisnefndar. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefnd sér um, að haldin séu ákvæði þessarar reglugerðar, svo og 

annarra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. 
Nefndin hefur eftirlit með öllu því, er varðar þrifnað, heilbrigði og hollustu- 

hætti á samþykktarsvæðinu og setur um það, í samræmi við lög og reglur, fyrir- 
mæli, sem öllum hlutaðeigendum er skylt að hlíta. Skal nefndinni heimilt að láta 
rannsaka allt það, er þessi samþykkt fjallar um, svo og annað er að þrifnaði og 
hollustuháttum lýtur, utan húss og innan. 

a. 

ap
 

þm
 

Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 
fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær 
eftir þörfum. Nefndin getur krafizt lagfæringa og viðgerða á lóðum og portum, 
ef nauðsynlegt þykir til þrifnaðar. 
Nefndin hefur eftirlit með vatnsveitu og vatnsbólum og lætur taka af vatninu 
sýni til rannsóknar, þegar ástæða þykir til. Nefndin getur bannað notkun vatns 
úr vatnsveitu eða öðrum vatnsbólum ef hún telur þess þörf. Nefndin hefur 
eftirlit með allri fráræslu og getur bannað notkun á skolpræsum, vatns- og 
sorprennum ef hún telur þess þörf. 
Nefndin litur eftir meðferð á sorpi úr húsum. 
Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar hvers konar meindýra úr húsum og 
híbýlum og getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa verið upprætt. Nefndin 
getur krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 
Nefndin hefur eftirlit með leiguibúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum 
íbúðum og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað afnot 
íbúða, ef hún telur þær hættulegar heilsu og lifi íbúa. 

Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri, sem um 
er fjallað í VIL L— XIX. kafla þessarar samþykktar og getur krafizt endurbóta og 
lagfæringar á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreinsunar og 
hreingerningar, ef hún telur þess þörf. Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, 
sem um ræðir í þessari grein, ef hún telur það hættulegt heilsu og lífi þeirra, 
sem við eiga að búa. 
Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra. 
Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem um er 

fjallað í samþykkt þessari. 
Nefndin aðstoðar héraðslækni við hvers konar sóttvarnir, eftir því, sem hann 
telur þörf á. Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráða- 
birgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún þó samþykkis 
hreppsnefndar, svo fljótt sem auðið er. 

- Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfu til tryggingar þrifnaði og 
hollustuháttum en beinlínis er fyrir mælt í samþykkt þessari, að því er varðar 
hvert einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera i samræmi við ákvæði 
samþykktarinnar um hliðstæð atriði eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og 
heilbrigðisreglur. 

Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 
laga og annarra reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta og þá varða. Sama 
máli gegnir um ákvæði, er hún setur samkvæmt heimild í j-lið þessarar greinar. 

29. febr.
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C. Ýmis ákvæði. 

11. gr. 

Ekki má setja á stofn neina þá stofnun eða fyrirtæki né hefja neinn þann 

rekstur, sem um er fjallað í VIL— XVII. og XIX. kafla þessarar samþykktar, nema 

heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til að sinni hálfu og farið sé að fyrirmælum hennar 

um allt, er varðar hollustuhætti. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðra breytinga á 

húsakynnum eða rekstri. 
Öllum hlutaðeigendum er skylt að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar 

nauðsynlegan aðgang til eftirlits að stofnun þeirri, fyrirtæki eða rekstri, er þeir 

stýra. 

12. gr. 

Starfsfólk þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIII. og K— XVII. 

kafla þessarar samþykktar, skal sanna árlega með læknisvottorði, og oftar ef þurfa 

þykir, að það sé ekki haldið neinum þeim sjúkdómi, kvilla eða óþrifum, sem öðrum 

getur stafað hætta af eða vakið getur ógeð þeirra, er við það eiga skipti. Það skal í 

starfi sínu gæta svo rækilega hreinlætis sem auðið er, ganga þokkalega og hrein- 

lega til fara, sápuþvo sér um hendur hverju sinni, eftir að það hefir gengið til 

salernis, og endranær eftir þörfum. Starfsfólk í neyzluvörubúðum, rakara-, hár- 

greiðslu- og snyrtistofum skal klæðast sérstökum, hreinum hlífðarfötum við starf. 

Stúlkur í neyzluvörubúðum skulu hafa hreina kappa á höfði. 

13. gr. 

Húsakynni þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIII. og X— XVII. 

kafla þessarar samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: vera rúm- 

góð, björt, hæfilega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður 

mönnum. 
Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í VIII. og X—XV. kafla þessarar 

samþykktar, skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildi, loft máluð og veggir mál- 

aðir eða á annan hátt þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. 

Ákvæði þessarar málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað í XVI. 

kafla 78—82. og 89. gr. 

14. gr. 
Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í VITI. og K— XVII. kafla 

þessarar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að fatageymslu, rennandi 
vatni, hæfilega mörgum salernum, svo og þvagstæðum ef þurfa þykir, handlaugum, 
hreinum handklæðum eða pappírsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hreinlætis- 
gögnum. Gestum skal séð fyrir sams konar þægindum á öllum stöðum, sem þeim eru 
ætlaðir til afnota, og skulu konur vera sér um salerni og karlar sér. 

15. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í VIII — XVII. 

kafla þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum sem auðið er. 
Þar, sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega 
og oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni, lausa og 
fasta, skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingerning 
skal fara fram a. m. k. einu sinni á ári. 

Ekki má hleypa hundum, köttum eða húsdýrum inn í húsakynni þau, sem um 
ræðir í þessari grein.
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II. KAFLI 

Um hreinlæti og þrifnað utan húss. 

16. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. a og 17—20 gr., að því er varðar hreiniæti og þrifnað 

utan húss og eftirlit með því. 

17. gr. 
Girðingar kringum hús og lóðir skulu þannig gerðar, að rottur og mys geti 

ekki gert sér hreiður í þeim. 

Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 
sinum og portum, svo og af hreinsun á þeim. 

18. gr. 
Ekki má fleygja á almanna færi, í læki, höfn innan hafnargarða né í fjörur 

neins konar rusli eða úrgangi. Ekki má heldur skilja eftir á almanna færi, grjót, 

möl, timbur eða annað byggingarefni, né neins konar rusl eða úrgang. 

19. gr. 
Öll flutningatæki, er fara um götur í umdæmi hreppsins skulu þannig gerð, að 

flutningurinn valdi ekki óþrifnaði. Ef eitthvað slæðist eða hrynur niður við flutn- 
inginn, skal þeim, er flytur skylt að hreinsa það upp þegar í stað. 

20. gr. 
Bannað er með öllu, að bera salernaáburð í garða, hvort heldur um er að ræða 

matjurta- eða skrúðgarða. Sorphaugar, opnar safngryfjur eða forir mega ekki vera 
á þettbyggðum svæðum í hreppnum. 

IIL KAFLI 

Um vatnsveitu, vatnsból og frárennsli. 

21. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. b, að því er varðar vatnsból, vatnsveitu og frárennsli 

og eftirlit með því. 

22. gr. 
Þegar hreppurinn hefur komið upp sameiginlegri vatnsveitu fyrir samþykktar- 

svæðið eða hluta af því, skulu öll hús taka neyzluvatn úr henni eftir því, sem við 
verður komið, og staðhættir leyfa. 

23. gr. 
Kveðja skal heilbrigðisnefnd og héraðslækni til ráða, ef vatnsveita er lögð. 

Sama máli gegnir, ef leyfð er notkun annarra vatnsbóla. 

24. gr. 
Lagningu allra holræsa á samþykktarsvæðinu skal bera undir heilbrigðisnefnd. 

25. gr. 
Þar sem skolpi verður ekki veitt í götuholræsi, skal veita því eftir vatnsheld- 

um holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar 
hverju sinni. 

26. gr. 
Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar meðferðar, 

skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 
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27. gr. 
Þar, sem því verður við komið og ekki veldur óþrifnaði, skal leiða öll skolpræsi 

til sjávar, og skulu þau ná út fyrir stórstraumsfjöruborð, að svo miklu leyti sem 
framkvæmanlegt er. 

IV. KAFLI 

Um salerni og meðferð sorps. 

28. gr. 
Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni, þó getur heilbrigðis- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef það telst óhjákvæmilegt, en hlíta skal 
fyrirmælum hennar um frágang salerna af annarri gerð. 

29. gr. 
Hverju íbúðarhúsi skulu fylgja nægilega mörg sorpílát úr málmi, að stærð og 

gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt sorp, ösku 
og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan tæmd, áður 
en þau fyllast, og sorpið flutt burt. 

Ekki má leggja skarnrennur í hús, nema heilbrigðisnefnd fallist á frágang þeirra. 

30. gr. 
Hreppsnefnd lætur annast brottflutning sorps og tiltekur hvert það skuli flutt. 

Sorpræsi skal afgirt og þannig frá því gengið, að fýla eða annar óþverri berist ekki 
til mannabyggða. Við sorpflutning má einungis nota lokaða vagna, er skulu þannig 
gerðir, að auðvelt sé að tæma ílátin beint í þá. 

V. KAFLI 

Um veggjalús, kakalaka, rottu og önnur meindýr. 

31. gr. 
Húsráðendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra i 

húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 
rekstrar. 

Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýrs verður vart, fyrr en þau hafa 
verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar sé ráðstaf- 
anir, er heilbrigðisnefnd metur gildar, til þess að meindýr berist ekki með honum. 

Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sínum og hlíta um það fyrirmæl- 
um heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að gera slíkar ráðstafanir 
innan þess tíma, er nefndin hefur tiltekið, getur hún látið framkvæma þær á hans 
kostnað. 

32. gr. 
Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. d. 

VI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

33. gr. 
Um íbúðir og íbúðarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929, um íbúð í 
kjöllurum), svo og eftir byggingarsamþykkt hreppsins. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsamþykkt skal 
gætt ákvæða 10. gr. og 34.—36. gr.
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34. gr. 
Eigendum er skylt að halda leiguíbúðum vel við. 

35. gr. 
Ekki má nota kjallara til íbúðar, ef gólf íbúðarinnar er meira en 30 cm undir 

yfirborði jarðvegs við gluggahlið. 

36. gr. 
Húseigendum er skylt að halda húsum sínum hreinum utan sem innan. 

Bárujárn skal mála, svo oft sem þurfa þykir. 

VII. KAFLI 

Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks. 

37. gr. 

Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks, þar með taldar verbúðir, 

verkamannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 23 1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir 

á vinnustöðum og væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim, reglugerð nr. 10 16. 

febr. 1929. um eftirlit með verksmiðjum og vélum, með áorðnum breytingum sam- 

kvæmt reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f, 11. og 38. gr. 

38. gr. 

Þeir, sem reka iðju eða iðnað eða aðra atvinnu á sérstökum vinnustöðvum, 

þegar samþykkt þessi gengur í gildi, skulu þegar í stað tilkynna það heilbrigðis- 

nefnd og láta fylgja tilkynningunni nákvæma lýsingu á vinnustöð sinni og allri til- 

högun þar. 

VII. KAFLI 

Um skrifstofur, lesstofur, afgreiðslustofur og verzlunarbúðir, sem ekki lúta 

sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

39. gr. 

Lofthæð í skrifstofum, lesstofum, afgreiðslustofum og verzlunarbúðum skal 

vera a. m. k. 2.5 m og loftrými á hvern starfsmann a. m. k. 10 mö. 

Vélknúin loftræstingartæki skulu sett, þar sem slíks þykir þörf, svo sem Í 

verzlunarbúðir, er verzla með ryksæla vöru. 

40. gr. 
Áklæði, vefnaðarvörustranga og annað af því tagi skal hreinsa öðru hverju 

með ryksugu. 

41. gr. 
A& öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 15. gr. 

IX. KAFLI 

Um vöruskemmur. 

42. gr. 

Vöruskemmur skulu vel loftræstar, rakalausar og rottuheldar. 
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43. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. 11. og 15. gr. 

X. KAFLI 

Um skóla og aðra kennslustaði. 

44. gr. 
Um skólahúsnæði og heilbrigðiseftirlit í skólum fer eftir almennum lögum og 

reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni. (sbr. lög nr. 61 8. júní 1957, um 
heilsuvernd í skólum, og reglugerð nr. 214 22. jan. 1958, um heilsuvernd í skólum, 
9. gr. berklavarnalaga nr. 66 30. des. 1939, og 11. gr. laga nr. 66 19. júní 1933, um 
varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. 11— 15. og 45.—53. gr. 

45. gr. 
Lofthæð í stofum, sem notaðar eru til kennslu, skal vera a. m. k. 3 m og gólf- 

flötur á hvern nemanda a. m. k. 1,4 m?. Ljósflötur glugga skal vera a. m. k. % 

gólfflatar, og gluggar mega ekki vita móti norðri. 
Birta skal falla á vinstri hönd. Hiti í kennslustofum skal vera a. m. k. 18? G. 

Hitamælir skal vera í hverri stofu. 

46. gr. 
Kennsluborð og sæti skulu hæfa nemendum. Þau mega hvorki vera rifin né 

sprungin og auðvelt skal vera að halda þeim hreinum. 

47. gr. 

Hver nemandi skal eiga aðgang að sérstökum fatasnaga og sérstöku hólfi til 
geymslu á hlífðar- og útiskófatnaði. Ekki má geyma fatnað í kennslustofum og ekki 
ganga þangað inn á útiskóm. 

48. gr. 
Ekki mega nemendur nota sameiginleg drykkjarker, og jafnan skal drykkjar- 

búnaður þannig, að ekki þurfi að snerta hann með vörum, þegar drukkið er. 

49. gr. 

Ætla skal hverjum 20 stúlkum eitt salerni og hverjum 35 piltum eitt. Auk þess 
skulu piltar hafa aðgang að þvagstæðum. 

50. gr. 
Hverjum skóla skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum tækjum til íþrótta- 

og leikiðkana. 
51. gr. 

Skólahúsnæði má ekki lána til annarra nota, nema með leyfi heilbrigðisnefndar. 

52. gr. 
Skólalæknir hefur eftirlit með heilsufari og þrifum nemenda og sér um, að 

fylgt sé fram í skólum fyrirmælum heilbrigðisnefndar, þessarar samþykktar og al- 

mennra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. Skólalæknir lætur 
heilbrigðisnefnd í té skýrslur um þann þátt starfs síns, er hana varðar. 

53. gr. 
Nemandi, sem haldinn er kláða eða öðrum óþrifum, má ekki sækja skóla. 

Sama máli gegnir um starfsmenn skólans.
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KI. KAFLI 

Um sjúkrahús, elliheimili, lækningastofur og aðrar 
heilbrigðisstofnanir. 

54. gr. 

Um heilbrigðisstofnanir og tilhögun þeirra fer eftir almennum lögum og regl- 
um, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. sjúkralög nr. 93 31. des. 1953, og 

væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim). 
Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f. og 11.—15. gr. 

XII. KAFLI 

Um dagvistarheimili barna. 

55. gr. 
Húsakynni dagvistarheimila barna skulu vera a. m. k. tvær rúmgóðar stofur, 

auk eldhúss, búrs, þvottaklefa með nægilega mörgum þvottaskálum, salerna og 
falageymslu. 

56. gr. 
Hverju dagvistarheimili skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum leiktækjum. 

57. gr. 
Leita skal álits heilbrigðisnefndar, þegar ráðinn er forstöðumaður dagvistar- 

heimilis. Læknir, sem til þess er ráðinn, skal hafa eftirlit með heilsufari, þrifum, 

meðferð og aðbúnað barnanna, og hann láti heilbrigðisnefnd í té alla vitneskju, er 
hana varðar. 

58. gr. 
Ekki má taka á dagvistarheimili barn, sem haldið er næmum sjúkdómi eða 

óþrifakvilla, né heldur barn frá heimili, þar sem slíkir sjúkdómar eða kvillar eru. 
Ef upp kemur næmur sjúkdómur á dagvistarheimili eða grunur leikur á, að 

barn, sem sækir heimilið, sé haldið slíkum sjúkdómi, skal læknir heimilisins til- 

kynna héraðslækni þegar í stað. 

59. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11—15. gr. 

XIII. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

60. gr. 
Gistihús er hvert það hús eða húshluti, þar sem menn dveljast nætursakir fyrir 

borgun. 

Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo, að 8 mö loftrými 
komi á hvern gest. 

Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill og laus við ólvkt. Ávallt skal 
skipt á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur. Gestir skulu hafa aðgang 
að baði. 

61. gr. 
Lofthæð veitingastofu skal vera a. m. k. 2,5 m og hverjum gesti skal ætla a. m. k. 

1.15 m? gólfflöt. Ekki má vera innangengt milli veitingastofu og herbergja, sem 
rekstrinum er óviðkomandi. 
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62. gr. 

Á veitingahúsum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru framreiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvotta og sótthreinsun- 

ar. Í eldhúsum skulu vera vélknúin loftræstingartæki ef þurfa þykir. 

Réttir, sem ekki er neytt innan 4 klst. frá tilbúningi, skal geyma í kæliskápum, 

þar sem hiti er undir 5? C. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem geyma á Í 

minnst 60? C hita, unz þeirra er neytt. 

63. gr. 

Ekki má bera gestum skörðótt eða sprungin matar- eða drykkjarílát og mat- 

reiðslu- og uppþvottatæki skulu heil. Ílát og borðfæri skal þvo úr heitu sápuvatni og 

sjóða eða sótthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni eftir notk- 

un, og þurrkur og þvottakústa skal sjóða hverju sinni eftir notkun. Búr, hillur og 

þess konar ber að þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofu má ekkert geyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

64. gr. 

Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið í, ber að sótthreinsa áður en það er 

notað að nýju, nema héraðslæknir telji óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað og 

aðra muni, sem hinn sjúki hefur notað. 

65. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 15. gr. 

XIV. KAFLI 

Um rakara- hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

66. gr. 

Ekki má vera innangengt milli rakara-, hárgreiðslu-, eða snyrtistofu og íbúðar- 

herbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 

67. gr. 

Öll áhöld, sem notuð eru við þjónustu á rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofum, 

skulu vandlega hreinsuð og sótthreinsuð hverju sinni eftir notkun, og hverjum 

gesti skal ætla hrein handklæði og hreina dúka. Á höfuðbrík stóla skal jafnan 

vera hreinn pappir. 

Rafmagnstæki skulu viðurkennd af rafmagnseftirlitinu. 

68. gr. 

Ekki má veita þjónustu fólki, sem víst er um eða grunur leikur á, að haldið 

sé næmum sjúkdómum, og fólki með húðsjúkdóma í hársverði eða andliti má ekki 

veita þjónustu, nema sannað sé með læknisvottorði, að öðrum stafi ekki hætta af. 

Ef uppvíst verður eftir á, að gesti með slíkan sjúkdóm hefur verið veitt þjón- 

usta, skal tafarlaust leita fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun á þeim tækjum, 

er við hann hafa verið notuð. 

69. gr. 

Nú telur gestur, að hann hafi orðið fyrir smitun eða fengið á sig óþrif á 

rakara-, hárgreiðslu- eða snyrtistofu, og ber honum þá tafarlaust að tilkynna það 

héraðslækni eða heilbrigðisnefnd. 

70. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 15. gr.
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um kirkjur og önnur samkomuhús. 29. febr. 

71. gr. 
Veggir, gólf og loft í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingartæki skulu sett þar, sem 
heilbrigðisnefnd telur slíks þörf. 

72. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.—15. gr. 

XVI. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru. 

73. gr. 
Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru fer eftir almennum 

lögum og reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni. (sbr. lög nr. 24 1. febr. 
1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglu- 
gerðir, sem settar hafa verið samkvæmt þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 15. 
júlí 1936 og reglugerð nr. 17 22. febr. 1939, reglugerð nr. 157 4. sept. 1953, um 
mjólkurvörur, bráðabirgðareglur nr. 57 12. marz 1941, um framleiðslu og sölu á 
rjómaís með eða án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl., 
auglýsingu nr. 185 22. nóv. 1940, um nokkrar vörur úr kjöti, og reglugerð nr. 155 
8. sept. 1949, um kjötmat o. fl.). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. 11— 15. gr. og 74.—89. gr. 

A. Almenn ákvæði. 

74. gr. 
a. Ekki má vera innangengt milli neyzluvörubúða eða neyzluvörugeymslna og 

íbúðarherbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 
b. Lofthæð húsakynna skal vera a. m. k. 25 m. Vélknúin loftræstingartæki 

skulu sett þar, sem heilbrigðisnefnd telur þörf á. 
c. Búðir og matvælagerðahús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 

meindýrum. 
d. Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur 

úr búð, en nota til afgreiðslu á henni spaða, skeiðar, gaffla eða tengur, sem til 
slíks er gert. 

e. Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappír eða annað jafngildi. 

B. Um mjólk og mjólkurvöru. 

75. gr. 
Í mjólkurbúðum má einungis geyma og selja gerilsneydda mjólk. 

76. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur leyft framleiðendum að selja neytendum ógerilsneydda 

mjólk milliliðalaust, ef fylgt er öllum ákvæðum þeirra laga og reglugerða, sem 
vísað er til í 73. gr. Aldrei má þó mjólk, sem seld er á þennan hátt, vera sambland 
mjólkur frá tveimur eða fleiri framleiðendum (heimilum).



1960 48 

17 Heimilt er að selja gerilsneydda mjólk, svo og mjólkurvöru, á matsölu- og 

29. febr. veitingastöðum til neyzlu þar. 
Ekki má selja mjólk eða mjólkurvöru á götum úti, nema heilbrigðisnefnd veiti 

leyfi til. 

C. Um rjómaís og mjólkuriís. 

71. gr. 
Fitumagn rjómaíss, sem seldur er til neyzlu í hreppnum, má ekki vera minna 

en 15% og mjólkuríss ekki minna en 6%. 

Hvers konar blanda, sem notuð er i ísfrauð, skal gerilsneydd. 

D. um brauðgerðarhús, brauðbúðir, heimabakstur o. fl. 

78. gr. 
Öll óumbúin vara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða af- 

greidd með sérstökum tækjum (sbr. 76. gr. d), skulu geymd og afhent í sérstökum 

umbúðum. 

79. gr. 
Vöru, sem seld er í brauðbúð, má ekki neyta þar inni, nema húsakynni og 

annar búnaður sé til þess gerður og heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til. 

80. gr. 

Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi 

til og farið sé að fyrirmælum hennar um allt, er máli skiptir. 

81. gr. 
Brauðvöru má ekki selja á götum eða torgum, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt 

leyfi til, og ekki má ganga með hana milli húsa til framboðs. 

82. gr. 
Brauðvöru skal flytja milli brauðgerðarhúsa og búða í hreinum lokuðum og 

rykheldum kössum. 

E. Um meðferð og sölu kjötvöru. 

83. gr. 
Kjöt og kjötvöru til daglegrar neyzlu má einungis selja í sérstökum kjötbúð- 

um. Í kjötbúðum má einnig selja harðfisk í umbúðum, frystan fisk í umbúðum, 

fiskfars, lax, silung, síld, niðursuðuvörur, feitmeti, álag, osta, egg, kartöflur, rófur, 
grænmeti svo og aðra vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir sölu á þar. 

Um kjötbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
a. Gólf kjötbúðar skal vera vatnshelt og lagt flísum eða öðru jafngildi, rás skal 

úr gólfi niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða húðaðir öðru 
jafngildi, en búðin að öðru leyti máluð. 

b. Botn búðarborða skal vera a. m. k. 15 cm frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, 

marmara eða öðru jafngildi. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri. 

c. Kjötkrókar og kjötstengur skal vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr hörð- 
um viði og eggjárn öll óryðguð. 

d. Vara, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún kemur úr búð, skal geymd í 

luktum glerskápum. 
e. Kæliklefi eða kæliskápur skal vera í hverri kjötbúð.



49 

F. Um meðferð og sölu á fiski. 

84. gr. 
Með þeim undantekningum, er getur í 83. og 85. gr., skal selja óunninn neyzlu- 

fisk í sérstökum fiskbúðum. Í fiskbúðum má einnig selja niðursuðuvöru, sjófugl, 
hval, sel, hákarl, harðfisk í umbúðum og aðra þá vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir 

sölu á þar. 

Um fiskbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 

a. Gólf skal vera úr terrazzo eða öðru jafngildi, með niðurfalli og hæfilegum 
halla að því. 

b. Gengið skal þannig frá veggjum, að auðvelt sé að hreinsa þá. 

c. Búðarborð skulu vera skúffulaus og klædd ryðfríum stálplötum eða öðru 
jafngildi. Skal þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að hreinsa undan þeim. 
Geymsluklefi skal fylgja hverri búð. 

Sérstakur upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar. 
Í búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni til fiskþvottar. 
Þar skal einnig vera lokað ílát undir fiskúrgang, og ber að hreinsa það daglega. 

g. Í búðinni skulu vera trog eða bakkar undir fisk. Ef trog eru notuð skulu þau 

grænmáluð utan, en ljósmáluð innan og göt á botni. 

h. Kassar, sem notaðir eru til flutnings á fiski úr fiskbúðum til neytenda, skulu 

vera með loki, grænmálaðir utan, en ljósmálaðir innan og á þá málað nafn eða 
merki eiganda. 

i. Ekki má láta fisk liggja á gólfi í búð eða geymslu. 

m
d
 

85. gr. 
Heimilt er sjómönnum að selja eigin afla úr bát, á lendingarstað eða á götu. 

Við götusölu skal nota hreinlega, málaða vagna, og segir heilbrigðisnefnd til um 
gerð þeirra. Hverjum vagni skal fylgja lokað ílát undir úrgang. 

86. gr. 
Frá 1. maí til septemberloka má ekki selja óslægðan fisk, og aldrei má selja 

fisk, sem hefur ekki verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn, frá því hann var 
deyddur. 

87. gr. 
Allur neyzlufiskur skal vera hreinn, óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti 

óaðfinnanlegur. 

88. gr. 
Við flutning á fiski skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. Aldrei má leggja óumbúinn 

fisk frá sér úti við, nema breitt sé undir hann. 
Neyzlufiskur, sem fluttur er landveg til hreppsins, skal fluttur í lokuðum 

kössum, er taka mest 50 kg. Heilagfiski og skötu þarf þó ekki að flytja í kössum, en 
flytja skal fiskinn í heilu lagi og búa þannig um, að ryk komist ekki að. 

G. Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

89. gr. 
Kornvöru, kex, sykur og aðra neyzluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um í 

samþykkt þessari og veginn er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geymd í 
vel luktum skúffum eða ílátum, er aldrei mega standa opin. 

Smjör, smjörlíki og ost skal geyma í luktum glerskápum. 

1960 

17 

29. febr.:
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XVII. KAFLI 

A. Um baðstaði. 

90. gr. 
Baðstaðir skulu valdir þannig, að ekki sé hætta á, að neins konar saurindi berist 

Í sjóinn (vatnið). Nægilega mörg salerni skulu vera í grennd við slíka staði og 
þannig um frárennsli búið, að sjórinn saurgist ekki af því. 

91. gr. 
Ef baðstaðir eru fjölsóttir, skal rannsaka vatnið öðru hverju og leyfa því að- 

eins notkun þeirra, að gerlafjöldi sé ekki úr hófi. 

92. gr. 
Baðgestum er skylt, að ganga þrifalega um baðströnd og ekki mega þeir 

saurga vatnið á neinn hátt. 

Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, opin 
sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi (áberandi kvef) niðurgang eða aðra kvilla, 
sem borizt geta manna á milli, ber að synja honum aðgangs að baðstað. 

Ef grunur leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal 
synja honum aðgangs, nema læknisvottorð komi til. 

93. gr. 
Sérstakur gæzlumaður skal annast eftirlit á baðstað, og skylt er að hafa þar 

björgunartæki. 

B. Um íþróttahús. 

94. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttahúsa og ljósflötur þeirra 

helzt ekki minni en % gólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði 
sem minnst. Leitast skal við að gera dýnur og önnur áhöld þannig úr garði, að þau 
safni ekki í sig ryki. 

95. gr. 
Auk æfingarsalar(-sala) skulu vera í hverju íþróttahúsi eitt eða fleiri búnings- 

herbergi, baðherbergi með steypuböðum, salerni og áhaldaherbergi eða skápur fyrir 
ræstitæki. 

Haga skal húsmunum þannig, að gengið sé í leikfimisal úr búningsklefa, og 
aldrei má fara þangað inn nema á sérstökum skóm. 

96. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sé til nauðsynlegrar 

hreingerningar og loftræstingar. 
Um lán á íþróttahúsum gilda ákvæði 51. gr. 

C. Um íþróttavelli. 

97. gr. 
Íþróttavellir skulu þannig úr garði gerðir, að sem minnst rykist upp af þeim. 

Þeir skulu hreinsaðir eftir þörfum, og aldrei má safnast þar fyrir rusl. Slíkum 
völlum skulu jafnan fylgja salerni, búningsklefar og böð.
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D. Um útileikvelli barna. 

98. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur sett sérstakar reglur um útileikvelli barna. 

99. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.—15. gr. eftir því sem við getur 

átt, að því er snertir starfsemi þá, er þessi kafli fjallar um. 

XVIII. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

100. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum, 

svo og reglur nr. 11 20. jan. 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, sótt- 
varnarlög nr. 34 12. apríl 1954 og lög nr. 66 19. júní 1933, um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sjúkdóma.) 
Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 

ákvæða 10. gr. f. og 101. og 104. gr. 

101. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega, svo og bifreiðum, skal haldið eins hreinum 

og auðið er. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á 
veitingahúsum, eftir því sem við verður komið. 

102. gr. 
Ekki má flytja með skipum eða bátum sjúklinga með næma sjúkdóma nema 

með leyfi héraðslæknis, er hefur um það samráð við landlækni, þegar mikið er í húfi. 

103. gr. 
Ef vart verður meindýra i skipi eða bát, sömuleiðis lúsar, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

104. gr. 
Skipstjórar og útgerðarmenn, bifreiðarstjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð 

á, að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur 
að þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og Þifreiðum. 

Kyrrseta má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bága við fyrirmæli 
héraðslæknis eða heilbrigðisnefndar. 

XIX. KAFLI 

Um peningshús, búrekstur og skepnuhald. 

105. gr. 
Gæta skal ákvæða 10. gr. f. 11. og 106 110. gr. um peningshús, búrekstur og 

skepnuhald. i 
106. gr. 

Ekki må reisa peningshus, haughus, åburdarhus eda safngryfjur nema i samræmi 
vid åkvædi heilbrigdissampykktarinnar, enda skulu slikar framkvæmdir tilkynntar 
heilbrigdisnefnd. 
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107. gr. 
Peningshús má ekki standa nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en 10 m og ekki má 

það standa nær vatnsbóli en 15 m og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli frá 
vatnsbóli. 

108. gr. 

Peningshús skulu vera björt og loftgóð, gólf og flór úr steinsteypu og húsin 
að öðru leyti þannig gerð, að auðvelt sé að hreinsa þau. Skulu þau kölkuð eða 
þrifin viðlika vel a. m. k. einu sinni á ári. 

Gengið skal þannig frá haug- og áburðarhúsum og safngryfjum, að ekki berist 
frá þeim til mannabyggða ódaunn eða óþverri og mönnum og skepnum stafi ekki 
hætta af, þótt yfir þau sé gengið. 

109. gr. 
Hundahald er bannað á samþykktarsvæðinu. Þó getur hreppstjóri leyft mönn- 

um, er stunda búrekstur að hafa smalahunda, ef heilbrigðisnefnd veitir samþykki til. 

110. gr. 

Búpeningur má ekki ganga laus á samþykktarsvæðinu, og ekki má reka hann 
gegnum ibúðarhverfi. Undanþegin eru þó útflutningshross á leið til skips, enda 
skulu þau rekin undir stjórn lögreglu. 

XX. KAFLI 

Lokaákvæði. 

111. gr. 
Hreppsnefnd skal ávallt leita umsagnar heilbrigðisnefndar um hvers konar ráð- 

stafanir og framkvæmdir, er að heilbrigðismálum lúta. 

112. gr. 
Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur mælt fyrir um 

samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað hans. 
Skal þá greiða kostnaðinn úr sveitarsjóði til bráðabirgða, en innheimta síðan hjá 
hlutaðeiganda, með lögtaki, ef þörf gerist. 

113. gr. 
Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í 

tæka tíð fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta 
sektum allt að 5000 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur 
sektarféð í sveitarsjóð. 

114. gr. 
Með mál, er rísa út af brotum á samþykkt þessari, skal farið sem almenn 

lögreglumál. 

115. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi, jafnskjótt og hún hefur verið birt í Stjórnar- 

tíðindum. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febrúar 1940 um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 
samþykktir, er hér með eftir tillögum landlæknis staðfest framanrituð heilbrigðis-
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samþykkt fyrir Garðahrepp í Gullbringusýslu, er hreppsnefnd Garðahrepps hefur 17 
samþykkt. 29. febr. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 29. febrúar 1960. 

Bjarni Benediktsson.   
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 18 
1. marz 

um vinnumiðlun í Skeggjastaðahreppi í Norður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 52 9. april 1956 um vinnumiðlun, hefur 
félagsmálaráðherra ákveðið að vinnumiðlun skuli starfrækt í Skeggjastaðahreppi 
í Norður-Múlasýslu. 

Um framkvæmd vinnumiðlunarinnar fer eftir lögum nr. 52/1956 um vinnu- 
miðlun og reglugerð um vinnumiðlun nr. 130/1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. marz 1960. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

AUGLÝSING 19 
1. 

um að lög nr. 29 7. apríl, um atvinnuleysistryggingar, skuli taka til 

Skeggjastaðahrepps í Norður-Múlasýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. mgr. 4. gr. laga nr. 29/1956 um atvinnuleysistryggingar 
hefur félagsmálaráðuneytið ákveðið að lög um atvinnuleysistryggingar skuli taka 
til Skeggjastaðahrepps í Norður-Múlasýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. marz 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 
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REGLUGERD 

um hámarkstölu vörubifreiða á Siglufirði. 

1. gr. 
Bæjarstjórn getur, að fengnum tillögum bílstjóradeildar Þróttar og með sam- 

þykki samgöngumálaráðuneytisins, ákveðið hámarkstölu þeirra vörubifreiða á 
Siglufirði, sem nota má til aksturs fyrir almenning gegn borgun. 

2. gr. 
Áður en bæjarstjórn ákveður hámarkstölu, samkv. 1. gr. skal félagið láta henni 

í té skýrslu um atvinnuhorfur stéttarinnar, og skal þar einnig greint frá, hvort 
fækkað hafi í stéttinni á s. I. 12 mánuðum, og ef svo er, þá um hve marga og hve 
margar inntökubeiðnir hafa borizt félaginu, svo og öðru því, er máli skiptir. Enn 
fremur skal félagið láta bæjarstjórn í té rökstudda tillögu um hámarkstölu vöru- 

bifreiða 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 tala starfandi vörubifreiða hjá bilstjóra- 
deild Þróttar, Siglufirði, 1. þess mánaðar. Ákvörðun skv. 1. mgr. gildir í eitt ár í 
senn, frá 1. nóvember til jafnlengdar næsta ár. 

4. gr. 
Stjórn félagsins er skylt að veita bæjarstjórn allar þær upplýsingar, sem bæj- 

arstjórnin telur nauðsynlegar í sambandi við framkvæmd reglugerðar þessarar. 
Ef atvinnuástand breytist verulega á tímabilinu, getur bæjarstjórn breytt ákvörð- 

un um hámarkstölu, að fengnum tillögum þeirra aðila, er getur um í 2. gr., og 
samþykki samgöngumálaráðuneytisins. 

5. gr. 
Reglugerð þessi tekur ekki til sendiferðabifreiða né vörubifreiða, sem eru i eign 

einstakra atvinnufyrirtækja og hafa ekki afgreiðslu á vörubílstöð bilstjóradeildar 
Þróttar, Siglufirði. Ef ágreiningur rís um, hvort bifreið skuli teljast vörubifreið 
eða sendiferðabifreið samkvæmt reglugerð þessari, sker bæjarráð úr þvi. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 40 29. maí 1957 
um leigubifreiðar í kaupstöðum og kauptúnum, til að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 7. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson.
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AUGLYSING 

um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt 

fyrir Vestmannaeyjakaupstað. 

I. KAFLI 

A. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Samþykktin gildir fyrir lögsagnarumdæmi Vestmannaeyjakaupstaðar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að veita undanþágu frá einstökum ákvæðum samþykkt- 

arinnar, ef óhjákvæmilegt þykir vegna aðstæðna eða staðhátta. 

3. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa 3 menn. Lögreglustjóri og héraðslæknir eru sjálfkjörnir 

í nefndina, og er lögreglustjóri formaður hennar. Þriðja nefndarmann kýs bæjar- 
stjórn úr sínum hópi og einn til vara. Nefndin kýs sér fundarritara. 

4. gr. 
Formaður kveður heilbrigðisnefnd til funda svo oft, sem þurfa þykir þó ekki 

sjaldnar en einu sinni í mánuði. Honum er skylt að kveðja nefndina á fund, ef 
héraðslæknir eða heilbrigðisfulltrúi æskja þess. 

5. gr. 
Heilbrigðisnefnd heldur gerðabók og skulu í hana ritaðar fundargerðir og skrá 

um kærur, er nefndinni berast. Senda skal bæjarstjórn eftirrit af hverri fundargerð. 
Enn fremur heldur nefndin bréfabók. 

6. gr. 
Formaður sér um, að fyrirmæli heilbrigðisnefndar séu framkvæmd. Þó getur 

hann neitað að sjá um framkvæmd þeirra, og skal málinu þá tafarlaust skotið til 
bæjarstjórnar. Ef hún samþykkir fyrirmælin, er formanni skylt að sjá um fram- 
kvæmd þeirra. 

7. gr. 
Ef ágreiningur rís milli heilbrigðisnefndar og bæjarstjórnar um tilhögun eða 

framkvæmd heilbrigðisráðstöfunar, má leita úrskurðar heilbrigðisstjórnar. Þá getur 

héraðslæknir einnig skotið máli sínu til heilbrigðisstjórnar, ef hann fær ekki fram- 
gengt þeim heilbrigðisráðstöfunum, er hann telur nauðsynlegar. 

8. gr. 
Bæjarstjórn ræður heilbrigðisfulltrúa, einn eða fleiri, að fenginni umsögn 

heilbrigðisnefndar. Heilbrigðisfulltrúar starfa samkvæmt erindisbréfi, er bæjarstjórn 
setur þeim. Þeir skulu sitja nefndarfundi heilbrigðisnefndar. 

9. gr. 
Á fjárhagsáætlun bæjarins skal jafnan í samráði við heilbrigðisnefnd veitt nokk- 

ur fjárhæð, er nefndin getur ráðstafað til nauðsynlegra heilbrigðisframkvæmda. Að 
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21 öðru leyti skal leita samþykkis bæjarstjórnar, áður en hafnar eru framkvæmdir, 

14. marz sem hafa útgjöld i för með sér. 

B. Um hlutverk og valdsvið heilbrigðisnefndar. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefnd sér um, að haldin séu ákvæði þessarar reglugerðar svo og 

annarra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. 
Nefndin hefur eftirlit með öllu því, er varðar þrifnað, heilbrigði og hollustu- 

hætti á samþykktarsvæðinu, og setur um það, í samræmi við lög og reglur, fyrirmæli, 
sem öllum hlutaðeigendum er skylt að hlíta. Skal nefndinni heimilt að láta rannsaka 
allt það, er þessi samþykkt fjallar um, svo og annað, er að þrifnaði og hollustu- 
háttum lýtur, utan húss og innan. 

a. Nefndin hefur eftirlit með almennum þrifnaði og hreinlæti utan húss og lætur 
fara fram almenna hreinsun á lóðum og lendum á hverju vori og endranær eftir 

þörfum. 
Nefndin getur krafizt lagfæringar og viðgerða á lóðum og portum, ef 

nauðsynlegt þykir til þrifnaðar. 
Nefndin hefur eftirlit með sjóveitu, vatnsbólum og húsbrunnum og vatnsveitu, 
ef henni verður komið upp, sömuleiðis með vatni og sjó á sund- og baðstöðum 
og lætur taka sýni til rannsóknar, þegar ástæða þykir til. 

Nefndin getur bannað notkun vatns úr sjóveitu eða vatnsveitu eða brunnum 
og öðrum vatnsbólum og látið loka sund- og baðstöðum, ef hún telur þess þörf. 
Nefndin hefur einnig eftirlit með vatnsrennum og húsþökum. 
Nefndin hefur eftirlit með almenningssalernum, þvagstæðum, skolpræsum og 
meðferð á sorpi úr húsum og ennfremur sorprennum í húsum. Hún getur bannað 
notkun á skolpræsum og sorprennum, ef hún telur þess þörf. 
Nefndin gerir ráðstafanir til upprætingar hvers konar meindýra úr húsum, 
vörugeymslum og híbýlum og getur bannað afnot húsnæðis, unz dýrin hafa 
verið upprætt. Nefndin getur krafizt þess, að hús séu gerð rottuheld. 
Nefndin hefur eftirlit með leiguibúðum, kjallaraíbúðum og öllum lélegum ibud- 
um og gengst árlega fyrir skoðun á þeim. Nefndin getur bannað notkun íbúða, 
ef hún telur þær hættulegar heilsu og lífi manna. 

. Nefndin hefur eftirlit með öllum stofnunum, fyrirtækjum og rekstri sem um 
er fjallað í IX — XIII. kafla þessarar samþykktar, og getur krafizt endurbóta og 
lagfæringar á húsnæði, tækjum, aðbúnaði og frágangi, svo og hreinsunar og 
hreingerningar, ef hún telur þess þörf. 

Nefndin getur bannað afnot húsnæðis, sem um ræðir í þessari grein, ef 

hún telur það hættulegt heilsu og lífi þeirra, sem við eiga að búa. 
Nefndin getur gert ráðstafanir til útrýmingar hvers konar óskiladýra, þar með 
taldir fuglar, t. d. dúfur og mávar, sem spillt gætu neyzluvatni af þökum. 
Nefndin heldur skrá yfir allar þær stofnanir, fyrirtæki og rekstur, sem um er 
fjallað í samþykkt þessari. 
Nefndin aðstoðar héraðslækni við hvers konar sóttvarnir, eftir því sem hann 
telur þörf á. Ef nauðsyn ber til, er henni heimilt að ráða starfsfólk til bráða- 

birgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar, en leita skal hún þá samþykkis 
bæjarstjórnar, svo fljótt sem auðið er. 

. Nefndin hefur heimild til að gera ríkari kröfur til tryggingar þrifnaði og holl- 
ustuháttum en beinlínis er fyrir mælt í samþykkt þessari, að því er varðar 
hvert einstakt atriði, en jafnan skulu þær kröfur vera í samræmi við ákvæði 

samþykktarinnar um hliðstæð atriði eða almennt viðurkenndar þrifnaðar- og 
heilbrigðisreglur.
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k. Nefndin tilkynnir hlutaðeigendum þau ákvæði þessarar samþykktar, almennra 21 
laga og annarra reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta og þá varða. Sama 14. marz 
máli gegnir um ákvæði, er hún setur samkvæmt heimild j-liðs þessarar greinar. 

C. Ýmis ákvæði. 

11. gr. 
Ekki má setja á fót neina þá stofnun eða fyrirtæki né hefja neinn þann rekstur, 

sem um er fjallað í IK.— XXI. og XXIII. kafla bessarar samþykktar, nema heilbrigðis- 
nefnd hafi veitt leyfi til af sinni hálfu og farið sé að fyrirmælum hennar um allt, er 

varðar hollustuhætti. Slíkt leyfi þarf einnig til fyrirhugaðra breytinga á húsakynn- 
um eða rekstri. 

Öllum hlutaðeigendum er skylt að veita nefndinni eða umboðsmönnum hennar 
nauðsynlegan aðgang til eftirlits að stofnun þeirri, fyrirtæki eða rekstri, er þeir 
stýra. 

12. gr. 
Starfsfólk þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í X., XIL—XIX. 

kafla þessarar samþykktar, skal sanna árlega með læknisvottorði og oftar, ef þurfa 
Þykir, að það sé ekki haldið neinum þeim sjúkdómi, kvilla eða óþrifum, sem öðrum 

getur stafað hætta af eða vakið getur ógeð þeirra, er við það eiga skipti. Það skal í 
starfi sínu gæta svo rækilega hreinlætis sem auðið er, ganga þokkalega og hreinlega 
til fara, sápuþvo sér um hendur hverju sinni, eftir að það hefur gengið til salernis, 
og endranær eftir þörfum. Starfsfólk í neyzluvörubúðum, rakara-, hárgreiðslu- og 
snyrtistofum, baðhúsum og sundlaugum skal klæðast sérstökum, hreinum hlífðar- 
fötum við starf. Stúlkur í neyzluvörubúðum skulu hafa hreina kappa á höfði. 

13. gr. 
Húsakynni þeirra stofnanna og fyrirtækja, sem um er fjallað í X. og XII.—XX. 

kafla þessarar samþykktar, skulu fullnægja þessum almennu skilyrðum: vera rúm- 
góð, björt, hæfilega hituð og vel loftræst og að öllu leyti sæmilegur dvalarstaður 
mönnum. 

Í húsakynnum þeim, sem um er fjallað í X. og XII — XVII. kafla þessarar sam- 
þykktar, skulu gólf lögð gólfdúk eða öðru jafngildi, loft máluð og veggir málaðir 
eða á annan hátt þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að halda þeim hreinum. 
Ákvæði þessarar málsgreinar taka einnig til húsakynna, sem um er fjallað í XVIII. 
kafla, 93.—97. og 104. gr. Í stofnunum þeim og fyrirtækjum, sem um er fjallað í X. 
og XIL—XX. kafla þessarar samþykktar, skal starfsfólk eiga greiðan aðgang að 
fatageymslu, rennandi vatni, hæfilega mörgum salernum að dómi heilbrigðisnefnd- 
ar, svo og þvagstæðum, ef þurfa þykir, handlaugum, hreinum handklæðum eða 
pappirsþurrkum og öðrum nauðsynlegum hreinlætisgögnum. Gestum skal séð fyrir 
sams konar þægindum á öllum stöðum, sem þeim eru ætlaðir til afnota, og skulu 

konur vera sér um salerni og karlar sér. 

14. gr. 
Húsakynnum þeirra stofnana og fyrirtækja, sem um er fjallað í X—XKX. kafla 

þessarar samþykktar, skal haldið svo hreinum og snyrtilegum sem auðið er. Þar 
sem einhvers konar starfsemi fer fram að staðaldri, skulu gólf þvegin daglega og 

oftar, ef þurfa þykir. Ekki má sópa gólf. Áhöld og innanstokksmuni, lausa og fasta, 
skal þvo eða hreinsa á viðeigandi hátt eftir þörfum. Allsherjar hreingerning eða 
málun skal fara fram a. m. k. einu sinni á ári. 

Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum húsdýrum inn í húsakynni þau, 
sem um ræðir í þessari grein.
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II. KAFLI 

Um hreinlæti og brifnad utan huss. 

15. gr. 
Umfram það, sem fyrir er mælt i lögreglusamþykkt bæjarins, skal gæta ákvæða 

10. gr. a. og 16.—21. gr. samþykktar þessarar, að því er varðar hreinlæti og þrifnað 

utan húss og eftirlit með því. 

16. gr. 
Girðingar kringum hús og lóðir skulu þannig gerðar, að rottur og mýs geti ekki 

gert sér í þeim hreiður. 
Eigendum er skylt að greiða kostnað af lagfæringum og viðgerðum á lóðum 

sínum og portum, svo og hreinsun á þeim. 

17. gr. 
Ekki má fleygja á almannafæri, í höfnina innan hafnargarða né í fjörur neins 

konar rusli eða úrgangi. 
Ekki má heldur skilja eftir á almannafæri grjót, möl, timbur eða annað bygging- 

arefni né neins konar rusl eða úrgang. 

18. gr. 
Öll flutningstæki, sem fara um götur bæjarins, skulu þannig gerð, að flutning- 

urinn valdi ekki óþrifnaði. 
Ef eitthvað slæðist eða hrynur niður við flutning, skal þeim, er flytur, skylt 

að hreinsa það upp þegar í stað. 
Áburð og annað, sem óþef getur lagt af, má einungis flytja um bæinn á tiltekn- 

um tímum og eftir tilteknum götum samkvæmt nánari fyrirmælum. 

19. gr. 
Fatnað, ábreiður og annað þess konar má ekki dusta eða berja á svölum eða 

út um glugga, sem vita að götum eða torgum, ef húsin standa nær þeim en 8 metra. 

20. gr. 
Sorphaugar, opnar safngryfjur eða forir og annað þess konar má ekki vera á 

samþykktarsvæðinu. Bannað er að bera salernisáburð Í garða. Þar sem slóg er borið 
í garða, skal þegar í stað grafa það niður eða svo fljótt sem unnt er fyrir klaka Í 
jörð. Þó er bannað að bera slóg á húslóðir og garða við íbúðarhús. 

21. gr. 
Götur bæjarins, torg, hafnarbakka, fjörur, ræsi og annað þess konar skal hreinsa 

á kostnað bæjarins, svo oft sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. 

III. KAFLI 

Um vatnsból, húsbrunna og sjóveitu. 

22. gr. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt og byggingarsamþykkt 
bæjarins, skal gætt ákvæði 10. gr. b. og 23.—33. gr. samþykktar þessarar, að þvi 
er varðar húsbrunna, vatnsból og sjóveitu og eftirlit með því. 

23. gr. 

Meðan ekki er vatnsveita lögð í bæinn, skulu brunnar fylgja hverju húsi, hæfi- 
lega stórir til að fullnægja þörfum íbúanna vegna neyzluvatns og vegna baða og
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annarra hreinlætistækja. Brunnar skulu að jafnaði geta geymt 40—50 lestir af vatni 21 
að minnsta kosti. Þeir skulu vera i tveim hólfum og auðvelt að komast í þá að utan 14. marz 
til hreinsunar. 

24. gr. 
Áður en brunnar eru gerðir, skal leita álits heilbrigðisnefndar um stærð og 

frágang. 

25. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur fyrirskipað, að hafðar séu síur í brunnum eða að- 

rennslisæðum til vatnshreinsunar. 

26. gr. 
Brunnar skulu gerðir úr sterkri steinsteypu, vatnsheldir og traustlega yfir- 

byggðir. Ofan á brunnum skal vera hreinsunarop, sem auðvelt sé fyrir menn að 
fara um í bæði hólf til hreinsunar. Opin skulu vera með þéttu, öruggu loki og 
séu a. m. k. % m upp úr jörð. Frágangur skal allur vera þannig, að Öruggt sé, að 
engin óhreinindi geti borizt í brunninn utan frá. 

27. gr. 
Húseigendum skal vera skylt að sjá um, að þakrennur og aðrennslispipur séu 

jafnan i lagi og þannig um búið, að hægt sé að taka rennur úr sambandi við 
brunninn, fyrst eftir þurrka eða á öðrum tímum, þegar þess gerist þörf vegna 
hreinsunar á þökum. 

28. gr. 
Brunnar skulu hreinsaðir svo oft sem þurfa þykir. Heilbrigðisnefnd getur lagt 

fyrir húseigendur að sjá um, að brunnar þeirra séu hreinsaðir, ef henni finnst 
ástæða til. 

29. gr. 
Til þess að taka vatn úr brunnum skal nota dælur og krana. Bannað er að sækja 

vatn í brunna með því að sökkva fötum í þá. 

30. gr. 
Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með flutningi neyzluvatns. Eigi má nota önnur 

tæki til neyzluvatnsflutninga en þau, sem heilbrigðisnefnd samþykkir. 

31. gr. 
Öll vatnsból, sem neyzluvatn er tekið úr, skulu vera varin fyrir hvers konar 

óhreinindum og sérstaklega hreinlega gengið um næsta umhverfi þeirra. Skal svo 

frá vatnsbólum gengið, að frá þeim halli þannig, að yfirborðsvatn renni ekki að 
þeim. Þau skulu hvergi vera nær sorpi, áburði, fiskúrgangi eða öðru, sem óhollusta 
getur valdið, en 20 m. 

32. gr. 
Kveðja skal heilbrigðisnefnd til ráða, ef vatnsveita eða sjóveita er lögð eða 

breytt. Sama máli gegnir, ef leyfð er notkun annarra vatnsbóla. 

33, gr. 
Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með sjóveitu bæjarins. Öll skip skulu taka sjó 

úr sjóveitu bæjarins til þvotta á fiskilestum, en bannað er að nota til þess sjó úr 
höfninni.
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IV. KAFLI 

Um reyk og mengaðar gufur. 

34. gr. 
Húseigendum skal skylt að halda kyndingartækjum sínum í því lagi, að þau 

reyki ekki eða valdi sótmyndun. 
Í sambandi við verksmiðjur og iðnað, þar sem reykur eða daunillar gufur 

myndast, getur heilbrigðisnefnd sett reglur um hæð reykháfa og annan útbúnað til 
að koma í veg fyrir, að óþrifnaður og óhollusta hljótist af. 

V. KAFLI 

Um salerni, þvagstæði og skolpveitur. 

35. gr. 
Öll salerni á samþykktarsvæðinu skulu vera vatnssalerni. Þó getur heilbrigðis- 

nefnd veitt undanþágu frá þessu ákvæði, ef það telst óhjákvæmilegt, en hlíta skal 
fyrirmælum hennar um frágang salerna af annarri gerð. 

36. gr. 
Almenningssalerni og þvagstæði skulu reist, þar sem þurfa þykir, og ber að 

hlíta fyrirmælum heilbrigðisnefndar um gerð þeirra og notkun. 

37. gr. 
Lagningu allra holræsa á samþykktarsvæðinu skal bera undir heilbrigðisnefnd. 

38. gr. 
Þar, sem skolpi verður ekki veitt í göturæsi, skal veita því eftir vatnsheldum 

holræsum gegnum rotþrær og leita um það fyrirmæla heilbrigðisnefndar hverju sinni. 

39. gr. 
Ef skolp er mengað daunillum efnum eða öðru, er þarfnast sérstakrar meðferðar, 

skal farið með það hverju sinni eftir fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

40. gr. 
Þar, sem því verður við komið og ekki veldur óþrifnaði, skal leiða öll skolpræsi 

til sjávar, og skulu þau ná út fyrir stórstraumsfjöruhæð. Að svo miklu leyti, sem 
framkvæmanlegt er, skal veita skolpi utan hafnar. 

VI. KAFLI 

Um meðferð sorps. 

41. gr. 
Hverju íbúðarhúsi og matstofum skulu fylgja nægilega mörg sorpílát úr málmi 

að stærð og gerð eftir fyrirmynd, sem heilbrigðisnefnd lætur í té. Í þau skal láta allt 
sorp, ösku og rusl úr húsinu, og mega þau aldrei standa opin. Ílátin skulu jafnan 
tæmd, áður en þau fyllast, og sorpið flutt burtu. 

Ekki má leggja sorprennur í hús, nema heilbrigðisnefnd fallist á frágang. 

42. gr. 
Bæjarstjórn lætur annast brottflutning sorps og tiltekur, hvert það skuli flutt. 

Frá sorpstæði skal þannig gengið, að fýla eða annar óþverri berist ekki til manna-
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byggða. Við sorpflutning má einungis nota lokaða vagna, er skulu þannig gerðir, 

að auðvelt sé að tæma ílátin beint í þá. 
Afbeitu skal útgerðarmönnum skylt að flytja daglega frá beituskúrum sínum. 

VII. KAFLI 

Um veggjalús, kakalaka, rottur og önnur meindýr. 

43. gr. 
Húsráðendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður meindýra 

í húsum þeirra, hvort sem þau eru notuð til íbúðar, geymslu eða einhvers konar 

rekstrar. 
Óheimilt er að leigja íbúðir, þar sem meindýra verður vart, fyrr en þau hafa 

verið upprætt. Enginn má flytja úr þess háttar íbúð í aðra, nema gerðar séu ráðstaf- 
anir, er heilbrigðisnefnd metur gildar, til þess að meindýr berist ekki með honum. 
Skylt er húsráðanda að uppræta meindýr úr húsum sinum og hlíta um það fyrir- 
mælum heilbrigðisnefndar í hvívetna. Ef einhver vanrækir að gera slíkar ráðslaf- 
anir innan þess tíma, er nefndin hefur tiltekið, getur hún látið framkvæma þær á 
kostnað hans. 

44. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. 

VITI. KAFLI 

Um íbúðarhúsnæði. 

45. gr. 
Um íbúðir og íbúðarherbergi í kjöllurum fer eftir almennum lögum og reglum, 

sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 57 14. júní 1929 um íbúð í 
kjöllurum), svo og eftir byggingarsamþykkt bæjarins. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og byggingarsamþykktum, 
skal gætt ákvæða 10. gr. e. samþykktar þessarar og 46.—51. gr. 

46. gr. 
Eigendum er skylt að halda leiguíbúðum vel við, enda skulu þær fullnægja 

eftirtöldum lágmarkskröfum: 

a. 1. að hæfileg forstofa fylgi íbúðinni; 

að greiður aðgangur sé að salerni og baðklefa með baðtækjum; 
að nægilegt og gott neyzluvatn sé tiltækt í íbúðinni svo og frárennsli; 
að aðgangur sé að þvottahúsi; 
að hæfileg geymsla sé fyrir matvæli, og skal hún vera kæld, vel loftræst og 
varin fyrir ryki og flugum; 

6. að aðstaða sé til að sjóða mat og matreiða. 
b. Sérhverjum húseiganda skal ennfremur skylt að sjá um eftirfarandi: 

1. að viðhaldið sé skolpræsum, salernisskálum, handlaugum, baðtækjum og 

eldhúsvöskum í húsi sínu; 
2. að allar innanhússlagnir frárennslis séu í góðu lagi; 
3. að hæfileg birta fáist um glugga, sem hægt sé að opna beint út, enda sé 

stærð glugganna eigi minni en 42—%40 af gólfflatarmáli herbergis, sem þeim 
er ætlað að lýsa; 

4. að hæfileg loftræsting sé beint út frá hverju salerni og gluggastærð salernis 
sé eigi minni en 2 ferfet; 

R
N
 

B8 

1960 

21 

14. marz



1960 62 

21 5. að sérhvert bað, eldunarpláss, gangur og stigi fái hæfilega loftræstingu og 
14. marz birtu; 

6. að haldið sé vel við sérhverjum stiga og hann búinn hæfilegum handriðum. 

47. gr. 
Ekki má nota kjallara til íbúðar, ef gólf íbúðarinnar er meira en 30 cm undir 

yfirborði jarðvegs við gluggahlið. 

48. gr. 
Eftir 12 ára aldur skulu piltum og stúlkum ætluð herbergi sér. 

49. gr. 
Lágmarksfjöldi íbúðarherbergja miðað við íbúa skal vera sem hér segir: 

1 herbergi 2 íbúar 
2 — 3 — 
3 — 5 — 
4 — 7% — 
5 — 10 — 

Herbergi, sem er minna en 5 fermetrar að gólfflatarmáli, reiknast ekki íbúðar- 

herbergi. 
Lágmarksherbergjastærð miðað við íbúafjölda skal vera sem hér segir: 

12 fermetrar hæfa 2 íbúum 

10 — — 1% — 
8 — — 1 — 
5 — — % — 

Barn á aldrinum 1— 10 ára telst hálfur íbúi. Ekki er hér tekið tillit til yngri 
barna en 1 árs. 

50. gr. 
Húseigendum er skylt að halda húsum sínum hreinum utan sem innan. Báru- 

járn skal mála svo oft, sem þurfa þykir. 

51. gr. 
Bannað er að byggja íbúðarhús svo nærri klettum, að grjóthrap geti náð til 

þeirra. 

IX. KAFLI 

Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks. 

52. gr. 
Um vinnustöðvar iðju-, iðnaðar- og verkafólks, þar með taldar verbúðir, verka- 

mannaskýli og þess háttar, fer eftir almennum lögum og reglum, sem á hverjum 
tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 52 20. maí 1955, um breyting á lögum nr. 23 
1. febr. 1952, um öryggisráðstafanir á vinnustöðum og væntanlegar reglugerðir 
skv. þeim, reglugerð nr. 10 16. febr. 1929, um eftirlit með verksmiðjum og vélum, 
með áorðnum breytingum samkvæmt reglugerð nr. 95 30. júní 1941). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. og 53. gr. samþykktar þessarar.
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53. gr. 21 

Þeir, sem reka iðju eða iðnað eða aðra atvinnu á sérstökum vinnustöðvum, þeg- 14. marz 
ar samþykkt þessi gengur í gildi, skulu þegar í stað tilkynna það heilbrigðisnefnd og 
láta fylgja tilkynningunni nákvæma lýsingu á vinnustöð sinni og allri tilhögun þar. 

X. KAFLI 

Um skrifstofur, lesstofur, afgreiðslustofur og verzlunarbúðir, sem ekki 
lúta sérstökum fyrirmælum í samþykkt þessari. 

54. gr. 
Lofthæð í skrifstofum, lesstofum, afgreiðslustofum og verzlunarbúðum skal 

vera a. m. k. 2.5 m og loftrými á hvern starfsmann a. m. k. 10 möð. Vélknúin loftræst- 

ingartæki skulu sett, þar sem slíks þykir þörf, svo sem í verzlunarbúðir, er verzla 

með ryksæla vöru. 

55. gr. 
Áklæði, vefnaðarvörustranga og annað af því tagi skal hreinsa öðru hverju 

með ryksugu. 

56. gr. 

Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 15. gr. reglugerðar þessarar. 

XI. KAFLI 

Um vöruskemmur. 

57. gr. 
Vöruskemmur skulu vera vel loftræstar, rakalausar og rottuheldar. 

58. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. 11. og 15. gr. reglugerðar þessarar. 

XII. KAFLI 

Um skóla og aðra kennslustaði. 

59. gr. 
Um skólahúsnæði og heilbrigðiseftirlit í skólum fer eftir almennum lögum og 

reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 61 8. júní 1957 um 
heilsuvernd í skólum, og reglugerð nr. 214 22. jan. 1958, 9. gr. berklavarnarlaga 
nr. 66 30. des. 1939, og 11. gr. laga nr. 66 19. júní 1933, um varnir gegn útbreiðslu 
næmra sjúkdóma. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. 11— 15. gr. og 60.—68. gr. reglugerðar þessarar. 

60. gr. 
Lofthæð í stofum, sem notaðar eru til kennslu, skal vera a. m. k. 3 m og 

gólfflötur á hvern nemanda a. m. k. 1.4 m?. Ljósflötur glugga skal vera a. m. k. 
164 sólfflatar, og gluggar mega ekki vita móti norðri. Birta skal falla á vinstri hönd. 
Hiti í kennslustofum skal vera a. m. k. 18% GC. Hitamælir skal vera í hverri stofu. 

61. gr. 
Kennsluborð skulu hæfa nemendum. Þau mega hvorki vera rifin né sprungin, 

og auðvelt skal vera að halda þeim hreinum.
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62. gr. 
Hver nemandi skal eiga aðgang að sérstökum fatasnaga og sérstöku hólfi til 

geymslu á hlífðarfötum og útiskófatnaði. Ekki má geyma fatnað í kennslustofum 
og ekki ganga þangað inn á útiskóm. 

63. gr. 
Ekki mega nemendur nota sameiginleg drykkjarker, og jafnan skal drykkjar- 

búnaður þannig, að ekki þurfi að snerta hann með vörum, þegar drukkið er. 

64. gr. 

Ætla skal hverjum 20 stúlkum eitt salerni og hverjum 35 piltum eitt. Auk þess 
skulu piltar hafa aðgang að þvagstæðum. 

65. gr. 
Hverjum skóla skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum tækjum til íþrótta- og 

leikiðkana. 
66. gr. 

Skólahúsnæði má ekki lána til annarra nota, nema með sérstöku leyfi heilbrigðis- 

nefndar. 
67. gr. 

Skólalæknir hefur eftirlit með heilsufari og þrifum nemenda og sér um að fylgt 
sé fram í skólanum fyrirmælum heilbrigðisnefndar, þessarar samþykktar og 
almennra laga og reglugerða, er að heilbrigðismálum lúta. Skólalæknir lætur heil- 
brigðisnefnd í té skýrslur um þann þátt starfs síns, er hana varðar. 

68. gr. 
Nemandi, sem haldinn er kláða eða öðrum óþrifum, má ekki sækja skóla. Sama 

máli gegnir um starfsmenn skólans. 

XIII. KAFLI 

Um sjúkrahús, elliheimili, lækningastofur og aðrar heilbrigðisstofnanir. 

69. gr. 

Um heilbrigðisstofnanir og tilhögun þeirra fer eftir almennum lögum og regl- 
um, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. sjúkrahúsalög nr. 93 31. des. 1953, 
og væntanlegar reglugerðir samkvæmt þeim). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglum, skal gætt ákvæða 
10. gr. f. og 11.— 14. gr. samþykktar þessarar. 

XIV. KAFLI 

Um dagvistarheimili. 

70. gr. 
Húsakynni dagvistarheimila barna skulu vera a. m. k. tvær rúmgóðar stofur, 

auk eldhúss, búrs, þvottaklefa með nægilega mörgum þvottaskálum, salerna og 
fatageymslna. 

71. gr. 

Hverju dagvistarheimili skal fylgja leikvöllur með nauðsynlegum leiktækjum. 

72. gr. 
Leita skal álits heilbrigðisnefndar, þegar ráðinn er forstöðumaður dagvistar- 

heimilis. Læknir, sem til þess er ráðinn, skal hafa eftirlit með heilsufari, þrifum,
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meðferð og aðbúnaði barnanna, og skal hann láta heilbrigðisnefnd í té alla vitneskju, 21 
er hana varðar. 

73. gr. 
Ekki má taka á dagvistarheimili barn, sem haldið er næmum sjúkdómi eða 

óþrifakvilla, né heldur barn frá heimili, þar sem slíkir sjúkdómar eða kvillar eru. 

Ef upp kemur næmur sjúkdómur á dagvistarheimili eða grunur leikur á, að 
barn, sem sækir heimilið, sé haldið slíkum sjúkdómi, skal læknir heimilisins til- 

kynna héraðslækni þegar í stað. 

74. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. 11— 14. gr. samþykktar þessarar. 

XV. KAFLI 

Um gistihús, matsölur og aðra veitingastaði. 

75. gr. 
Gistihús er hvert það hús eða húshluti, þar sem menn dveljast nætursakir fyrir 

borgun. 
Svefnherbergi í gistihúsum mega ekki vera minni en svo að 8 må loftrými komi 

á hvern gest. 
Sængurfatnaður skal ætíð vera þokkalegur, heill, hreinn og laus við ólykt. 

Ávallt skal skipt á rúmfatnaði, áður en nýjum gesti er vísað til sængur. 
Gestir skulu hafa aðgang að baði. 

76. gr. 
Veitingastofa er hvert hús eða húshluti, þar sem menn geta fengið neyzluvörur 

til neyzlu á staðnum gegn borgun, þar með taldar ölstofur. 
Lofthæð veitingastofu skal vera að m. k. 25 m og hverjum gesti skal ætla 

a. m. k. 1.15 m? gólfflöt. Ekki má vera innangengt milli veitingastofu og herbergja, 
sem rekstrinum er óviðkomandi. 

71. gr. 
Á veitingahúsum, þar sem heitir réttir eða drykkir eru framreiddir, skal vera 

sérstakt eldhús með fullkomnum tækjum til matreiðslu, uppþvottar og sótthreins- 
unar. Í eldhúsum skulu vera vélknúin loftræstingartæki, ef þurfa þykir. 

Rétti, sem ekki er neytt innan 4 klst. frá tilbúningi, skal geyma í kæliskápum, 
þar sem hiti er undir 5? G. Þetta gildir þó ekki um heita rétti, sem geyma á i 
minnst 60? hita, unz þeirra er neytt. 

78. gr. 
Ekki má bera gestum skörðótt eða sprungin matar- og drykkjarílát, og mat- 

reiðslu- og uppþvottatæki skulu heil. Ílát og borðfæri skal þvo úr heitu sápuvatni 
og sjóða eða sótthreinsa í hæfilega virkum sótthreinsunarlegi hverju sinni eftir notk- 
un, og þurrkur og þvottakústa skál sjóða iðulega. Borðdúkar skulu heilir og hreinir. 
Dúklaus borð skal þvo hverju sinni eftir notkun. Búr, hillur og þess konar ber að 
þvo einu sinni í viku hið minnsta. 

Í veitingastofu má ekkert geyma, sem ekki er ætlað til daglegra nota. 

79. gr. 
Herbergi, sem sjúkur maður hefur legið í skal sótthreinsa, áður en það er 

notað að nýju, nema héraðslæknir telji óþarft. Sama máli gegnir um rúmfatnað og 
aðra muni, sem hinn sjúki hefur notað. 

14. marz
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21 80. gr. 
14. marz Að öðru leyti skal gæta ákvæða 10. gr. f. og 11.— 14. gr. samþykktar þessarar. 

XVI. KAFLI 

Um rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofur. 

81. gr. 
Ekki má vera innangengt milli rakara-, hárgreiðslu- eða snyrtistofu og íbúðar- 

herbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum eru óviðkomandi. 

82. gr. 
Öll áhöld, sem notuð eru við þjónustu á rakara-, hárgreiðslu- og snyrtistofum, 

skulu vandlega hreinsuð og sótthreinsuð hverju sinni eftir notkun, og hverjum 
gesti skal ætið ætla hrein handklæði og hreina dúka. 

Á höfuðbrík stóla skal jafnan vera hreinn pappír. 
Rafmagnstæki skulu viðurkennd af rafmagnseftirlitinu. 

83. gr. 
Ekki má veita þjónustu fólki, sem víst er um eða grunur leikur á, að haldið 

sé næmum sjúkdómum og fólki með húðsjúkdóma í hársverði eða andliti má ekki 
veita þjónustu, nema sannað sé með læknisvottorði, að öðrum stafi ekki hætta af. 
Ef uppvíst verður eftir á, að gesti með slíkan sjúkdóm hafi verið veitt þjónusta, 
skal tafarlaust leita fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun á tækjum þeim, er 

við hann voru notuð. 

84. gr. 
Nú telur gestur, að hann hafi orðið fyrir smitun eða fengið á sig óþrif á 

rakarastofu, hárgreiðslu- eða snyrtistofu, og ber honum þá tafarlaust að tilkynna 
það héraðslækni eða heilbrigðisnefnd. 

85. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11— 14. gr. samþykktar þessarar. 

XVII. KAFLI 

Um kirkjur og önnur samkomuhús. 

86. gr. 
Veggir gólf og loft í kirkjum og öðrum samkomuhúsum skal þannig gert, að 

auðvelt sé að halda því hreinu. Vélknúin loftræstingartæki skulu sett, þar sem 
heilbrigðisnefnd telur þess þörf. 

87. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.— 14. gr. samþykktar þessarar. 

XVIII. KAFLI 

Um meðferð og sölu matvæla og annarrar neyzluvöru. 

88. gr. 
Um meðferð og sölu matvæla og annarra neyzluvöru fer eftir almennum lög- 

um og reglum, sem á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 24 1. febr. 1936, 
um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- og nauðsynjavörum, og reglugerðir,
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sem settar hafa verið samkvæmt þeim lögum, einkum reglugerð nr. 49 15. júlí 21 
1936 og reglugerð nr. 17 22. febr. 1939, reglugerð nr. 157 4. sept. 1953 um mjólk og 14. mara 
mjólkurvörur, bráðabirgðareglur nr. 57 12. marz 1941, um framleiðslu og sölu á 
rjómaís með eða án bragðbætandi efna, lög nr. 5 22. febr. 1949, um kjötmat o. fl., 
auglýsingu nr. 185 22. nóv. 1940, um nokkrar vörur úr kjöti, og reglugerð nr. 155 
8. sept. 1949, um kjötmat o. fl. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. 11— 14. gr. og 89.—104. gr. samþykktar þessarar. 

A. Almenn ákvæði. 

89. gr. 
a. Ekki má vera innangengt milli neyzluvörubúða eða neyzluvörugeymslna og 

íbúðarherbergja eða annarra herbergja, sem rekstrinum er óviðkomandi. 
b. Lofthæð húsakynna skal vera a. m. k. 2.5 m. Vélknúin loftræstingartæki skulu 

sett, þar sem heilbrigðisnefnd telur þörf á. 

c. Búðir og matvælagerðarhús skal verja fyrir rottum, músum, flugum og öðrum 
meindýrum. 

d. Aldrei má handfjatla óumbúna vöru, sem ætluð er til neyzlu, eins og hún 
kemur úr búð, heldur nota til afgreiðslu á henni spaða, skeiðar, gaffla eða 
fengur, sem til slíks er gert. 

e. Til umbúða má einungis nota hreinan umbúðapappír eða annað jafngildi. 

B. Um mjólk og mjólkurvörur. 

90. gr. 
Í mjólkurbúðum má einungis geyma og selja gerilsneydda mjólk. 

91. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur leyft framleiðendum að selja neytendum ógerilsneydda 

mjólk milliliðalaust, ef fylgt er öllum ákvæðum þeirra laga og reglugerða, sem vísað 
er til í 88. gr. Aldrei má þó mjólk, sem seld er á þann hátt, vera sambland mjólkur 
frá tveimur eða fleiri framleiðendum (heimilum). 

Heimilt er að selja gerilsneydda mjólk, svo og mjólkurvöru, á matsölu- og 
veitingastöðum til neyzlu þar. 

Ekki má selja mjólk eða mjólkurvöru á götum úti, nema heilbrigðisnefnd veiti 
leyfi til. 

C. Um rjómaís og mjólkuris. 

92. gr. 
Fitumagn rjómaíss, sem seldur er til neyzlu í bænum, má ekki vera minna en 

15% og mjólkuríss ekki minna en 6%. in 

Hvers konar blanda, sem notuð er í ísfráuð, skal gerilsneydd. 

D. Um brauðgerðarhús, brauðbúðir, heimabakstur o. fl. 

93. gr. 
Öll óumbúin brauðvara skal geymd í luktum skápum. Brauð, sem ekki verða 

afgreidd með sérstökum tækjum (sbr. 89. gr. d.), skulu geymd og afhent í sérstökum 
umbúðum. 

94. gr. 
Vöru, sem seld er í brauðbúð, má ekki neyta þar inni, nema húsakynni og 

annar búnaður sé til þess gert og heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi til.
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95. gr. 
Heimabakaða brauðvöru má ekki selja, nema heilbrigðisnefnd hafi veitt leyfi 

til, og ekki má ganga með hana milli húsa til framboðs. 

96. gr. 
Brauðvöru má ekki selja á götum eða torgum nema heilbrigðisnefnd hafi veitt 

leyfi til þess. 
97. gr. 

Brauðvöru má aðeins flytja milli brauðgerðarhúsa og búða í hreinum lokuðum 

og rykheldum kössum. 

E. Um meðferð og sölu kjötvöru. 

98. gr. 
Kjöt og kjötvöru til daglegrar neyzlu má einungis selja í sérstökum kjötbúðum. 

Í kjötbúðum má einnig selja harðfisk í umbúðum, frystan fisk í umbúðum, fiskfars, 
lax, silung, niðursuðuvöru, feitmeti, álegg, osta, egg, kartöflur, rófur og grænmeti, 
svo og aðra vöru, er heilbrigðisnefnd leyfir sölu þar á. 

a. 

Um kjötbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
Gólf kjötbúðar skal vera vatnshelt og lagt flísum eða öðru jafngildi, rás úr 
gólfi niður í skolpræsi, veggir skulu flísalagðir, glerjaðir eða húðaðir öðru 
jafngildi, en búðin að öðru leyti máluð. 
Botn búðarborða skal vera a. m. k. 15 cm frá gólfi. Borð skulu lögð gleri, 
marmara, eða öðru jafngildi. Matvæli, sem standa á borðum, skulu varin gleri. 

Kjötkrókar og kjötstengur skulu vera gljáð, höggstokkar, ef notaðir eru, úr 
hörðum viði og eggjárn öll óryðguð. 

Vara, sem ætluð er til neyzlu eins og hún kemur úr búð, skal geymd í luktum 

glerskápum. 
Kæliklefi eða kæliskápur skal vera í hverri kjötbúð. 

F. Um meðferð og sölu á fiski. 

99. gr. 
Með þeim undantekningum, er getur í 98. og 100. gr. skal selja óunninn neyzlu- 

fisk í sérstökum fiskbúðum. Í fiskbúðum má einnig selja niðursuðuvöru, sjófugl, 
hval, sel, hákarl, harðfisk í umbúðum og aðra þá vöru, ef heilbrigðisnefnd leyfir 

sölu þar á. 

a. 

b. 
c. 

Um fiskbúðir gilda sérstaklega þessi fyrirmæli: 
Gólf skal vera úr terrasso eða öðru jafngildi, með niðurfalli og hæfilegum halla 
að því. 

Gengið skal þannig frá veggjum, að auðvelt sé að hreinsa þá. 
Búðarborð skulu vera skúffulaus og klædd ryðfríum stálplötum eða öðru jafn- 
gildi. Skal þannig frá þeim gengið, að auðvelt sé að hreinsa undan þeim. 
Geymsluklefi skal fylgja hverri búð. 

Sérstakur upphitaður klefi skal ætlaður starfsfólki til fataskipta og dvalar. 
Í búð eða geymsluklefa skal vera þvottaker með rennandi vatni til fiskþvottar. 
Þar skal einnig vera lokað ílát undir fiskúrgang og ber að hreinsa það daglega. 
Í búðinni skulu vera trog eða bakkar undir fisk. Ef trog eru notuð, skulu þau 
grænmáluð utan, en ljósmáluð innan og göt á botni. 
Kassar, sem notaðir eru til flutnings á fiski úr fiskbúðum til neytenda, skulu 
vera með loki, grænmálaðir utan, en ljósmálaðir innan og á þá málað nafn eða 

merki eigandans. 
Ekki má láta fisk liggja á gólfi í búð eða geymslu.
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100. gr. 21 
Heimilt er sjómönnum að selja eigin afla úr bát á lendingarstað eða á götum 14. marz 

úti. Við götusölu skal nota hreinlega, málaða vagna, og segir heilbrigðisnefnd 
fyrir um gerð þeirra. Hverjum vagni skal fylgja lokað ílát undir úrgang. 

101. gr. 
Frá 1. maí til septemberloka má ekki selja óslægðan fisk, og aldrei má selja 

fisk, sem hefur ekki verið slægður, áður en sólarhringur er liðinn frá því, er hann 
var deyddur. 

Allur neyzlufiskur skal vera hreinn og óskemmdur, ómarinn og að öllu leyti 

óaðfinnanlegur. 
Við flutning á fiski skal ætíð gætt fyllsta hreinlætis. 

102. gr. 
Í fiskverkunarhúsum skal vera steinsteypt gólf með hæfilegu frárennsli. Veggir 

skulu kalkaðir eða málaðir, nema heilbrigðisnefnd leyfi aðra tilhögun. Vatns- eða 

sjóleiðsla skal vera um allt húsið. 

103. gr. 
Fiskhjallar til þurrkunar á skreið mega ekki vera nær íbúðarhúsum en 500 metra. 

G. Um meðferð og sölu annarrar neyzluvöru. 

104. gr. 
Kornvöru, kex, sykur og aðra neyzluvöru, sem ekki eru sérstök ákvæði um i 

samþykkt þessari og vegin er eða mæld jafnóðum og sala fer fram, skal geyma í 
vel luktum skúffum eða ílátum, er aldrei mega standa opin. 

Smjör, smjörlíki og ost skal geyma í luktum glerskáp. 

XIX. KAFLI 

Um baðhús, sundlaugar (sundhallir), baðstaði (sundstaði), íþróttahús, íþrótta- 
velli (íþróttasvæði), útileikvelli barna og útiskemmtistaði. 

A. Um baðhús. 

105. gr. 
Gólf baðherbergja skulu vera flísalögð og veggir flísalagðir, glerjaðir eða húð- 

aðir öðru jafngildi í 1.80 m hæð. 

B. Um sundlaugar. 

106. gr. 
Sundlaugar skulu vera úr steinsteypu og svo sléttar innan, að auðvelt sé að 

þvo gólf og veggi. Barmar skulu hærri en gólfið í kring. Meðfram innanverðum 
börmum, ofan vatnsborðs, skulu vera vatnsheldar rennur eða ílát, er sundgestir geti 

hrækt í. 
107. gr. 

Vatn eða sjór, sem notað er í sundlaug skal vera hreint og gerlagróður þess 
ekki meiri en drykkjarvatns. 

Gerlafjöldi í sundlaugarvatni má ekki fara yfir 1000 í 1 emð, og saurgerlar 
(B. coli) mega ekki finnast að staðaldri í 1 cmð. Taka skal sýni af vatni til rannsókna 

ekki sjaldnar en tvisvar i mánuði. 
Sundlaugar skal tæma og hreinsa svo oft, sem þurfa þykir. 

B9
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108. gr. 
Hverri sundlaug skulu fylgja hæfilega margir búningsklefar, baðklefar með 

steypiböðum, salerni og þvagstæði. Húsakynnum skal haga þannig, að sundgestir 
komast ekki í sundlaugina nema úr baðklefa. Skylt er að hafa björgunartæki í 
sundlaugum. 

109. gr. 
Sundgestum er skylt að sápuþvo sig vandlega, áður en þeir fara í sundlaug. 

Bannað er að hrækja eða snýta sér í sundlaug eða saurga hana á annan hátt, og er 
heimilt að vísa sundgestum burt, ef þeir verða uppvísir að slíku. 

110. gr. 
Ekki má hleypa fleiri gestum í sundlaug í senn en svo, að a. m. k. 3 m? af 

yfirborði vatnsins komi á hvern mann. 

111. gr. 
Ef uppvíst verður, að sundgestur hefur næman sjúkdóm eða óþrifakvilla, opin 

sár, rennsli úr augum, eyrum eða nefi, áberandi kvef, niðurgang eða aðra kvilla, 
sem borizt geta manna á milli, ber að synja honum um aðgang að sundlaug. 

Ef grunur leikur á, að sundgestur sé haldinn einhverjum slíkum kvilla, skal 
synja honum aðgangs, nema læknisvottorð komi til. 

112. gr. 
Ef grunur leikur á, að smitandi sjúkdóm, t. d. fótamyglu (epidermophytosis 

interdigitalis plantarum), megi rekja til smitunar í sundlaug, skal tafarlaust gera 
héraðslækni viðvart og hlíta fyrirmælum hans um varúðarráðstafanir. 

113. gr. 
Baðföt, handklæði, bursta og annað, sem lánað er sundlaugargestum til afnota, 

skal sjóða eftir notkun hverju sinni eða leggja í sótthreinsunarlög eftir nánari 
fyrirmælum héraðslæknis. 

114. gr. 
Starfsfólk sundlaugar skal hafa sérstaka skó á fótum, er það notar einungis 

á því svæði, sem sundgestir ganga um, eftir að þeir hafa afklæðzt og þvegið sér, 
og engir aðrir mega ganga um það svæði nema á sérstökum skóm. 

C. Um baðstaði. 

115. gr. 
Baðstaðir skulu valdir þannig, að ekki sé hætta á, að neins konar saurindi berist 

i sjóinn (vatnið). Nægilega mörg salerni skulu vera í grennd við slíka staði og 
þannig um frárennsli gengið, að sjórinn saurgist ekki af því. 

116. gr. 
Ef baðstaðir eru fjölsóttir, skal rannsaka vatnið öðru hverju og leyfa því að- 

eins notkun þeirra, að gerlafjöldi sé ekki úr hófi. 

117. gr. 
Baðgestum er skylt að ganga þrifalega um baðströnd, og ekki mega þeir 

saurga vatnið á neinn hátt. 
Um aðgangsleyfi að baðstöðum gilda ákvæði 111. gr. samþykktar þessarar.
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118. gr. 21 
Sérstakur gæzlumadur skal annast eftirlit á baðstað, og skylt er að hafa þar 14. marz 

björgunartæki. 

D. Um íþróttahús. 

119. gr. 
Gluggar skulu vera á gagnstæðum hliðum íþróttahúsa og ljósflötur þeirra helzt 

ekki minni en % gólfflatar. Gólf skulu þannig gerð, að slysahætta verði sem 
minnst. Leitazt skal við að gera dýnur og önnur áhöld þannig úr garði, að þau 
safni ekki í sig ryki. 

120. gr. 
Auk æfingasalar (sala) skulu vera í hverju íþróttahúsi eitt eða fleiri búnings- 

herbergi, baðherbergi með steypiböðum, salerni og áhaldaherbergi eða skápur fyrir 

ræstitæki. 
Haga skal húsakynnum þannig, að gengt sé í leikfimissal úr búningsklefa, og 

aldrei má fara þangað inn nema á sérstökum skóm. 

121. gr. 
Íþróttahús má ekki nota örara en svo, að nægur tími sé til nauðsynlegrar hrein- 

gerningar og loftræstingar. 
Um lán á íþróttahúsum gilda ákvæði 66. gr. 

E. Um íþróttavelli. 

122. gr. 

Íþróttavellir skulu þannig úr garði gerðir, að sem minnst rykist upp af þeim. 

Þeir skulu hreinsaðir eftir þörfum, og aldrei má safnast þar fyrir rusl. Slíkum 

völlum skulu jafnan fylgja salerni, búningsklefar og böð. 

F. Um útileikvelli barna. 

123. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur sett sérstakar reglur um útileikvelli barna. 

G. Um útiskemmtistaði. 

124. gr. 

Heilbrigðisnefnd hefur eftirlit með útiskemmtistöðum. Þeim, sem útiskemmtun 

heldur, skal skylt að hafa samráð við heilbrigðisnefnd um, að gætt sé hreinlætis og 

góðrar umgengni á samkomusvæði og þar sé komið upp nægilegum salernum og 

þvagstæðum og séð fyrir nægjanlegu og góðu neyzluvatni. 

125. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. og 11.—14. gr. eftir því sem við á 

eða getur átt, að því er varðar starfsemi þá, er þessi kafli fjallar um. 

XX. KAFLI 

Um fangelsi og vistarverur handtekinna manna. 

126. gr. 

Um sængurfatnað í fangelsum og vistarverum handtekinna manna skal gætt 

ákvæða 75. gr.
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127. gr. 

Ef uppvíst verður eða grunur leikur á, að einhver vistmanna sé haldinn næm- 

um sjúkdómi eða óþrifakvilla, skal einangra hann, en leita síðan fyrirmæla héraðs- 
læknis um meðferð hans og um hreinsun á herbergi og rúmfatnaði. 

128. gr. 
Að öðru leyti skal gætt ákvæða 10. gr. f. 11. og 13.— 14. gr., eftir því sem við getur 

átt. 

XKI. KAFLI 

Um kirkjugarða, líkhús og líkgeymslur. 

129. gr. 
Um kirkjugarða og meðferð líka fer eftir almennum lögum og reglum, sem á 

hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 64 23. júní 1932, reglugerð nr. 83 
25. júlí 1934, hvort tveggja um kirkjugarða, lög nr. 42 10. nóv. 1913 og reglugerð 
nr. 24 1. apríl 1936, hvort tveggja um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum 

líkum). 
Um flutning líka milli sókna fer eftir ákvæðum laga nr. 66 19. júní 1933, um 

varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, með áorðinni breytingu samkvæmt lögum 
nr. 28 27. júní 1941 og ákvæðum reglugerðar nr. 159 27. sept. 1941, um flutning líka. 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. 11. og 130.—137. gr. samþykktar þessarar. 

130. gr. 
Í kirkjugörðum eða við þá skal reisa verkamannaskýli handa þeim, er í görð- 

unum vinna. 

131. gr. 
Vatnsból, önnur en steyptir brunnar, mega ekki vera nær kirkjugarði en 200 

m og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli ekki að vatnsbóli. 

132. gr. 
Likkistur má ekki grafa grynnra en svo, að 1.25 m sé frá kistuloki að grafar- 

barmi. 
Leyfa má, að grafir séu gerðar úr steinsteypu, en þó skulu þær vera neðan- 

jarðar og a. m. k. 0.5 m þykkt jarðvegslag ofan á. Í botni slíkra grafa skal vera 
sandur eða möl eða þannig frá honum gengið á annan hátt, að gröf haldist þurr. 

Ekki má opna slíkar grafir, nema héraðslæknir veiti samþykki til og farið sé 
að fyrirmælum hans í hvívetna. 

133. gr. 
Líkhús skulu vera úr steinsteypu og þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim 

hreinum. Gluggar skulu vita í norður. Rás skal úr gólfi niður í holræsi. Í líkhúsum 
skal vera rennandi vatn og handlaugar. 

134. gr. 
Líkhús skulu þrifin svo oft sem þurfa þykir og ávallt þegar í stað, eftir að þar 

hafa verið geymd ókistulögð lík. 
Leita sal fyrirmæla héraðslæknis um sótthreinsun, ef í líkhúsi hefur verið 

geymt lík manns, sem dáið hefur úr næmum sjúkdómi. 

135. gr. 
Héraðslæknir getur mælt svo fyrir, að lík manns, er dáið hefur úr næmum 

sjúkdómi, skuli kistulagt þegar í stað og flutt í líkhús,
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136. gr. 
Fundin eða sjórekin lík skal ætid flytja í líkhús þegar i stað. 

137. gr. 
Ef sett er á stofn bálstofa á samþykktarsvæðinu, setur heilbrigðisnefnd sérstak- 

ar reglur um hana. 

XXII. KAFLI 

Um eftirlit með skipum, bátum og bifreiðum. 

138. gr. 
Um eftirlit með skipum og bátum fer eftir almennum lögum og reglum, sem 

á hverjum tíma gilda um það efni (sbr. lög nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með 
skipum, svo og reglur nr. 11 20. jan. 1953, um eftirlit með skipum og öryggi þeirra, 
sóttvarnarlög nr. 34 12. apríl 1954 og lög nr. 66 19. júní 1933, um varnir gegn 
útbreiðslu næmra sjúkdóma). 

Umfram það, sem fyrir er mælt í almennum lögum og reglugerðum, skal gætt 
ákvæða 10. gr. f. og 139.— 142. gr. samþykktar þessarar. 

139. gr. 
Vistarverum skipshafna og farþega, svo og bifreiðum, skal haldið eins hrein- 

um og auðið er. Um meðferð matvæla í skipum og bátum gilda sömu reglur sem á 
veitingahúsum, eftir því sem við verður komið. 

140. gr. 
Ekki má flytja með skipum og bátum sjúklinga með næma sjúkdóma, nema 

með leyfi héraðslæknis, er hefur um það samráð við landlækni, þegar mikið er í húfi. 

141. gr. 
Ef vart verður meindýra í skipi eða bát, sömuleiðis lúsar, kláða eða annarra 

óþrifa á skipverjum, skal skipstjóri tilkynna það heilbrigðisnefnd þegar í stað, og 
ber að hlíta fyrirmælum hennar um upprætingu. 

142. gr. 
Skipstjórar og útgerðarmenn, bifreiðarstjórar og eigendur bifreiða bera ábyrgð 

á, að farið sé að fyrirmælum héraðslæknis og heilbrigðisnefndar um allt, er lýtur 
að þrifnaði, sóttvörnum og heilsugæzlu í skipum, bátum og bifreiðum. 

Kyrrsetja má skip og taka bifreið úr umferð, ef brotið er í bága við fyrirmæli 
héraðslæknis eða heilbrigðisnefndar. 

143. gr. 
Heilbrigðisfulltrúi skal að jafnaði eigi sjaldnar en einu sinni á ári skoða vistar- 

verur skipverja á bátum og skipum, sem hér eiga heimahöfn, og halda skrá yfir 
skipin. . 

144. gr. 
Bannað er að skrå håseta i skiprúm, nema hann leggi fram læknisvottorð, eigi 

eldra en tveggja mánaða, um að hann sé eigi haldinn neinum næmum sjúkdómi 
né óþrifakvilla. Að jafnaði skal krafizt röntgenskyggningar á lungum, þar sem því 
verður við komið. 

Bifreiðarstjórar leigubifreiða skulu leggja fram sams konar heilbrigðisvottorð 
um leið og Þbifreiðarskoðun fer fram. 

1960 

21 

14. marz
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XXIII. KAFLI 

Um peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

145. gr. 
Umfram það, sem fyrir er mælt í lögreglusamþykkt bæjarins, skal gætt ákvæða 

10. gr. f. og 146.— 151. gr., að því er varðar peningshús, búrekstur og skepnuhöld. 

146. gr. 
Ekki má reisa peningshús, haughús, áburðarhús, safnhús, safngryfjur né hefja 

búrekstur innan hins skipulagða íbúðarhúsasvæðis kaupstaðarins. 

147. gr. 
Búpening má ekki hafa í sama húsi og mannaíbúðir. Peningshús má ekki 

standa nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en 10 m og ekki má það standa nær vatnsbóli 
en 20 m og því aðeins svo nærri, að jarðvegi halli frá vatnsbóli. 

148. gr. 
Peningshús skulu vera björt og loftgóð, flór úr steinsteypu og húsin að öðru 

leyti þannig gerð, að auðvelt sé að hreinsa þau. Skulu þau kölkuð eða þrifin viðlíka 
vel a. m. k. einu sinni á ári. 

Gengið skal þannig frá haug- og áburðarhúsum og safngryfjum, að ekki berist 
frá þeim til mannabyggða ódaunn eða óþverri og mönnum eða skepnum stafi ekki 
hætta af, þótt yfir þau sé gengið. 

149. gr. 
Loðdýr (dýr, sem alin eru vegna feldarins) og tamda fugla, aðra en stofufugla 

í búrum, má ekki hafa á hinu skipulagða íbúðasvæði kaupstaðarins, nema gild 
ástæða þyki til og heilbrigðisnefnd samþykki. 

150. gr. 
Hundahald er bannað á samþykktarsvæðinu. 

151. gr. 
Búpeningur má ekki ganga laus á samþykktarsvæðinu, og ekki má reka hann 

gegnum íbúðarhverfi. 

XKIV. KAFLI 

Lokaákvæði. 

152. gr. 
Bæjarstjórn skal ávallt leita umsagnar heilbrigðisnefndar um hvers konar ráð- 

stafanir og framkvæmdir, er að heilbrigðismálum lúta. 

153. gr. 
Ef einhver vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur mælt fyrir um 

samkvæmt samþykkt þessari, er nefndinni heimilt að láta vinna það á kostnað hans. 
Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en innheimta síðan hjá 
hlutaðeiganda með lögtaki, ef þörf gerist. 

Einnig getur heilbrigðisnefnd gert þeim, sem vanrækir að vinna verk eða lætur 
eitthvað hjá líða, sem heilbrigðisnefnd hefur mælt fyrir um samkvæmt samþykkt- 
inni, að greiða dagsektir, allt að kr. 500.00 á dag, unz fullnægt hefur verið því, 
sem vanrækt var. Dagsektir renna í bæjarsjóð og má innheimta með lögtaki.
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Enn fremur er lögreglustjóra heimilt eftir beiðni heilbrigðisnefndar, að gefinni 21 
viðvörun, að stöðva starfsemi, er fellur undir samþykkt þessa um stundarsakir, ef 14. marz 
ekki er bætt úr ágöllum. 

154. gr. 
Ef einhver brýtur ákvæði samþykktar þessarar eða vanrækir að hlýðnast í tæka 

tíð fyrirmælum heilbrigðisnefndar samkvæmt samþykktinni, skal hann sæta sektum 
allt að 5000 krónum, nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur sektarféð í 
bæjarsjóð. 

155. gr. 
Mál er rísa út af brotum á samþykkt þessari skulu rekin að hætti opinberra mála. 

156. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi, jafnskjótt sem hún hefur verið birt í Stjórnar- 

tíðindum. Jafnframt er úr gildi numin heilbrigðissamþykkt fyrir Vestmannaeyja- 
kaupstað nr. 81 28. okt. 1925. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febr. 1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 
samþykktir, er hér með eftir tillögum landlæknis staðfest framanrituð heilbrigðis- 
samþykkt fyrir Vestmannaeyjakaupstað, er bæjarstjórn Vestmannaeyja hefur 
samþykkt. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. marz 1960. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

GJALDSKRÁ 22 

fyrir vatnsveitu Stórólfshvolshverfis í 78, febr, 
Rangårvallasyslu. 

1. gr. 
Vatnsskatt greidi notendur veitunnar årlega samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a. Fyrirtæki svo sem sláturhús, frystihús, almenningsþvottahús og þvottastöðvar 
bifreiða greiði vatnsskatt, sem hreppsnefnd Hvolhrepps ákveður fyrir eitt ár í 
senn. 

b. Aðrir, sem fá vatn frá veitunni, greiði skattinn af öllum húsum sínum samkvæmt 
gildandi fasteignamati og sé skatturinn 3% af þeim húsum, sem metin eru allt 

að 100.000.00 krónur, en af þeim húsum, sem metin eru hærra, sé skatturinn 2%,. 
Auk þess skal greiða fastagjald 200.00 krónur fyrir venjuleg íbúðarhús, en sé 

vatnið einnig notað til brynningar nautgripa, skal fastagjaldið vera 300.00 krónur. 

Vatnsskattur má þó aldrei lægri vera en 300.00 krónur. 
Séu tvær eða fleiri fjölskyldur (íbúðir) í sama húsi, verður vatnsskattur fyrir 

hverja eigi lægri en 300.00 krónur. 
Ofannefnd gjöld getur vatnsveitunefnd sem leggur á skattinn hækkað eða lækk- 

að árlega um allt að 50%.
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2. gr. 
Gjalddagi vatnsskattsins skal vera 1. marz ár hvert, nema árið 1960 skal hann 

vera 1. apríl. 

3. gr. 
Af húsum sem tengd eru við vatnsveitukerfið eftir gildistöku gjaldskrár þessarar, 

skal greiða tengigjald eða stofngjald 500.00 krónur. Gjald þetta skal greiðast áður 

en húsið er tengt við vatnsæð. 

4. gr. 
Húseigandi ábyrgist greiðslu vatnsskatts, en heimilt er honum að hækka leigu, 

sem skatti eða skattaukningu svarar, þótt húsaleigan hafi áður verið ákveðin. 

5. gr. 
Vatnsskatt má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlutaðeig- 

andi húseignum næstu tvö árin eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar 

samnings- og aðfararveði. 

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvolhrepps í Rangár- 
vallasýslu, 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 29. febr. 1960, 
og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 204 30. des. 1958 fyrir vatnsveitu 
Stórólfshvolshverfis í Rangárvallasýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 28. febrúar 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

AUGLÝSING 

um verðlagningu sérlyfja, samkvæmt lyfsöluskrá IL 

Þar til gefin verður út ný lyfsöluskrá II, sem nú er í undirbúningi, skal 

verðlagningu sérlyfja samkvæmt lyfsöluskrá II hagað þannig, að heildsöluálagn- 
ing verði eigi hærri en 16% (umboðslaun innifalin, söluskattur í tolli án álagning- 
ar), en smásöluálagning verði eigi hærri en 40% á heildsöluverð. 

Innflytjendur sérlyfja skulu láta lyfjaverðskrárnefnd í té staðfesta vöru- 
reikninga og verðútreikninga í tvíriti um innflutning vara sem falla undir toll- 
skrár nr. 28/57 og 28/58, áður en sala verður hafin samkvæmt verðútreikning- 

um á smásöluverði, sem birtir verða sem breytingar á lyfsöluskrá II er þeir liggja 

fyrir samkvæmt framansögðu. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt heimild í konungsúrskurði frá 
14. jan. 1897, sbr. augl. 15. janúar 1897, og birtist hér með til leiðbeiningar öllum 
þeim sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 21. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
Baldur Möller.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Sigfúsar 24 

Árnasonar og Elínar Þorláksdóttur, Stöpum á Vatnsnesi, útgefin á venjulegan 23. marz 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. marz 1960. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Sigfúsar Árnasonar og Elínar Þorláksdóttur, 

Stöpum á Vatnsnesi. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Sigfúsar Árnasonar og Elínar 

Þorláksdóttur, Stöpum á Vatnsnesi, og er hann stofnaður með gjöf nefndra hjóna 
að upphæð kr. 10 000.00 — tíu þúsund krónur —. 

2. gr. 
Sjóðurinn er eign heimagrafreitsins að Stöpum. Tekjur hans eru vextir, gjafir 

og annað, sem honum kann að áskotnast. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en vöxtum og öðrum tekjum hans skal 

verja til viðhalds, fegrunar eða endurbyggingar grafreitsins, eftir því sem stjórn 
sjóðsins telur rétt. Annars skulu vextir og gjafafé lagt við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þessir aðilar: Ábúandinn á Stöpum, formaður sóknar- 

nefndarinnar í Tjarnarsókn og sóknarpresturinn í Tjarnarprestakalli. Skal ábú- 
andinn á Stöpum vera formaður stjórnarinnar. 

5. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Sparisjóði Vestur-Húnavatnssýslu eða annarri þeirri 

peningastofnun, sem stjórnin telur örugga. Skal hún halda gerðabók, þar sem inn- 
færðir séu reikningar sjóðsins svo og ákvarðanir, sem teknar eru varðandi fé hans. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar hans endurskoðaðir 

af þeim aðilum, sem endurskoða kirkjureikning. 

7. gr. 
Skipulagsskrá þessi er samhljóða óskum stofnenda sjóðsins, sem undirrita 

hana og skal leita staðfestingar forseta Íslands á henni. 

Stöpum, 19. marz 1960. 

Sigfús Árnason. Elín Þorláksdóttir. 
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REGLUGERÐ 

um blöð og tímarit, sem flutt eru samkvæmt 1. gr. h í póstlögum (nr. 
31/1940) og njóta sérstakra kjara um burðargjald umfram venjulegt prent. 

1. gr. 
Til blaða og tímarita, sem geta notið sérstakra kjara um burðargjald umfram 

venjulegt prent, telst sérhvert blað eða rit, prentað eða gefið út á Íslandi, sem menn 
skrifa sig fyrir, kemur út nokkurn veginn reglulega í að minnsta kosti 1000 
eintökum í einu, og einu sinni eða oftar á ári í eintökum eða heftum, sem hafa sam- 
eiginlegan titil og vega ekki yfir 500 g hvert. 

2. gr. 
Hámarksþyngd einstakra umboðssendinga eða áskriftarsendinga (sbr. 5. gr.) má 

ekki fara yfir 20 kg, og verður að vera innan sömu takmarka og bréf samkvæmt fyrir- 
mælum Alþjóðapóstsamningsins. Á fyrstu síðu blaðsins eða tímaritsins skal prentað 
fullt nafn þess, árgangur, tölublað eða hefti. Ekkert laust fylgiblað, sem eigi er beinlínis 
tilheyrandi blaðinu að dómi póst- og símamálastjórnarinnar, t. d. sérprentaðar aug- 
lýsingar o. þl., má senda með blaðinu eða tímaritinu, þótt á sé prentað eða stimplað 
nafn blaðsins eða tímaritsins, og getur brot gegn þessu ákvæði varðað stöðvun 
sendingar og missi réttar til póstflutnings samkvæmt þessari reglugerð. 

Póst- og símamálastjórnin getur krafizt þess, að áskriftarsendingum sé raðað af 
sendanda, þannig að vinna á pósthúsi við sundurlestur og röðun verði sem minnst. 

3. gr. 
Til þess að blað eða tímarit sé flutt með pósti samkvæmt 1. gr. þarf það að full- 

nægja settum skilyrðum og vera innritað hjá póst- og símamálastjórninni, en til 
þess að það verði gert, þarf útgefandi eða þeir, sem ábyrgð skulu bera gagnvart póst- 
og símamálastjórninni að gefa henni eftirfarandi upplýsingar: 

1. Ósk um að blaðið eða tímaritið verði flutt samkvæmt 1. gr. h í póstlögunum, 
og hvort til umboðsmanns eða beint til áskrifenda eða að hluta til hvors. 
Nafn blaðsins eða tímaritsins, ábyrgðarmanns og aðsetursstaðar. 
Hve oft blaðið eða tímaritið komi út. 
Á hvaða pósthús blaðinu verði skilað til flutnings. 
Aætlaða þyngd hvers eintaks. 
Áætlað magn í hvert skipti til umboðsmanna annars vegar, og beint til áskrifenda 
hins vegar. Enn fremur skal póst- og símamálastjórninni afhent eitt eintak af 
blaðinu eða tímaritinu sem sýnishorn, og innritunargjald greitt þegar innritun 
fer fram í fyrsta skipti, og síðan í byrjun janúar hvers árs, þar sem blaðinu eða 
tímaritinu er skilað til flutnings. 

Þ
M
 go 

I 

4. gr. 
Innritunar- og burðargjald fyrir blöð og tímarit, svo sem að ofan greinir, skal 

ákveðið í gjaldskrá um póstburðargjöld, sem ráðherra setur. 
Í hvert skipti sem blaði eða tímariti er skilað til flutnings á þennan hátt, skal 

greiða burðargjaldið í peningum og taka kvittun fyrir. Póstmaður, sem tekur við 
blaðinu eða tímaritinu til flutnings skal rita í póstkvittanabók fyrir blöð og tímarit 
nafn þess, árgang, tölublað eða hefti, dag og stund þegar það er afhent, þyngd hverrar 
sendingar, svo og fjölda þeirra eintaka í henni, er hafa sérstaka utanáskrift. 

1960 
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5. gr 
Blað eða tímarit, sem hér um ræðir, má flytja sem umboðssendingu, þ. e. beint 

til umboðsmanna í minnst 50 eintökum í einu til hvers, eða sem áskriftarsendingu, 

þ. e. beint til áskrifenda. 

Blað eða tímarit, sem kemur út oftar en einu sinni í viku má ekki senda sem 

áskriftarsendingu til áskrifanda, sem dvelur á útgáfustað, ef þar er bréfburður 

oftar en einu sinni i viku, nema i einstakt skipti með leyfi póst- og símamálastjórnar- 

innar. 

6. gr. 

Blöð og tímarit, sem flutt eru samkvæmt reglugerð þessari og ekki er unnt að 

koma til viðtakanda, skulu eyðilögð á ákvörðunarpósthúsi, nema sendandi hafi óskað 

endursendingar þeirra og þá gegn sama burðargjaldi og fyrir venjulegt prent. 

7. gr. 

Eigi mega önnur pósthús taka við blöðum eða tímaritum til flutnings í pósti 

samkvæmt þessari reglugerð, en þau pósthús, sem útgefandi hefur tiltekið að þeim 

yrði skilað á. 

8. gr. 
Alþingistíðindi, Stjórnartíðindi og Lögbirtingablaðið má taka til póstflutnings 

með sömu kjörum og blöð og tímarit samkvæmt þessari reglugerð, þótt þau fullnægi 
ekki að öllu leyti ákvæðum þessarar reglugerðar. 

9. gr. 
Að öðru leyti gilda um þessar sendingar sömu reglur og um venjulegar prent- 

sendingar. 

10. gr. 
Póst- og símamálastjórninni er heimilt að veita afslátt frá gjaldskrá um burðar- 

gjald fyrir blöð og tímarit, ef einhverjum eða öllum eftirfarandi skilyrðum er 

fullnægt: 
1. ef útgefandi afhendir blöðin eða tímaritin ítarlega sundurlesin og röðuð, þannig 

að mannafli sparist á pósthúsinu, 
2. ef blöðin eða tímaritin eiga að flytjast með landpóstum í bréfhirðingar eða 

dreifast í bréfakassa hjá mjólkurpöllum, en ekki að berast út í kaupstað eða 

kauptúni, 

3. ef aðeins er um Þílflutning tiltölulega stutta leið að ræða, 
4. ef fleiri tölublöð í röð eru í sendingu til sama áskrifanda. 

Enn fremur er póst- og símamálastjórninni heimilt að taka aukaburðargjald, ef 
útgefandi óskar að blöð séu flutt loftleiðis, en þó ekki hærra en sem nemur 50% 
af greiðslu póstsins til flugfélagsins. 

Við ákvörðun afsláttarins skal þess gætt, að fjárhagsútkoma póstsins verði ekki 
lakari vegna þess heldur en fjárlög gera ráð fyrir, og enn fremur að sami afsláttur 
verði veittur aðilum, sem eins stendur á um. 

Póst- og símamálastjórnin getur sett nánari reglur um þær póstsendingar, sem 
um getur í þessari reglugerð. 

11. gr. 
Reglugerð þessi gengur í gildi 1. marz 1960, og falla þá úr gildi ákvæði 23. gr, 

reglugerðar nr. 13/1925 um notkun pósta.
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12. gr. 26 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt 1. gr. póstlaga nr. 31/1940 og varða brot gegn 29. febr. 

henni sömu viðurlögum og brot gegn póstlögum. 

Póst- og simamálaráðherrann, 29. febrúar 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

G. Briem. 

AUGLÝSING 27 
16. marz 

um umferd i Reykjavik. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hafa bifreiðastöður verið bann- 
aðar i eftirgreindum götum: 

1. Smiðjustíg milli Hverfisgötu og Lindargötu. 
2. Vesturgötu norðan megin götunnar milli Norðurstigs og Ægisgötu. 
3. Tjarnargötu milli Kirkjustrætis og Vonarstrætis. 

Enn fremur hefur umferð vörubifreiða, sem eru yfir ein smálest að burðar- 
magni, og fólksbifreiða, 10 farþega og þar yfir, annarra en strætisvagna, verið 
bönnuð um Laugaveg frá Snorrabraut, Skólavörðustíg neðan Bergstaðastrætis, 

Bankastræti og Austurstræti kl. 16—18 á virkum dögum öðrum en laugardögum, 
en þá gildir bannið kl. 10— 12. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 16. marz 1960. 

Sigurjón Sigurðsson. 

SAMÞYKKT 28 
19. 

fyrir vatnsveitufélagið Straumur, Hrunamannahreppi. 

1. gr. 
Félagið heitir Vatnsveitufélagið Straumur. Heimili þess og varnarþing er í 

Hrunamannahreppi, Árnessýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: 
Grafarbakki I, Grafarbakki II, Hverabakki, Reykjabakki og Akurgerði. 
Hver stofnandi greiði fimm hundruð krónur sem stofngjald og telst hann eigi 

fullgildur félagsmaður, fyrr en það stofngjald er greitt. Allt vatn í fjós, þvottahús 
og önnur þau hús, er heyra búrekstri jarðarinnar til, telst undir sama stofngjald 
og íbúðarhús, 

B 11
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28 Félagsskylda samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar er því skilyrði háð, að 
19. marz áþúanda séu látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur til umráða. 

4. gr. 
Ef býlum fjölgar á félagssvæðinu má taka ábúendur þeirra í félagið með 

samþykki lögmats félagsfundar. Nýr félagsmaður greiðir sama stofngjald og eldri 
félagar og öll gjöld, sem á félaginu hvila til jafns við aðra félagsmenn, frá því er 
hann gekk í félasið. Sjálfur skal hann kosta allar framkvæmdir, sem gera verður 
sérstaklega hans vegna til þess, að hann geti notað mannvirki félagsins. 

5. gr. 
Kostnað af upphaflegri aðalleiðslu vatnsveitunnar skal að jöfnum hlutum greiða 

fyrir hvert býli á félagssvæðinu. Skal hann greiddur af stofngjöldum félagsmanna, 
þar sem þau hrökkva til og styrk, sem veittur kynni að vera til vatnsveitunnar. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverju býli á félagssvæðinu, sem vatns 
nýtur úr vatnsveitunni. 

Skal félagsstjórnin tiltaka upphæð hans þannig fyrir hvert reikningsár, að 
nægi til greiðslu vaxta og afborgana stofnkostnaðar aðalleiðslu vatnsveitunnar og 
til viðhalds. 

Gjöld samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar má taka lögtaki ásamt áföllnum inn- 
heimtukostnaði, ef ekki er staðið í skilum um greiðslu gjalda til félagsins. 

Eignir félagsins stonda til fullnægingar skuldbindingum þess. Enginn félags- 
maður ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins umfram gjöld þau, sem honum er 
gert að greiða til félagsins samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar. 

6. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, er fjórir félagar, eða tveir stjórn- 

armeðlimir krefjast þess, enda greini þeir tilefni kröfunnar. 

7. gr. 
Félagsfundur er lögmætur, ef helmingur félagsmanna sækir hann, enda hafi 

verið löglega til hans boðað. Fundur er löglega boðaður, ef hverjum félagsmanni er 
tilkynnt fundar hoðið bréflega, eða persónulega með fimm daga fyrirvara. Á félags- 
fundum hafa allir félagsmenn jafnan rétt og ræður afl atkvæða úrslitum. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. april ár hvert. Til hans 

skal boða með viku fyrirvara, bréflega eða persónulega. 
Aðalfundur er lögmætur, ef 34 félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar sinnum 

verið boðað til aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundurinn lög- 
mætur, hver sem fundarsóknin er. i 

Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 

fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrir menn í stjórn félagsins og 
tveir endurskoðendur til eins árs í senn. 

Iiggi önnur mál fyrir aðalfundi en venjuleg aðalfundarstörf, skal þess getið í 
fundarboði. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Störf stjórnar og endurskoðenda 

skulu vera ólaunuð. 

Formaður kveður stjórnina saman til fundar og boðar félagsfundi og aðalfundi. 
Stjórnarlundir eru því aðeins lögmætir, að allir stjórnarmenn séu mættir.
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Færa skal gerðabók stjórnarfunda og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð 
í lok hvers fundar og undirrita hana, ásamt formanni, þegar hún hefur verið 

samþykkt. 

10. gr. 
Stjórn félagsins hefur umsjón með vatnsveitunni, annast reikningshald hennar 

og innheimtu á gjöldum til félagsins. Hún sér um viðhald og viðgerðir á vatnsbóli 
og aðalleiðslu. Viðhald heimtauga og umbúnað í húsum, annast félagsmenn hver 
hjá sér. 

11. gr. 
Samþykkt þessari má ekki breyta, nema á aðalfundi, enda hafi breytinganna 

verið getið í fundarboði og sé að minnsta kosti % félagsmanna samþykkir þeim. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júni 1923, 
til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. marz 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

AUGLÝSING 

um framboð og kjör forseta Íslands. 

Kjör forseta Íslands skal fram fara sunnudaginn 26. júní 1960. 

Framboðum til forsetakjörs skal skila í hendur dómsmálaráðuneytinu, ásamt 

samþykki forsetaefnis, nægilegri tölu meðmælenda og vottorðum yfirkjörstjórna um 

að þeir séu á kjörskrá, eigi síðar en fimm vikum fyrir kjördag. 

Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst 1500 kosningabærra manna, en mest 

3000, er skiptist þannig eftir landsfjórðungum: 

Úr Sunnlendingafjórðungi (V.-Skaftafellssýslu-Borgarfjarðarsýslu, að báðum 

meðtöldum) séu minnst 995 meðmælendur, en mest 2000. 

Úr Vestfirðingafjórðungi (Mýrasýslu—-Strandasýslu, að báðum meðtöldum) séu 

minnst 150 meðmælendur, en mest 295. 

Úr Norðlendingafjórðungi (V.-Húnavatnssýslu—S.-Þingeyjarsýslu, að báðum 

meðtöldum) séu minnst 245 meðmælendur, en mest 490. 

Úr Austfirðingafjórðungi (N.-Þingeyjarsýslu—A.-Skaftafellssýslu, að báðum 

meðtöldum) séu minnst 110 meðmælendur, en mest 215. 

Þetta auglýsist hér með samkvæmt lögum nr. 36 12, febrúar 1945, um framboð 

og kjör forseta Íslands. 

Forsætisráðuneytið, 19. marz 1960. 

Ólafur Thors. 
  

Birgir Thorlacius 
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30 REGLUGERÐ 
25. marz 

um breyting á reglugerð nr. 86 6. júlí 1956, um breyting á reglugerð nr. 74 

7. des. 1923, um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa. 

1. gr. 
Í stað: „500 krónur“ í 1. gr. reglugerðarinnar komi: 1150 krónur. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 12 20. júní 1923, um 
einkaleyfi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 25. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Páll Pálmason. 

31 REGLUGERD 
29. marz Pi > , . 

um útgáfu og notkun vegabréfa innanlands. 

1. gr. 
Allir unglingar á aldrinum 12 til 18 ára, sem búsettir eru í Vestmannaeyjum, 

eða dveljast þar 4 vikur eða lengur, skulu ávallt bera á sér vegabréf, er lögreglu- 
stjóri gefur út. 

2. gr. 
Skylt er að sýna vegabréf þessi hvenær sem löggæzlumenn krefjast. Einnig 

geta viðkomandi eftirlitsmenn, svo sem dyraverðir og afgreiðslufólk veitingastaða 
eða samkomuhúsa og annarra sölustaða, sem opnir eru eftir lokunartíma sölubúða, 
krafizt þess, að vegabréf sé sýnt, ef tiltekinn aldur eða hæfileiki er skilyrði fyrir 
komu eða dvöl á þeim stað. 

3. gr. 
Í vegabréfi skulu vera þessar upplýsingar um vegabréfshafa: 
1. Fullt nafn hans. 
2. Staða eða atvinna. 
3. Fæðingardagur og ár. 
4. Fæðingarstaður. 
5. Heimilisfang. 
6. Mynd hans. 
7. Nafn hans, ritað eigin hendi. 

4. gr. 
Lögreglustjóri skal halda spjaldskrá um vegabréf, sem gefin verða út. Spjald- 

skráin skal geyma allar sömu upplýsingar og vegabréfið um vegabréfshafa, þ. á m. 
mynd hans, svo og aðrar upplýsingar, er lögreglustjóri telur nauðsynlegar. 

Hver, sem vegabréf skal bera, er skyldur til að gefa sig fram í skrifstofu 
lögreglustjóra til að fá bréfið afhent, Skal hann þá afhenda 2 myndir af sér, er
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lögreglustjóri tekur gildar, til afnota á vegabréfið og spjaldskrána. Hann skal og 31 
gefa allar þær upplýsingar, sem lögreglustjóri telur nauðsynlegar við útgáfu vega- 29. marz 

bréfsins og samning spjaldskrárinnar. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 10000.00. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 10 15. maí 1942, um notkun 

vegabréfa innanlands, og eftir tilmælum bæjarstjórnar Vestmannaeyja, öðlast þegar 
gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Gústav ÁA. Jónasson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð frú Gunhördu Magnús- 32 

son, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 31. marz 1960. 31. marz 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð frú Gunhördu Magnússon. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður frú Gunhördu Magnússon. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Ingólfi Magnússyni, Hvanneyri, Andakilshreppi, eigin- 

manni frú Gunhördu, og börnum þeirra með minningargjöf að upphæð kr. 5000.00 
—. fimm þúsund krónur — til kvenfélagsins 19. júní í Andakíl í Borgarfjarðarsýslu. 
Gunharda var fædd í Noregi 22. júní 1896 og andaðist 24. jan. 1959. 

3. gr. 
Sjóðurinn er eign félagsins, en með sérstöku reikningshaldi, og er hann undan- 

þeginn öllum fjárhagsskuldbindingum félagsins. 

4. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

5. gr. 
Ársreikningur sjóðsins skal endurskoðaður af endurskoðendum félagsins og 

lagður fram til samþykktar á aðalfundi félagsins. 

6. gr. 
Fastar tekjur sjóðsins eru vextir af höfuðstóli. Sjóðinn skal efla með frjálsum 

framlögum, gjöfum og áheitum, sölu minningarspjalda og heillaóskaskeyta, sem 
stjórn sjóðsins lætur gera. Enn fremur skal efla sjóðinn á hvern þann hátt, er
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32 sjóðstjórn telur tilhlýðilegt hverju sinni. Á hverju minningar- eða heillaóskaspjaldi 
31. marz skal tiltekið, að gjöf hafi verið afhent Minningarsjóði frú Gunhördu Magnússon. 

Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabækur fyrir sjóðinn og færa í þær skipu- 
lagsskrána, gjafir til sjóðsins, styrkveitingar, fundarsamþykktir, ársreikninga og 
annað, sem varðar starfsemi sjóðsins. 

7. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja eða gleðja þær félagskonur, sem verða fyrir 

erfiðleikum eða fjárhagstjóni vegna langvarandi veikinda, slysa, dauðsfalls innan 
fjölskyldu þeirra eða öðrum örðugleikum af þeim óviðráðanlegu orsökum. 

8. gr. 
Ábendingar eða umsóknir um styrki úr sjóðnum skal senda sjóðstjórn fyrir 

1. desember ár hvert, og útborgun styrkja fari fram eigi síðar en um miðjan desember. 

9. gr. 
Til styrkveitinga er heimilt að verja öllum vaxtatekjum sjóðsins ár hvert. Eftir 

að sjóðurinn hefur náð kr. 10000.00 — tíu þúsund krónum —, er auk þess 
heimilt að verja allt að helmingi annarra tekna til styrkveitinga, þó þannig, að 
heildarstyrkur ár hvert sé ekki hærri en sem svarar 40 hluta af eign sjóðsins við 
síðasta reikningsuppgjör. Sé eitthvert ár ekki notuð heimiluð upphæð til styrk- 
veitinga, skal hún eða eftirstöðvar hennar lagðar við höfuðstól. 

10. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxtað á eftirfarandi hátt: 

1. Í ríkisskuldabréfum. 
2. Í skuldabréfum, sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs. 
3. Í bönkum og sparisjóðum, sem fullnægja ákvæðum laga nr. 69/1941. 

11. gr. 
Til þess að taka út fé sjóðsins, þarf undirskrift formanns og gjaldkera 

sjóðstjórnar. 

12. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrjár félagskonur, sem kosnar eru á aðalfundi félagsins 

til þriggja ára í senn, og skal ein ganga úr eftir hlutkesti á ári. Stjórnin skiptir sjálf 
með sér verkum. 

13. gr. 
Breytingar á skipulagsskrá þessari má því aðeins gera, að þær hafi verið 

samþykktar með % hluta greiddra atkvæða á aðalfundi kvenfélagsins 19. juni. 

14. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari.
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REGLUR 

fyrir félagsheimili Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Hjaltalundur. Lóðin er leigulóð, leigð af jarðeigna- 

deild ríkisins, samkv. leigusamningi staðfestum af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 
81. ág. 1945. Lóðarstærðin er 21 ha. Lóðamörk eru samkv. leigusamningi. 

Eigendur félagsheimilisins eru þessir: 
Hjaltastaðahreppur að % hlutum, Ungmennafélagið Fram að % hlutum og 

Kvenfélagið Björk að % hlutum. 

2. gr. 
Húsnefnd kjörin árlega stjórnar félagsheimilinu. Hún er þannig skipuð, að 

stjórn hvers félags, sem er meðeigandi í félagsheimilinu, kýs einn mann í nefndina. 
Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Húsnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún 
skal halda nákvæma gerðabók um störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal 

afhenda gerðabækurnar héraðsbókasafni Austurlands, ef stofnað verður, annars 

Þjóðskjalasafninu, til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fund er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund ef einn 

nefndarmanna æskir þess. 
Aðalfundur eigenda félagsheimilisins skal vera ár hvert. Skulu þangað kvaddir, 

með hæfilegum fyrirvara, stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur félags- 
heimilisins. Á fundinum skal húsnefnd leggja fram rekstrar- og efnahagsreikning 
félagsheimilisins, endurskoðaðan af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga eða 
löggiltum endurskoðanda. Einnig leggur hún fyrir fundinn fjárhagsáætlun fyrir 

félagsheimilið á yfirstandandi ári. 
Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm sem unnt er. Eigi má efna til verulegrá 

útgjalda nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða aukafundi söru aðila og sæti 
eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafnt um rekstrargjöld og stofnkostnað. Reikninga 
og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Atkvæðisrétt á aðalfundi 
hafa 3 menn frá hverjum eignaraðila félagsheimilisins, þó ekki húsnefndarmenn. 

Félagsstjórnir skýra frá því á aðalfundi hvern þær hafa valið í húsnefnd af 

sinni hálfu næsta ár. 
Afrit af ársreikningum félagsheimilisins skal senda félagsheimilasjóði. 

Félagsheimilið skal reka sem sjálfstæða stofnun með sérstöku reikningshaldi. 

Almanaksárið skal vera reikningsár þess. 

4. gr. 

Aðalverkefni húsnefndar er: 

a. Að ráða húsvörð, sé þess þörf að dómi aðalfundar, setja honum starfsreglur 

og sjá um, að þeim sé fylgt. 
b. Að ráða annað starfsfólk ef aðalfundur telur það nauðsynlegt. Leita skal um- 

sagnar húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn. 
Að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra. 
Að ákveða gjöld fyrir afnot hússins. 

Að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda. 

f. Ad sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda. 
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g. Að sjá um ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi og 
að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni. 

h. Að sjá um að húsið sé hæfilega hitað og lýst. 
i. Að sjá um að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. 

5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er þeim að heimila félögum, sem greinir í Í. gr. laga nr. 77 1947 um 

félagsheimili svo og breytingum á þeim lögum frá 29. maí 1957, innan sama byggð- 
arlags, afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef eigi fer í bága við eðlilega þörf 

eigenda sjálfra fyrir húsið. Verði ágreiningur um, hvort slíkt félag eigi rétt á afnot- 
um af félagsheimilinu, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans má skjóta til 
menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins, skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist, 

til þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma ekki aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan 

hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða ekki við, þegar samkomu líkur, skal gæzlumaður 
slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, koma hús- 
búnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og loks loka vel 
gluggum og hurðum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá 

um ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð 
vandlega með sótthreinsandi efni, fatageymslur og búningsherbergi ræst. 

Árlega skal fram fara gagngerð ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni snyrtilegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel 

hirt. Lóðin skal vera girt traustri, gripheldri girðingu, er haldið sé vel við. Hesthús 
og bifreiðarstæði skal vera í námunda við félagsheimilið. 

11. gr. 
Fánastöng skal komið fyrir á húsinu eða við það. Hún skal vera traustlega 

fest og máluð hvít. Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúra skal 
ávallt vera heil. Stöngin skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella 

hana, t. d. ef skipta þarf um snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt 
að notaður sé fáni með réttum litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla vandlega með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir, dyrumbúnaði, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu á veggjum, hreinlætistæki, eldavél 
og hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðs- 
tjöld, gólf í samkomusal o. s. frv. - . -
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13. gr. 33 
Skemmdir á húseigninni, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit, skulu þeir 15. marz 

bæta, sem skemmdum valda. 

14. gr. 
Á opinberum samkomum, sem haldnar eru í félagsheimilinu, má hvorki veita 

áfengi né neyta þess, Húsnefnd getur svipt þá, sem gegn þessu brjóta aðgangi að 
félagsheimilinu um tiltekin tíma. 

15. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. júní 1947, 

um félagsheimili, öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar af stjórn félags- 
heimilisins og þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 

Framanritaðar reglur staðfestast hér með. 

Í menntamálaráðuneytinu, 15. marz 1960. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Åsgeir Pétursson. 

AUGLYSING 34 
29. marz 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá IL 

Frá og með 30. marz 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í dag á 
lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 29. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Baldur Möller. 

AUGLÝSING 35 
. Le ra Ed . . Lad . Led .. 29. 

um staðfestingu dómsmálaráðuneytisins á samþykkt um breytingu á lögreglu- mar 

samþykkt fyrir Vestmannaeyjakaupstad frå 31. marz 1928, sbr. auglýsingu frå 

15. janúar 1951. 

1. gr. 
2. málsliður 1. mgr. 20. gr. í lögreglusamþykkt fyrir Vestmannaeyjakaupstað 

frá 31. marz 1928 orðist svo: 
Unglingum innan 16 ára er óheimill aðgangur að almennum knattborðsstofum, 

dansstofum og öldrykkjustöðum. Þeim er óheimill aðgangur að almennum veit- 
ingastofum, ís-, sælgætis- og tóbaksbúðum eftir kl. 20.00, nema í fylgd með full- 
orðnum, sem ber ábyrgð á þeim. Öll afgreiðsla um söluop til barna, eftir að úti- 
vistartíma þeirra er lokið, er óheimil. Eigendum og umsjónarmönnum þessara 
stofnana ber að sjá um, að unglingarnir fái þar ekki aðgang né hafist þar við, 
fram yfir það, sem leyfilegt er. 

B12
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Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20.00 á tíma- 
bilinu frá 1. október til 1. maí og ekki seinna en kl. 22 frá 1. maí til 1. október, 
nema i fylgd með fullorðnum. 

Börn frá 12— 14 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 22.00 á tíma- 
bilinu frá 1. október til 1. maí og ekki seinna en kl. 23.00 frá frá 1. maí til 1. október, 
nema í fylgd með fullorðnum. 

Þegar sérstaklega stendur á, getur bæjarstjórn sett til bráðabirgða strangari 
reglur um útivist barna allt að 16 ára. 

Foreldrar og húsbændur barnanna skulu, að viðlögðum sektum, sjá um, að 
ákvæðum þessum sé framfylgt. 

Þegar talað er um almannafæri í samþykkt þessari, er átt við götur, vegi og 
svæði, sem ætlað er til almenningsnota, svo sem leikvelli, sölutorg, bryggjur, ból- 

virki 0. s. frv. 
Um veitingastaði, almennar knattborðsstofur, afgreiðslustaði, bifreiðar o. bp. h., 

kvikmyndahús, leikhús og önnur samkomuhús, gilda ákvæði samþykktar þessarar 

um almannafæri, eftir því sem við á. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

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

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 29. marz 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar 

almannatrygginga. 

Árið 1960 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. Hjón: 
Á 1. verðlagssvæði ................00..... ns. kr. 1400.00 
- 2. — eee essere re… — 1090.00 

b. Ókvæntir karlar: i 
Á 1. verðlagssvæði ..........2...20000 00... kr. 1273.00 
- 2. — rr — 991.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ............0.. 000... kr. 955.00 
- 2. ss ven seere rss resee — 743.00 

2. Félagsmenn sérsjóða samkv. 85. gr. laga nr. 24/1956 skulu árið 1960 greiða 
iðgjald sem hér segir: 

a. Hjón: 
Á 1. verðlagssvæði .............00..000.0 nn kr. 420.00 
- 2. — — 327.00



95 

b. Ókvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði .........00.00200 00. nn kr. 382.00 
- 2. rr — 297.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ...............00 000 kr. 287.00 
- 2. — SEEDEDE OEEEEEEEESEEEE — 223.00 

3. Iðgjöld atvinnurekenda samkv. 29. gr. laga nr. 24/1956 skulu árið 1960 vera 
þessi: 

Á 1. verðlagssvæði .............0... 0 kr. 11.50 á viku 
- 2. URÐIR — 895 - — 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956 um almanna- 
tryggingar, sbr. lög nr. 6 3. marz 1960 og lög nr. 13 31. marz 1960, um breyting á 
þeim lögum, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 1. apríl 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 2. apríl 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í dag á 
lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1. april 1960. 

Ingólfur Jónsson. 

Baldur Möller. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með deginum í dag að telja ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar 
i dag á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 8. apríl 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Baldur Möller. 

1960 

36 

1. apríl 

37 

1. april 

38 
8. april
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39 GJALDSKRÁ OG REGLUR 
24. febr. 

fyrir Landssímann. 

I. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við handvirkar stöðvar (nú allar stöðvar 
utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, Akureyrar og Keflavíkur) sbr. þó III. kafla um 

notendasíma i sveitum. 

A. Stofngjald. 

1. Fyrir 1 línu með 1 venjulegu talfæri ............0000. 0000... kr. 2000.00 
2. — hvert venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð .................. — 800.00 
3. — aukabjållu (venjulega) ..........00.0000. 0... senn — 400.00 
4. — tengil ............020000.0 sn ess — 300.00 

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 hinar venjulegu, sem 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 símamálastjórninni 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. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 
sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

Afnotagjöld á ársfjórðungi. 

I. Fyrir hverja símalínu með venjulegu talfæri. 

Afgreiðslutími 

klst. 2—3 notendur Yfir 3 notendur 

Stöðvar á v. degi Sérlina á sömu línu á sömu línu 

3. fl... 2 200 160 120 

2. fl... 6 325 270 200 
1. fl Bo 0. 10 360 300 225 

14 400 320 250 
24 450 360 270 

Ef afgreiðslutími stöðvar er lengdur frá því, sem að ofan getur, bætast kr. 10.00 
við ársfjórðungsgjaldið fyrir hverja viðbótar klukkustund. 

IT. Fyrir aukabúnað. 

1 Fyrir hvert venjulegt aukatalfæri i sömu íbúð  ........0..00..... kr. 120.00 
2. — — — — annars staðar í sama húsi ...... — 150.00 
3. — — — — í öðru húsi, verður ákveðið i 

hverju tilfelli með hliðsjón af línulengd og kostnaði.
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4. Fyrir hverja venjulega aukabjöllu í sama húsi .................. kr. 18.00 39 
5. — hvern tengil (með rafvökum) ..........000...0.. enn — 30.00 24. febr. 

Afnotagjöld þau, sem talin eru í 2., 3., 4. og 5. lið hér að framan, gilda því aðeins, 
að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. 

III. Almenn ákvæði. 

Ofannefnd afnotagjöld fyrir Í línu með Í talfæri og fyrir aukatalfæri hækka um 
50% hjá hvers konar atvinnu- og verzlunarfyrirtækjum og hjá einstökum atvinnu- 
rekendum og öðrum mönnum, sem að áliti símstjóra nota símann sérstaklega mikið. 
Þessi hækkun gildir þó ekki við 3. fl. stöðvar. 

Afnotagjald fyrir talsíma greiðist fyrir fram fyrir einn ársfjórðung í senn, og 
eru gjalddagar 1. virkan dag í janúar, april, 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 og tilheyrandi lagnir, svo og annan símabúnað 
en að framan greinir, eru ákveðin af póst- og símamálastjórninni hverju sinni. 

C. Gjald fyrir flutning á venjulegum talsímatækjum. 

1. Milli húsa við sömu símstöð, fyrir hvert talfæri með línu ........ kr. 1000.00 
2. Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 

a. Í sömu íbúð eða innan 20 m fjarl. á sömu hæð .............. — 200.00 
b. Annars staðar i sama húsi ...........002.00 0... sn en — 400.00 

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 i stóðvarskiptiborðum, verða gjöldin ákveðin af póst- og símamálastjórninni í 
hvert skipti. 

Flutningsgjöld greiðist fyrir fram áður en verkið er hafið. 
Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 

ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað, 
má lækka flutningsgjaldið niður í allt að kr. 600.00. 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 
greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 

Viðtökugjald greiðist þó ekki, þegar sonur eða dóttir notandans tekur við sím- 
anum. 

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. Tengigjald. 

Fyrir hvert talsímaáhald á einkalínu, sem stendur í sambandi við landssíma- 
stöð, greiðist tengigjald kr. 500.00 á ári í kauptúnum og kr. 360.00 í sveitum, þar sem 
fleiri en einn eru á sömu línu.
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39 F. Leigutími og uppsögn. 

24. febr. 1, Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mánað- 

ar frá þeim tíma, sem landssímirn ér reiðubúinn að koma símasambandi á. Að 

skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 

minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er áð ræða, má 

þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 

ög ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti 

til aðstæðna. 

II. KAFLI 

Gjaldskrá fyrir talsímanotendur í sambandi við sjálfvirkar stöðvar (nú í Reykjavík, 
Hafnarfirði, Akureyri og Keflavík). 

A, Stofngjald. 
1. Fyrir 1 línu með talfæri ..c...ci..iiisiisssssstss sannan kr. 2800.00 

2. — 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) — 700.00 
3. — 1 venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 

(hægt að tala á milli) .........00000000 00 enn — 1000.00 

4.--— venjulega aukabjöllu ..........0..000000 0. en sn nn — 400.00 

5. — tengil .„........000%%. neee — 300.00 

Stofngjöld fyrir aukatalfæri í öðrum húsum og fyrir miðstöðvarborð verða åkved- 

in af póst- og símamálastjórninni í hvert skipti. Svo er og um önnur tæki og aðrar 
gerðir símabúnaðar en að framan greinir með hliðsjón af línulengd og kostnaði. 

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 mörk- 

um og til hlutaðeigandi notanda. Nefnd aukagjöld eru ákveðin af póst- og síma- 

málastjórninni í hvert skipti. 
Hluti af stofngjaldi — að jafnaði helmingur, — greiðist fyrir fram, þegar síma- 

pöntun hefur verið tekin til greina og undirbúningsframkvæmdir eru hafnar, og af- 

gangurinn þegar síminn er tengdur í samband, og er miðað við þá gjaldskrá, er 

þá gildir. . 
Þegar handvirkum síma er breytt í sjálfvirkan síma, má krefjast aukastofn- 

gjalds, sem svarar hálfum mismun á stofngjaldi við sjálfvirkan og handvirkan síma. 

Ofanskráð stofngjöld fyrir aukatalfæri og annan aukabúnað gilda aðeins, þegar 

sami maður eða fyrirtæki hefur búnaðinn. 

B. Afnotagjald. 

- Afnotagjöldin greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og miðast þau að jafnaði 

við notkun símans næsta eða næstsíðasta ársfjórðung á undan. 

Þó má þegar sérstaklega stendur á, vegna tilfærslu á greiðslumánuði ársfjórð- 

ungsgjalda, krefjast afnotagjalda 1—2 mánuði fram í tímann, þegar tilfærsla fer fram. 

1. Ársfjórðungsgjöldin eru þessi eftir útförnum samtalafjölda á hverri línu, eins og 

teljarar í stöðinni sýna: 

a. Fyrir heimilissíma kr. 450.00, þar í innifalin 600 samtöl, og 70 aurar fyrir 

hvert samtal þar fram yfir.
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b. Fyrir verzlunar- og atvinnusima kr. 650.00, þar í innifalin 600 samtöl, og 70 
aurar fyrir hvert samtal þar fram yfir. 
Hjá notendum, sem hafa 2 eða fleiri línur í miðstöðvarboörðsreit stöðvar- 

innar, er flokkunin miðuð við meðalsamtalafjölda á línunum. Þeir, sem hafa tvö 
eða fleiri samfelld númer í miðstöðvarbörðsreit, en ekkert miðstöðvarborð, 
greiða aukagjald, sem þóst- og sinamálastjórnin 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 eða að fullu, sem eftir athugun og að dómi 
hennar hafa verulega slæm áhrif á afgreiðslu sjálfvirku símstöðvarinnar, eða ef 
sími þeirra er misnotaður svo sem með endurteknum sabbhringingum eða öðr- 

um truflunum. 
Sé lína einhvers notanda óhæfilega oft á tali að dómi póst- og símamála- 

stjórnarinnar, getur stofnunin krafizt þess, að notandinn fallist á lagfæringar 
eða greiði aukagjald. 

Notendur mega ekki selja afnot af símum þeim, er þeir hafa, án sérstaks 
leyfis frá póst- og símamálastjórninni, sem ákveður gjaldið. 
Ársfjórðungsgjald. 
Fyrir 1 venjulegt aukatalfæri í sömu íbúð (ekki hægt að tala á milli) kr. 70.00 
— Í venjulegt aukatalfæri annars staðar í sama húsi með snara 

(hægt að tala á milli) ...............00 000... — 150.00 
— 1 venjulegt aukatalfæri í öðru húsi verður ákveðið i hverju til- 

felli með hliðsjón af líinulengd og kostnaði. 
— 1 tengill ......................0.00. 0. — 12.00 
— venjulega aukabjöllu ...... AR III — 20.00 

Afnotagjöld fyrir þá notendur, sem hafa miðstöðvarborð, reiknast ársfjórðungs- 
lega þannig: 

a. Línugjald eftir samtalafjölda samkvæmt ákvæðum í 1. lið. 
b. Miðstöðvarborðsgjald fyrir hvert númer í borðinu: 

kr. 45.00 fyrir handvirk borð (CB). 
— 100.00 fyrir sjálfvirk borð (PABX). 

Gjöld þessi eru miðuð við venjulega gerð miðstöðvarborða. 
Fyrir sérstakar gerðir fer eftir samningi: í hvert skipti. 

c. Talfæragjald: kr. 125.00 fyrir hvert talfæri í sama húsi, annars bætast við 
línuleiga. 
Afnotagjöld þau, sem talin eru í B. 1., 2. og 3. lið hér að framan, gilda þvi 

aðeins, að sami maður eða sama fyrirtæki hafi öll áhöldin. ” 
Afnotagjöld fyrir önnur tæki, línur og 'sérbúnað en að framan greinir, verða 
ákveðin af póst og símamálastjórninni í hvert skipti. 

C. Flutningsgjald. i 
Milli húsa, fyrir hvert venjulegt talfæri ................. RA kr. 1400.00 

(Flutningsgjald greiðist að fullu, enda þótt sími sé fyrir í því 
húsi, sem flutt er í.) 
Innanhúss, á aukatalfæri, aukabjöllu eða tengli: 
a. Milli herbergja í sömu íbúð eða innan 20 m fjarlægðar á á sömu hæð — 200.00 
b. Annars staðar í sama húsi .........%....0..2000 00. — 400.00 
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39 Sé um óvenjulega kostnaðarsaman innanhússflutning að ræða, eða önnur áhöld, 
24. febr. 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. 

Sé sími fluttur á sama ári og hann er settur upp, eða oftar en einu sinni á sama 
ári, og aðeins er um nýja innanhúslögn að ræða og ekki neinn óvenjulegan kostnað 
má lækka flutningsgjaldið niður í allt að kr. 600.00, ef flutt er innan 6 mánaða, en Í 

allt að kr. 1000.00, ef 6—12 mánuðir líða á milli. 

D. Viðtökugjald. 

Flytji einhver í hús og taki við síma af öðrum manni án breytinga á símalögn, 
greiðist sama gjald og fyrir flutning milli húsa, þó hvorki af tengli né aukabjöllu. 
Viðtökugjald greiðist þó ekki, þegar sonur eða dóttir notandans tekur við símanum. 

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. Skemmsti leigutími talsímatækja er 12 mánuðir og telst frá byrjun næsta mán- 
aðar frá þeim tíma, sem landssíminn er reiðubúinn að koma símasambandi á. 
Ad skemmsta leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um mánaðamót með 
minnst Í mánaðar fyrirvara, og skal það gert skriflega. 

2. Þegar sérstaklega stendur á, svo sem þegar um bráðabirgðasíma er að ræða, 
má þó leigja not af síma e. þ. 1. fyrir lægra gjald en venjulegt árlegt afnotagjald, 
og ákveðst gjaldið þá í hverju tilfelli af póst- og símamálastjórninni með tilliti 
til aðstæðna. 

III. KAFLI 

Notendasímar landssímans í sveitum. 

Um notendasíma landssímans i sveitum gilda eftirfarandi almennar reglur: 
1. Stofngjald fyrir hvern síma er kr. 1300.00. 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 
ársfjórðungslega sem hér segir: 

Fyrir hvern síma í sambandi við: 

3. fl. landssímastöð ............200200000 ner kr. 100.00 
2. fl. — — 160.00 
1. fl. B. — sem er opin 10 klst. å dag ............ — 200.00 

— — — allan sólarhringinn ..... — 225.00 

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 landssim- 
inn beri nokkurn hluta kostnaðarins. 

5. Leggist jörð í eyði eða ef ábúandi vill ekki hafa símann, má taka símann burtu. 
Linuna skal þó ekki taka niður á fyrsta ári, ef líkur benda til, að jörðin verði 
aftur byggð eða ábúendaskipti verði.
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Við nýlagningu annist hlutaðeigendur á sinn kostnað flutning efnis frá skips- 
hlið á Eimskipafélagshöfn út á línustæðið, svo og dreifingu efnisins þar. 
Símanotendur eru að sjálfsögðu háðir sömu reglum og venjum, sem almennt 
gilda um meðferð símatækja og starfrækslu notendasíma. 
Landssíminn hefur að sjálfsögðu, hvenær sem er, heimild til að fjölga símum 
út frá notendasímalinum eða í framhaldi af þeim. 
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 
gjalddagar 1. virkan dag í janúar, april, júlí og október. 

Þegar um nytt gjald er að ræða, fer hæð gjaldsins í fyrsta sinn eftir því, 
hve langur tími er eftir af ársfjórðungnum, sem stendur yfir, þegar símasam- 
bandið 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 i 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 sumarbú- 
stöðum, veiðiskálum, íþróttaskálum, héraðsskólum, gisti- og veitingastöðum, hjá 
iðnrekendum, atvinnurekendum eða verzlunum o. s. frv. samkvæmt I. eða IL 
kafla, en ekki samkvæmt þessum kafla. Um síma hjá öðrum aðilum eða stofnun- 
um í sveit, eða þar sem sérstaklega stendur á, fer í hvert skipti eftir ákvörðun 
póst- og símamálastjórnarinnar 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 samanlagt yfir 100 wött í loftneti, kr. 300.00 fyrir 
senditæki með 20—100 watta afli og kr. 100.00 fyrir minni senditæki. 
Ef einstökum aðila er veitt leyfi til þess að starfrækja radíóstöð á landi til við- 
skipta við skip varðandi erindi við hann eða fyrirtæki hans 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. 
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B. Radíótæki á leigu. 

a. Farstöðvar. 

- Skipseigandi eða útgerðarfélag, sem óskar að taka á leigu loftskeytastöð eða tal- 
stöð í íslenzkt skip, sendi skriflega umsókn um það til póst- og símamálastjórn- 
arinnar, sem gefur út leyfisbréf fyrir stöðina og önnur skírteini. 

„ 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 skipseiganda þau til afnota í skipinu. Landssíminn 
annast uppsetningu tækjanna, sem skipseigandi greiðir eftir reikningi. Leigu- 
taki skal sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi og 
leitt að tækjunum, svo og um alla trésmiðavinnu og aðra vinnu en rafmagns- 
uppsetningu tækjanna. Einnig skal leigutaki kaupa rafgeyma, rafhlöður og 
hleðsluspjöld fyrir stöðina og kosta lögn frá 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 (skírteini loftskeytamanns eða talstöðvarvarðar). Stöðin er þó ávallt 
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 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 
vátryggingu tækjanna í skipum og bátum öðrum en farþega- og varðskipa 
og/eða vöruflutningaskipum stærri en 500 rúmlesta, enda skal leigutaki sjálfur 
annast vátryggingu tækjanna i þeim skipum. Vátryggingariðgjöld fyrir tæki, 
sem landssíminn annast vátryggingu á, skal leigutaki greiða landssímanum sam- 
tímis 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 radíótækin áður en uppsetningu þeirra er 
lokið, svo og leigu og vátryggingariðgjald til næsta gjalddaga. Leiga og vá- 
tryggingariðsjald 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 ársfjórðungi reiknað sem einn ársfjórðungur. Leiga og vátryggingariðgjald 
fyrir loftskeytastöðvar greiðist ársfjórðungslega fyrir fram, og reiknast brot úr 
ársfjórðungi sem heill ársfjórðungur. Minnsti leigutími er 2 ár samfleytt fyrir 
stöðvar 20 watta eða minni, en 3 ár fyrir stærri stöðvar. 

Að þeim tíma liðnum er uppsagnarfrestur á leigunni 3 mánuðir, og ber 
leigutaki ábyrgð á öllum gjöldum vegna stöðvarinnar, þar til uppsagnarfrestur
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er liðinn. Þó má stytta þennan minnsta leigutíma, er nýr eigandi verður að 39 
skipinu innan tveggja ára, sem óskar að tækin verði þar áfram með honum 24. febr. 
sem leigutaka. Hinn nýi leigutaki fær þá helmings afslátt frá venjulegu stofn- 
gjaldi, og nefnist gjaldið þá viðtökugjald. 

Sé ársleiga og vátryggingariðgjöld ekki greidd fyrir 1. apríl og ársfjórðungs- 
leiga og vátryggingariðgjöld ekki fyrir 15. hvers fyrsta ársfjórðungsmánaðar, 
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 radíóbúnaði 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. 200.00. Heimilt er að innheimta nefnd talstöðva- og loftskeyta- 
stöðvargjöld með símareikningum hlutaðeigandi aðila að viðlagðri lokun símans. 

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. 
Samskonar reglur og fyrir stöðvar í skipum gilda um radíótæki í öðrum farar- 
tækjum. 

b. Firðtalstöðvar á afskekktum stöðum. 

Sá, sem óskar að taka á leigu firðtalstöð til afnota á afskekktum bæ, sendi skrif- 
lega umsókn til póst- og símamálastjórnarinnar og tilgreini þar nauðsyn þess 
og aðrar aðstæður. 
Landssíminn leggur til senditæki og viðtæki með lömpum af þeirri gerð tækja, 
sem leigð eru á hverjum tíma. Leigutaki kostar uppsetningu tækjanna samkvæmt 
fyrirsögn landssímans, svo og uppsetningu loftnets og jarðsambands. Enn fremur 
skal leigutaki sjá um, að rafmagn með hæfilegri orku og spennu sé fyrir hendi 
og leitt að tækjunum og kosti rafhlöður, rafgeyma og hleðslubúnað þeirra. 
Leigutaka eða þeim, sem á að starfrækja stöðina, er skylt að undirrita þagnar- 
heit og haga starfrækslunni í einu og öllu eftir fyrirmælum landssímans og 
hlíta þeim ákvæðum og reglum, sem settar eru eða settar kunna að verða, um 
starfrækslu slíkra stöðva. Verði misbrestur á þessu, getur póst- og símamála- 
stjórnin afturkallað starfræksluleyfi stöðvarinnar, lokað henni eða tekið hana 
burtu. 
Leigutaka ber að sjá um, að vel sé með stöðina farið og henni 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 

viðgerðar er þörf fljótlega. 
Öll radíótæki 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 trygg- 
ingu tækjanna, enda greiði leigutaki landssímanum vátryggingariðgjöld sam- 
tímis leigu og er lögtaksréttur á þeim eins og leigunni.
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7. Firðtalstöð leigutaka skal afgreiða einungis við þá eða þær talstöðvar lands- 
símans, 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 fastastöðvar eða far- 
stöðvar. 

8. Gjöld fyrir símtöl og símskeyti, sem afgreidd eru milli stöðvar leigutaka og 
þeirrar stöðvar landssímans, sem afgreitt er við, eru þau 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. 

9. Ársleiga greiðist í einu lagi fyrir fram fyrir 1. apríl ár hvert. Minnsti leigutími 
er 2 ár. 

c. Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir. 

Stofngjöld, leiga og vátryggingarupphæðir fyrir helztu gerðir radiótækja eru 
sem hér segir, nema öðruvísi sé um samið: . 

Leiga (með skoð- 

Stofngjald unargjaldi) Vátrygging 

Gerð Tæki kr. kr. kr. 

A-190 Loftskeyta- og talstöð, uppsett eftir 1/3'60 31000 24 800 155 000 
uppsett fyrir 1/3 '60 16 500 155 000 

ART-13 Loftskeyta- og talstöð .................. 5 000 4 500 25 000 
E Talsendir ..........0020002 00... 2 000 1320 9500 
F Talsendir „........000000000 0... 1500 1100 7500 
FF-3 Talsendir og viðtæki .................. 3 000 15 000 
FLB Talsendir og viðtæki .................. 900 660 4500 
FO Talsendir og viðtæki .................. 1600 1320 8 000 
GV Talsendir .........00.000000 0000. 1200 880 6 000 
GVA Talsendir ..........0000000000 000... 1800 1200 9 000 
GVV Talsendir og vidtæki .................. 1500 1100 8 000 
H-45 Talsendir .......... uppsett eftir 1/3 760 5 000 3 800 24 000 

uppsett fyrir 1/3 760 2 650 24 000 
H-75 Talsendir .......... uppsett eftir 1/3 760 7 000 5 600 35 000 

uppsett fyrir 1/3 760 4 000 35 000 
H-100 Talsendir .......... uppsett eftir 1/3 760 8 500 6 700 42 000 

uppsett fyrir 1/3 760 5 500 42 000 
B-236 Viðtæki .........0200000 0000. 1200 880 6 000 
B-285-K1  Viðtæki ............ uppsett eftir 1/3 760 3 000 2600 16 000 

uppsett fyrir 1/3 '60 1650 16 000 
B-285-S  Vidtæki ............ uppsett eftir 1/3 760 3 000 2200 14 000 

uppsett fyrir 1/3 '60 1400 14 000 
B-310 Viðtæki ............ uppsett eftir 1/3 760 5 000 4 000 25 000 

uppsett fyrir 1/3 '60 3 000 25 000 
B-312 Viðtæki ........000000000 0000. 2500 2 000 12500 
VE Viðtæki .........0.0000000 000... 1000 700 5000 
VES Viðtæki ........2.00000.0 000. 1500 1200 8 000 
VF Viðtæki .........0000000 0000 1000 700 4 600 
VF-1 Viðtæki .......0.0.0000 00. 1000 800 5 000 
VFS Viðtæki ........0.00000 00 1400 900 7 200 
VK Vidtæki .........00000000 00... 600 530 3000 
236/VEM2 Miðunarstöð ........00.0000 0000... 2500 2 000 12 500
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Leiga (með skoð- 39 

Stofngjald unargjaldi) Vátrygging 24. febr. 

Gerð Tæki kr. kr. kr. 

VEM-1 Miðunarbúnaður ...............00.00..0.. 400 330 2200 
VEM-2 Miðunarbúnaður .... uppsett eftir 1/3 '60 1700 1350 8500 

uppsett fyrir 1/3 '60 900 8500 
VFF Miðunarbúnaður ..............020.00... 300 240 1600 
L-1 Lorantæki .........02.000000 0000 3 000 1400 10 000 
V-1 Straumbreytir ...........00.00000000. 450 350 2 200 
VA Straumbreytir „.........00.00.. 00. 650 480 3 200 
VR Straumbreytir ...........0.20000000.0... 650 480 3 200 
V-220 Straumbreytir ..........00200 0000. 450 350 2 200 
V-220/20 Straumbreytir ..........0.000000 00... 550 420 2700 

Stýritafla I ..........0.000000 0000... 1100 970 5 300 
Styritafla IM .............0.0.00. 00... 1300 1150 6 500 
Stýritafla III .............00000000000... 700 620 3500 

EOK-15  Mótorrafall ........ uppsett eftir 1/3 '60 1000 800 5 000 
uppsett fyrir 1/3 '60 620 5 000 

EOK-20 Mótorrafall........ uppsett eftir 1/3 '60 1200 1100 6 700 
uppsett fyrir 1/3 '60 800 6 700 

ECK Mótorrafall ........ uppsett eftir 1/3 '60 900 880 4 500 
uppsett fyrir 1/3 '60 550 4 500 

Þegar um tæki er að ræða, sem eru ekki sett upp í skipunum erlendis, heldur 
flutt inn og sett upp hér, bætast aðflutningsgjöld við stofngjald tækjanna, nema 

samkomulag náist um að reikna hærri leigu í þess stað. 
Þegar um er að ræða talstöðvar á afskekktum bæjum, 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— 10 km línulengd -...........0...... kr. 6.00 
—  10— 25 — — — 8.00 
—  25—100 — AIR — 11.00 
— 100—225 — AR — 15.00 
— 225—350 — AR IRIR — 17.00 

Yfir 350 — AAA — 21.00 

Þegar linulengd milli símstöðva er innan 6 km, getur póst- og simamåla- 
stjórnin þó, þegar línukerfið leyfir og aðstæður eru hagstæðar, sett sérstaka 
gjaldskrá með lægra viðtalsbilagjaldi en að ofan greinir fyrir símtöl milli 
þessara stöðva, eða látið vissan fjölda viðtalsbila milli stöðvanna vera fólginn 
í tilteknu fastagjaldi símanotenda. 

Ofannefnd símtalagjöld gilda ekki, þegar um alveg sjálfvirka afgreiðslu 
milli stöðva er að ræða, en þá er í hverju tilfelli ákveðið hvernig reikna skuli 
greiðslu fyrir millistöðva símtöl.
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Hraðsímtöl: þrefalt venjulegt símtalagjald. 
Forgangshraðsímtöl: tífalt venjulegt símtalagjald. 
Kvaðning: kr. 2.00. 

Boðsending: kr. 7.00 fyrir hvern byrjaðan kílómetra 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 síma- 
málastjórnin þau, eins og þau eru á hverjum tíma. 

10. 

11. 

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 6.00 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. 

A. Gjald fyrir innanlandsskeyti 

sem hér segir: 
Venjuleg símskeyti: 125 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 12.50. 
Innanbæjarskeyti: 75 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 7.50. 
Blaðaskeyti: 20 aurar fyrir hvert orð. Minnsta gjald kr. 6.00. 
Hraðskeyti: Tvöfalt venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald kr. 25.00. 
Veðurskeyti: Sama og venjulegt skeytagjald. Minnsta gjald einnig hið sama. 
Veðurskeyti hafa þó forgang fyrir öðrum skeytum. 
Símapóstávísanir: Gjald kr. 20.00 án tillits til orðafjölda. 
Heillaskeyti: Sama gjald og fyrir venjulegt símskeyti, en auk þess greiðist auka- 
gjald fyrir skrauteyðublöð, kr. 15.00. 

Jóla- og nýjársskeyti með ákveðnum textum kosta kr. 20.00 milli stöðva, en 
innanbæjar kr. 12.00. 
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 strand- 
arstöðvar við íslenzk skip er samanlagt: 
a. Venjulegt símskeytagjald innanlands. 
b. Strandargjald, 75 aurar fyrir orðið. (Strandargjald við erlend skip er 0.60 

gullfrankar.) 
c. Skipsgjald. Engin önnur íslenzk skip en farþegaskip taka skipsgjald, sem er 

nú 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 frá talsímanotanda kostar kr. 3.00 fyrir hver 
100 orð eða færri, þó nær þetta ákvæði ekki til einkasíma í sveitum. 
Afturköllun á símskeyti kostar kr. 1.50, ef ekki er farið að senda það frá af- 
hendingarstöðinni.
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12. Sendiferðir með símskeyti: Símskeyti eru yfirleitt send ókeypis allt að 1 kíló- 39 
metra frá símastöð. Ef símskeyti eiga að sendast lengra, skal greiða kr. 7.00 24. febr. 
fyrir hvern kílómetra. Þetta gildir um fjarlægð, er nemur allt að 10 km, og 
undir venjulegum kringumstæðum. Þegar vegalengdin er meiri, skal greiða hæfi- 
legt burðargjald, 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 
svarskeytisins. RP10 þýðir, að svar sé greitt fyrir 10 orða skeyti. 

14. Margar nafnkveðjur (TM): Afritunargjald fyrir hverja utanáskrift fram yfir 
þá fyrstu, er kr. 5.00 fyrir hver 50 textaorð eða færri, en kr. 2.00 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 símskeytagjalds. 
16. Viðtökuskírteini símleiðis (PC): Gjaldið er sama og fyrir 7 orða símskeyti í 

viðskiptum við útlönd og 10 orða símskeyti í innanlandsviðskiptum. Fyrir við- 
tökuskirteini, sem sendast á í pósti (PCP), er gjaldið sama og póstburðargjald 
undir einfalt bréf. 

B. Símskeytagjöld til útlanda 

ákveðast af alþjóðasamþykktum og milliríkjasamningum, og tilkynnir póst- og síma- 
málastjórnin 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 landssímalína 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. 

I. Stofngjald. A. Fjarritvélar. 

Fyrir hverja venjulega fjarritvél án línu ...................... kr. 9000.00 
II. Afnotagjald á ársfjórðungi (viðhald innifalið, en ekki pappir). 

a. Vélin aðeins notuð venjulegan skrifstofutíma .............. — 2250.00 
b. Vélin notuð allan sólarhringinn og í Reykjavík ............. — 2700.00 
c. Vélin notuð allan sólarhringinn utan Reykjavíkur (ef leyft verður) — 3500.00 

Framangreind stofngjöld og afnotagjöld eru miðuð við venjulegustu gerð fjar- 
ritvéla. Í afnotagjöldunum er fólgin vátrygging tækjanna. Hverri fjarritvél fylgja 
við uppsetningu 4 rúllur af pappír, en upp frá því kostar notandi pappírinn. 

Stofngjöld og afnotagjöld fyrir aðrar tegundir fjarritvéla eru ákveðin í hvert 
skipti.
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39 Stofngjaldið greiðist fyrir fram, áður en uppsetning er hafin, og afnotagjöld ber 
24. febr. að greiða ársfjórðungslega fyrir fram, og eru gjalddagar hinir sömu og fyrir af- 

notagjald fyrir síma. Hluti úr mánuði telst sem heill mánuður við fyrsta reikning. 
Stytzti leigutími er eitt ár. Uppsagnarfrestur er 6 mánuðir og er hann gagn- 

kvæmur. 
Fyrir utanhúslínur milli fjarritvéla greiðast gjöld samkvæmt kafla B hér á eftir. 

Fyrir innanhúslagnir og flutninga greiðist stofngjald og afnotagjald eins og fyrir 
talfæri. 

B. Línur. 

Séu línur látnar á leigu, skal stofngjaldið ákveðið í hvert skipti, en ársfjórðungs- 
leiga á hvern km vera þessi (minnsta gjald miðað við 100 km): 

1. Fyrir 1 línu í innanbæjarjarðsíma 0.6—0.7 mm .......... kr. 150.00 hver km 
2. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 0.9 mm ......0000000..0... — 225.00 — — 
3. Fyrir 1 línu í langlínujarðsíma 1.4—1.7 mm .........00.... —- 300.00 — — 
4. Fyrir loftlínu, sem strengd er á stauraröð, sem fyrir er .... — 225.00 — — 

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. 200.00 á ári. Sé sama símnefni skrásett 
á fleiri en 10 símstöðvum, greiðist þó aðeins kr. 40.00 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 i símaskrána. 

Hver talsímanotandi fær nafn sitt skráð ókeypis í einni línu í stafrófsskránni. 
Gjald fyrir hverja línu í stafrófsskránni fram yfir það, sem að ofan segir, er 

kr. 35.00. Sé auk aðalsímanotanda einn eða fleiri aukanotendur að sama síma, ber að 
greiða kr. 80.00 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 aukasímanot- 
andi hafi um lengri eða skemmri tíma haft nafn sitt í símaskránni eða greitt af- 
notagjaldið. 

Póst- og símamálastjórnin ákveður tilhögun á símaskránni, og hún getur synjað 
mönnum um upptöku starfsheita, sem hún telur óeðlileg eða vafasamt, að hlut- 
aðeigandi hafi rétt til að bera. 

Skrásetning i stafrófsskrána. 

1. Breytt letur í skrá, hver lína .............0.0. 0... sn en kr. 60.00 
2. Aukanafn í skrá .............0.0...... senn — 80.00 
3. Aukalínur í skrá, hver lína .............0.000 0... senn — 35.00 
4. Aukanafn með breyttu letri (1 lína) kr. 80.00 + 60.00 .......... — 140.00



109 1960 

Aukalínur eru taldar: Ef t. d. fyrirtæki lætur skrásetja nöfn starfsmanna sinna 39 
i skrána undir nafni fyrirtækisins. Sé starfsmaður fyrirtækis ekki aðalsímanotandi 24. febr. 
og ekki skráður í skránni sem aukasímanotandi annars staðar en undir nafni fyrir- 

tækisins (en ekki undir sínu nafni), skal reiknað fyrir það kr. 80.00 sem aukanafn. 

. Skrásetning í atvinnuskrána. 

A. Ókeypis skrásetning. 

Hver símanotandi, sem rekur atvinnu- eða verzlunarfyrirtæki og óskar skrif- 

lega eftir skrásetningu í atvinnu- og viðskskiptaskrána 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 símanotendi vill láta skrá sig í fleiri en einn flokk, kostar hver skrásetning 

fram yfir þá fyrstu kr. 25.00. Ef nafnið óskast skráð með breyttu letri, kostar það 
kr. 35.00. Auglýsingalína kostar kr. 30.00. 

XI. KAFLI 

Almennir skilmálar. 

1. Sá, sem óskar að fá talsíma eða fá breytt sambandi eða aukið samband, er hann 

hefur áður fengið, tilkynni það forstjóra símastöðvarinnar, 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 símasambandi 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 krafizt, að talsímanotendur setji tryggingu 
fyrir greiðslu allra gjalda fyrir afnot símans. 

3. Póst- og símamálastjórnin ákveður við hvaða símastöð talsímanotandi skuli 
tengjast og um númer hans og nánara fyrirkomulag, og getur síðar breytt 
um númer, ef það telst nauðsynlegt. Langlinusímtöl hafa forgangsrétt fram 
yfir innanbæjarsímtöl, og getur landssíminn því rofið innanbæjarsímtöl vegna 
afgreiðslu langlinusímtala, ef þörf krefur. 

4. Enginn má gera eða láta gera breytingar á símasamböndum eða flytja síma- 
búnað úr stað. Öll slík verk lætur landssíminn framkvæma eftir beiðni, en not- 

andi greiði það gjald, sem ákveðið er. Allir nýir símar eða talsímasambönd 
í kaupstöðum eða kauptúnum eru eign landssímans, en notendur greiði stofn- 
gjald og afnotagjald. Starfsmenn landssímans hafa hvenær sem er aðgang að öll- 
um 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 svo og ef þau glatast. Brunatrygging venjulegra sim- 
tækja er fólgin í leigunni. 

Stranglega er bannað að setja nokkur tæki eða útbúnað í samband við 
tæki landssímans, t. d. talfærasnúrur o. þ. h., enda hefur landssíminn að sjálf- 
sögðu 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. 

B 14
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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 

krefjast endurgreiðslu á afnotagjaldinu í hlutfalli við þann tíma, er síminn er 

ónothæfur, ef sambandsslitin eru meira en 10 sólarhringar á ári. 

7. Enginn talsímanotandi má lána, leigja eða selja öðrum afnot talsímans, nema 

með leyfi landssímans. Sé það engu að síður gert hefur notandi fyrirgert rétti 

sínum til símans, og getur landssíminn slitið sambandinu og tekið tækin burtu 

fyrirvaralaust, en notandi borgar samt afnotagjaldið til þess tíma, er hann hefði 

löglega getað sagt því upp. 

8. Ef sími eða annar fjarskiptabúnaður, sem hefur verið tekinn á leigu, hefur staðið 

ónotaður í 1 ár eða lengur, er póst- og símamálastjórninni heimilt að taka hann 

til afnota fyrir aðra, jafnvel þótt leiguhafi vilji greiða áfram afnotagjald af 

hinum ónotaða síma eða búnaði. 

9. 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 greiðslunni fyrir hvert slíkt sam- 

tal, sem fram fer frá hans talfæri, hvort sem hann hefur sjálfur beðið 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 10 dögum 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 

talsímasambandið, að hann greiði hið áfallna gjald innan þriggja daga eftir að 

sambandinu er slitið, svo og kostnað við lokun og enduropnun, ef hún hefur 

ferðakostnað í för með sér. Séu símagjöldin eigi greidd á réttum tíma, má taka 

þau 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 um er að ræða samband 

fyrir utan kaupstaðarlóð eða samband með sérstöku fyrirkomulagi, getur landssím- 

inn krafizt, að skemmstur leigutími sé lengri. 

C. Uppsögn. 

Að skemmstum leigutíma liðnum má segja sambandinu upp um ársfjórðungs- 

mót með 1 mánaðar fyrirvara, nema þar, sem sérákvæði gilda, og skal uppsögn vera 

skrifleg. 

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 flutn- 

inginn svo fljótt sem unnt er, en notandi greiðir hið ákveðna gjald. Gjaldið fyrir 

flutninginn greiðist fyrir fram.
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E. Simaskråin. 39 

Landssíminn leggur hverjum leigusima til 1 eintak af hverri útgáfu simaskrår- 24. febr. 
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. Landssímastöðvum þeim, er hér um ræðir, er skipt í 8 flokka, 1. flokk B, 2. flokk 

og 3. flokk, og eru þær venjulega opnar eftir flokkum 10, 6 og 2 stundir hvern 
virkan dag. 

2. Stöðvarstjórinn sér stöðinni fyrir húsnæði, ljósi, eldsneyti, ræstingu, samkvæmt 
nánari reglum þar um, nema öðruvísi sé um samið, svo og starfrækslu, er póst- 
og símamálastjórnin tekur gilda, enda sé leitað samþykkis hennar á ráðningu 
afgreiðslumanna. 

3. Skuldbindingin um starfræksluna, nær til allra þeirra símasambanda, er póst- og 
símamálastjórnin kann að leggja út frá símastöðinni. 

4. 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. 

5. Kostnaður við flutning stöðvar verður því aðeins goldinn af landssímanum, að 
hann fari fram vegna landssímans sjálfs. 

6. 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, sem 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 við- 
takanda 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 Í kílómetri, greiðist sama gjald og fyrir útburð símskeyta. 

7. Ekki mega aðrir afgreiða símtöl eða símskeyti en þeir, er undirskrifað hafa hið 
lögboðna þagnarheit símamanna. 

8. 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 1. marz 1960. Þó reiknast nýju sjöldin fyrir umframsímtöl aðeins 
af símtölum, sem fara fram 1. marz 1960 eða síðar. Jafnframt fellur þá úr gildi fyrri 
gjaldskrá og reglur frá 26. júní 1958. 

Póst- og simamálaráðherrann, 24. febrúar 1960. 

Ingólfur Jónsson. 

G. Briem.
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40 REIKNINGUR 

Hins almenna kirkjusjéds årid 1959. 

A. Rekstrarreikningur. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur 
1. Vextir af lánum kirkna ...0000e0eeeeseeeeeeneneseeneenerensee kr. 138 874.82 

2. Vextir af skuldabréfum ......... FELLEREERERERRERERERKERE ERE — 27 177.00 

3. Vextir af innstæðu í Landsbanka Íslands ..........000.000000... — 27 040.09 

Kr. 193 091.91 

Gjöld 
1. Sjóðvarzla .........0220000 00 nn kr. 7 800.00 
2. Tekjuafgangur ..........0200200 00 nv enn — 185 291.91 

Kr. 193 091.91 

B. Efnahagsreikningur 

Eignir 
1. Í lánum kirkna ...........00....ee vesen kr. 3 200 395.26 

2. Skuldabréf ............ FAS E ERE REE ERE RER RER REE REEREEEE — 547 616.72 
3. Innstæða í Landsbanka Islands .........2.000..0 sn... 0. 0... — 653 639.87 

Kr. 4 401 651.85 

Skuldir: 
1. Eignir kirkna 1. jan. 1959 ........000000 0000 snar kr. 4 002 511.96 

Innlög á árinu ........2002000.0 000. enn kr. 266 560.69 
Vextir .........00 00. ses — 182 415.58 

. Kr. 448 976.22 
— Úttekið af innstæðum ......00.00.000000.0.. — 114 957.19 

— 334 019.03 

Eignir kirkna 31. des. 1959 ........00000000snnsnrn rr kr. 4 336 530.99 

2. Tekjuafgangur: 
a. Frá f. árum .......00000 000. kr. 62244.48 

b. — árinu 1959 .......0000000n. 0... — 2 876.38 
— 65 120.86   

  

Kr. 4 401 651.85 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 20. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson.
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SKÝRSLA 

um eignir kirkna í Hinum almenna kirkjusjóði árið 1959. 

Kirkjur Eign í árs- Eign í árs- 

lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

N.-Múlaprófastdæmi: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

Skeggjastaðakirkja ... 11599.67 - - 521.99 12121.66 
Hofteigskirkja ........ 5739.10 - - 258 25 5997.35 
Kirkjubæjarkirkja .... 13334.12 - - 600.03 13934.15 
Hjaltastaðarkirkja .... 5583.83 - - 251.26 5835.09 
Eiðakirkja ............ 1303.45 - - 58.65 1362.10 
Ásskirkja ............ 70020.45 - — 3150.92 73171.37 
Möðrudalskirkja ...... 5503.61 - - 247.65 5751.26 
Valþjófsstaðarkirkja .. 6070.33 - - 273.16 6343.49 
Hofskirkja í Vopnaf. . 4602.23 - - 207.09 4809.32 
Húsavíkurkirkja ...... 1831.77 — - 82.42 1914.19 

. Sleðbrjótskirkja ...... 2261.46 - - 101.75 2363.21 
. Bakkagerðiskirkja .... 37.18 = - 1.66 38.84 

Njarðvíkurkirkja ..... 1102.87 - - 49.62 1152.49 
Klyppstaðakirkja ..... 1433.36 - - 64.49 1497.85 

. Seyðisfjarðarkirkja ... 135.29 — — 6.08 141.37 

130558.72 - — 5875.02  136433.74 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

Djúpavogskirkja ...... 189.81 - - 8.53 198.34 
Vallanesskirkja ...... 14.10 - - 0.63 14.73 
Þingmúlakirkja ...... 1498.40 - - 67.42 1565.82 
Mjóafjarðarkirkja .... 3.40 - 0.14 3.54 

. Norðfjarðarkirkja .... 528.04 == - 23.76 551.80 
. Stöðvarkirkja ........ 31.82 - - 1.42 33.24 
. Hofskirkja i Alftafirdi 1241.00 - - 55.84 1296.84 
. Fáskrúðsfjarðarkirkja 599.15 - - 26.95 626.10 
Berufjarðarkirkja ..... 189.50 - - 8.52 198.02 
Berunesskirkja ....... 189.50 - - 8.52 198.02 

- Hallormsstaðarkapella 142.96 - - 6.42 149.38 

4627.68 - - 208.15 4835.83 

A.-Skaftafellsprófatsd.: 

. Stafafellskirkja ....... 10548.04 - - 474.66 11022.70 

. Einholtskirkja ........ 1.73 - - 0.07 1,80 

. Kálfafellsstaðarkirkja . 129.32 3.75 - 5.81 138.88 

. Hofskirkja í Öræfum . 11384.40 - - 512.29 11896.69 

. Bjarnanesskirkja ..... 1872.74 - - 84.27 1957.01 

. Kirkjubygg.sj., Höfn .. 69050.29 - — 3107.26 72157.55 

92986.52 3.75 — 4184.36 97174.63 

1960 

41



1960 

41 Kirkjur 

V.-Skaftafellsprófastsd.: 

. Prestsbakkakirkja 

. Reyniskirkja ......... 
. Grafarkirkja .......... 
. Kálfafellskirkja ...... 
. Langholtskirkja ...... 
. Skeiðflatarkirkja ..... 
Þykkvabæjarkirkja ... 

. Víkurkirkja ......... 

Rangárvallaprófastsd.: 

- Hábæjarkirkja ........ 
. ÁArbæjarkirkja ........ 
. Stórólfshvolskirkja 

Oddakirkja ......... 
. Kálfholtskirkja ....... 
. Krosskirkja .......... 
. Akureyjarkirkja ...... 

Ásólfsskálakirkja 
. Eyvindarhólakirkja ... 
„ Breiðabólsstaðarkirkja 
. Hlíðarendakirkja ..... 
. Skarðskirkja ......... 
. Marteinstungukirkja .. 

Hagakirkja ........... 
. Stóradalskirkja ....... 

>. Byggingarsj. Keldnak. . 
.„ Voðmúlastaðakapella .. 

Árnessprófastsdæmi: 

. Mosfellskirkja, Grímsn. 

. Búrfellskirkja ........ 
„ Þingvallakirkja ....... 
. Ulfljótsvatnskirkja .... 
. Strandarkirkja ....... 
. Haukadalskirkja ..... 
. Torfastaðakirkja ...... 
. Gaulverjabæjarkirkja 
. Bræðratungukirkja 
. Hraungerðiskirkja .... 
. Laugardælakirkja 
. Stokkseyrarkirkja 

Villingaholtskirkja .... 
. Ólafsvallakirkja ...... 
. Stóra-Núpskirkja ..... 
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Eign i års- Eign í års- 
lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

2882.35 —-  2000.00 108.70 991.05 
3967.66 — - 178.53 4146.19 
6854.43 100.00 - 309.56 1263.99 

10989.51 - — 494.52 11484.03 
16138.35 - - 726.22 16864.57 
4158.22 - - 187.11 4345.33 
4384.75 - - 197.31 4582.06 
249.10 — - 11.20 260.30 

49624.37 100.00 2000.00  2213.15 49937.52 

120.10 - - 5.40 125.50 
158.96 - - 7.14 166.10 

1046.67 - - 47.09 1093.76 
256.02 — - 11.52 267.54 
105.90 - - 4.75 110.65 

7185.96 - - 323.35 7509.31 
2020.01 - - 90.90 2110.91 
171 83 - - 7.72 179.55 

19966.25 1000.00  20340.75 374.50 1000 00 
1297.49 - - 58.38 1355.87 
2816.14 - - 126.72 2942.86 

29660.50 1500.00  6500.00  1310.87 25971.37 
84.06 - - 3.78 87.84 
5.18 - - 0.22 5.40 

962.37 - - 43.30 1005.67 
3784.47 — - 170.29 3954.76 
6043.53 - - 271.95 6315.48 

75685.44 2500.00 26840.75  2857.88 54202.57 

244.54 - - 11.00 255.54 
284.26 - - 12.79 297.05 

2979.31 - - 134.06 3113.37 
909.68 - - 40.92 950.60 

2997140.59 255377.30  1494.70 139567.85  3390591.04 
1081.70 - - 48.66 1130.36 

795.95 - - 35.80 831.75 

675.26 - - 30.38 705.64 
1100.20 — - 49.50 1149.70 
2981.13 - - 134.14 3115.27 
958.51 - - 43.13 1001.64 

1449.38 - - 65.21 1514.59 
3009.92 1200.00 - 157.93 4367.85 
2632.40 - — 11845 2750.85 
379.03 - - 17.05 396.08



97. 

Kirkjur 

Miðdalskirkja ........ 
Hrepphólakirkja ...... 
Eyrarbakkakirkja 
Hrunakirkja ......... 
Kotstrandarkirkja 
Tungufellskirkja ...... 
Úthlíðarkirkja ........ 

. Hjallakirkja .......... 
. Stóruborgarkirkja . 
. Skålholtskirkja ....... 
. Selfosskirkja ......... 

Kjalarnessprófastsd.: 

Landakirkja .......... 
. Grindavíkurkirkju .... 
. Brautarholtskirkja .... 
. Reynivallakirkja ...... 
. Lágafellskirkja ....... 
. Viðeyjarkirkja ........ 
. Útskálakirkja ........ 
. Hvalsnesskirkja ...... 
. Keflavíkurkirkja ..... 
. Kálfatjarnarkirkja .... 
. Bessastaðakirkja ...... 
. Hafnarfjarðarkirkja .. 
. Saurbæjarkirkja Kjal. . 

Reykjavíkurprófastsd.: 

Dómkirkjan .......... 

Borgarfjarðarprófastsd.: 

Húsafellskapella ...... 
. Saurbæjarkirkja ...... 
. Leirárkirkja .......... 
. Hallgrímsk. í Saurbæ. 
. Reykholtskirkja ...... 
. Stóra-Ásskirkja ...... 
. Lundarkirkja ......... 
- Hvanneyrarkirkja 
. Bæjarkirkja .......... 
. Fitjakirkja ...,.,..... 
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Eign í árs- Eign í árs- 41 
lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

9078.48 1105.61 - 416.81 10600.80 

379.03 — - 17.05 396.08 

8719.93 — -— 392.38 9112.31 

2046.81 — - 92.10 2138.91 

77.44 - — 3.47 80.91 

2046.81 - - 92.10 2138.91 

11033.19 —- —  . 496.48 11529.67 

41.09 - — 1.84 42.93 

393.99 2000.00 — 17.71 2411.70 

37751.24 1190.06 —… 1719.07 40660.37 

554.19 - — 24.93 579.12 

3088744.06 260872.87  1494.70 143740.81  3491863.04 

347.77 = -— 15.64 363.41 

2143.35 — — 96.44 2239.79 

998.28 — - 44.92 1043.20 

67843.57 - 67600.00  1283.88 1527.45 

772.49 - == 34.75 807.24 

160.93 - 166.07 5.14 0.00 

429.16 - — 19.30 448.46 

2561.23 220.00 - 116.47 2897.70 

368.10 = - 16.56 384.66 

381.94 - - 17.17 399.11 

141.65 - - 6.36 148.01 

2921.22 — — 131.44 3052.66 

169.68 - - 7.62 177.30 

79239.37 220.00 67766.07  1795.69 13488.99 

40937.06 - —  1842.16 42779.22 

40937.06 - — 1842.,16 42779.22 

252.81 — — 11.37 264.18 

5348.81 — - 240.69 5589.50 

758.06 — - 34.11 792.17 

984.73 1000.00  1084.73 2.81 902.81 

447.47 - - 20.12 467.59 

909.69 - — 44.57 954.26 

2744.76 - - 123.51 2868.27 

483.62 - - 21.75 505.37 

119.70 - - 5.37 125.07 

2723.34 - - 122.54 2845.88
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108. 
109. 

110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 

136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142 
143. 

Kirkjur 

Gilsbakkakirkja ...... 
Sidumulakirkja ....... 

Myraprofastsdæmi: 

Stafholtskirkja ....... 
Hjarðarholtskirkja 
Hvammsk., Norðurárdal 
Norðtungukirkju ...... 
Borgarkirkja ......... 
Álftanesskirkja ....... 
Álftártungukirkja 
Akrakirkja ........... 
Borgarnesskirkja ..... 

Snæfellsnessprófastsd.: 

Miklaholtskirkja ...... 
— viðhaldssjóður .... 
Breiðabólsstaðarkirkja 
Narfeyrarkirkja ...... 
Fáskrúðarbakkakirkja 
Ytra-Rauðamelskirkja . 
Kolbeinsstaðakirkja ... 
Ólafsvíkurkirkja ...... 
Ingjaldshólskirkja .... 
Brimilsvallakirkja 
Helgafellskirkja ...... 
Bjarnarhafnarkirkja 
Setbergskirkja ........ 
Kirkjub.sj. Grafarness 
Staðastaðarkirkja ..... 
Búðakirkja ........... 
Stykkishólmskirkja ... 

Dalaprófastsdæmi: 

Stóra-Vatnshornskirkja 
Kvennabrekkukirkja .. 
Snóksdalskirkja ...... 
Hjarðarholtskirkja .... 
Hvammskirkja ....... 
Dagverðarnesskirkja .. 
Staðarhólskirkja ..... 
Staðarfellskirkja ..... 
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Eign i års- Eign i års- 
lok 1958 Lagt inn „Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

3501.81 — 300.00 157.57 3359.38 

118.31 — — 5.32 123.63 

18393.11 1000.00  1384.73 789.73 18798.11 

142.74 -— - 6.42 149.16 

9.14 - — 0.40 9.54 

12231.64 - - 550.42 12782.06 

759.98 - - 34.18 794.16 

261.88 — - 11.77 273.65 

2423.05 — — 109.03 2532.08 

308.88 150.00 - 13.89 472.77 

3089.17 - - 139.00 3228.17 

952.37 — 926.36 37.18 63.19 

20178.85 150.00 926.36 902.29 20304.78 

2572.58 - — 115.78 2688.36 

1516.13 - - 68.22 1584.35 

9705.06 - - 436.72 10141.78 

2803.49 - - 126.14 2929.63 

116.74 = — 5.25 121.99 

8160.08 - - 367.20 8527.28 

234.66 — - 10.55 245.21 

1364.53 - - 61.40 1425.93 

61.94 — -— 2.77 64.71 

1364.53 — - 61.40 1425.93 

1785.24 - - 80.32 1865.56 

252.66 - — 11.36 264.02 

415.62 - - 18.69 434.31 

125617.60 — - 5652.78  131270.38 

1364.53 — - 61.40 1425.93 

238.34 - - 10.72 249.06 

252.67 - - 11.36 264.03 

157826.40 - — 7102.06  164928.46 

163.26 - - 7.34 170.60 

361.40 - - 16.25 377.65 

11167.33 - - 502.52 11669.85 

2937.54 - — 132.18 3069.72 

. 2201.14 - - 99.04 2300.18 

2122.61 - - 95.51 2218.12 

284.96 - - 12.81 297.77 

2122.61 - - 95.51 2218.12



144. 
145. 

146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 

158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 

168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 

Kirkjur 

Skardskirkja ......... 
Garpsdalskirkja ...... 

Barðastrandarprófastsd.: 

Bíldudalskirkja ....... 
Selárdalskirkja ....... 
Saurbæjarkirkja ...... 
Sauðlauksdalskirkja 
Breiðavíkurkirkja 
Staðarkirkja á Reykjan. 
Flateyjarkirkja ....... 
Gufudalskirkja ....... 
Brjánslækjarkirkja . 
Hagakirkja ........... 
Reykhólakirkja ....... 
Patreksfjarðarkirkja .. 

V.-Ísafjarðarprófastsd. : 

Flateyrarkirkja ...... 
Holtskirkja ...... AÐ 
Kirkjubólskirkja 
Mýrakirkja ...... PERLER —— 
Sæbólskirkja ......... 
Staðarkirkja, Sug. .... 
Hraunskirkja ......... 
Núpskirkja ...... IR 
Þingeyrarkirkja ...... 
Alftamýrarkirkja ..... 

N.-Ísafjarðarprófastsd.: 

Ísafjarðarkirkja ...... 

Vatnsfjarðarkirkja 
Hólskirkja ......0..... 
Ögurkirkja ...... AR 
Eyrarkirkja ..... AR 
Staðarkirkja í Aðalvík 
Melgraseyrarbænhús . 

  

  

  

  

117 1960 

Eign i árs- | ' - Eign í års- 41 
lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. "Kr. Kr. Kr. Kr. 

5003.34 - — 225.14 5228.48 
5003.34 - — 225.14 5228.48 

31367.53 - —  1411.44 32778.97 

355.00 - — 15.97 370.97 
9279.16 - - 417.55 9696.71 

2658.32 — — 119.62 2777.94 
"113.28 -— — 5.09 118.37 

2658.32 — — 119.62 2777.94 

6201.41 - — 279.05 6480.46 
472.34 — - 21.25 493.59 

1383.28 — — 62.24 1445.52 
1171.05 - - 52.69 1223.74 
1137.11 200.00 - 57.91 1395.02 
4156.63 - - 187.04 4343.67 

— 850.42 — — 38.26 888.68 

30436.32 200.00 —… 1376.29 32012.61 

" 494,52 - - 19.10 443.62 
11.52 — — 0.51 12.03 

424.52 - = 19.10 443.62 
37.36 50.00 — 2.23 89.59 

295.36 — — 13.28 308.64 
190.49 - = 8.56 199.05 

10085.97 — - 453.85 10539.82 
2307.29 — — 103.82 2411.11 
567.07 == - 25.51 592.58 
57.46 -— — 2.57 60.03 

14401.56 50.00 - 648.53 15100.09 

- 8046.27 - - -- 362.08 8408.35 
-3550.35 - - " 159.76 3710.11 

- 336.68 - - 15.14 351.82 
-1743.62 - 78.45 1822.07 
- 4684.92 100.00 — 211.01 4995.93 
#4684.92 0 sr - 210.81 … 4895.73 

140.66 - - 6.32 146.98 - 

1122.22 - - 50.49 1172.71 

24309.64 100.00 — .1094.06 - - 25503.70 
B15



1960 

41 

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. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 

Kirkjur 

Strandaprófastsdæmi: 

Staðarkirkja í Steingr.f. 
Prestsbakkakirkja .... 
Staðarkirkja í Hrútaf.. 
Árnesskirkja ......... 
Óspakseyrarkirkja .... 

Húnavatnsprófastsd.: 

Staðarbakkakirkja .... 
Kirkjuhvammskirkja .. 
Hofskirkja á Skagastr. 
Bergsstaðakirkja ...... 
Hóskuldsstaðakirkja .. 
Efra-Núpskirkja ...... 
Bólstaðarhlíðarkirkja 
Blönduósskirkja ...... 
Holtastaðakirkja ...... 
Skagastrandarkirkja .. 
Þingeyrakirkja ....... 
Tjarnarkirkja ........ 
Undirfellskirkja ...... 
Auðkúlukirkja ........ 
Svínavatnskirkja ..... 
Breiðabólsstaðarkirkja 
Víðidalstungukirkja 

Skagafjarðarprófastsd.: 

Sauðárkrókskirkja .... 
Reynistaðarkirkja 
Rípurkirkja .......... 
Glaumbæjarkirkja .... 
Reykjakirkja ......... 
Mælifellskirkja ....... 
Barðskirkja .......... 
Hólakirkja ........... 
Abæjarkirkja ......... 
Silfrastaðakirkja ...... 
Miklabæjarkirkja ..... 
Flugumýrarkirkja 
Ketukirkja ........... 
Viðvíkurkirkja ....... 
Hvammskirkja í Laxárd. 
Knappsstaðakirkja .... 
Hofskirkja ........... 
Fellskirkja .......... . 
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Eign í árs- Eign í árs- 
lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

12210.77 — 12000.00 511.98 722.75 

69.86 - - 3.13 72.99 

450.33 - - 20.26 470.59 
9671.39 - — 435.20 10106.59 

129.71 - - 5.82 135.53 

22532.06 — 12000.00 976.39 11508.45 

317.22 - — 14.26 331.48 

189.49 - — 8.51 198.00 

689.59 - - 31.02 720.61 

213.67 - - 9.60 223.27 

249.20 - -— 11.20 260.40 

240.80 — - 10.83 251.63 

1854.76 - - 83.46 1938.22 

2406.49 - - 108.28 2514.77 

1854.76 - - 83.46 1938.22 

35.33 - - 1.58 36.91 

404.31 - — 18.19 422.50 

5.94 — - 0.25 6.19 

404.31 - - 18.19 422.50 

5369.90 - - 241.63 5611.53 

1516.15 - - 68.22 1584.37 

719.95 - - 32.38 752.33 

719.95 - - 32.38 752.33 

17191.82 - - 773.44 17965.26 

1921.72 - - 86.47 2008.19 

950.26 - - 42.76 993.02 

400.69 - - 18.02 418.71 
670.99 - - 30.18 701.17 

848.27 - - 38.17 886.44 

440.30 — - 19.80 460.10 

5850.95 - - 263.28 6114.23 
1388.17 - - 62.46 1450.63 

848.27 = - 38.17 886.44 

960.20 - = 43.20 1003.40 

471.45 - - 21.20 492.65 
1012.76 - - 45.57 1058.33 

2010.12 - - 90.45 2100.57 

2234.32 - - 100.54 2334.86 
1038.36 - - 46.72 1085.08 

2160.71 - - 97.22 2257.93 

568.55 - - 25.58 594.13 

33.56 - - 1.50 35.06



216. 
217. 

218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
221. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 

236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244, 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 

Kirkjur 

Vidimyrarkirkja ...... 
Hofsstaðakirkja ...... 

Eyjafjarðarpsrófastsd.: 

Grímseyjarkirkja ..... 
Hólakirkja ........... 
Kaupangskirkja ...... 
Grundarkirkja ........ 
Saurbæjarkirkja ...... 
Möðruvallakirkja ..... 
Munkaþverárkirkja ... 
Akureyrarkirkja ...... 
Lögmannshlíðarkirkja . 
Bakkakirkja .......... 
Bægisárkirkja ........ 
Urðakirkja ........... 
Vallakirkja ........... 
Upsakirkja ........... 
Stærra-Árskógskirkja . 
Siglufjarðarkirkja 
Hríseyjarkirkja ...... 
Möðruvallakl.kirkja ... 

S.-Þingeyjarprófastsd.: 

Laufásskirkja ........ 
Svalbarðskirkja ....... 
Hálskirkja ........... 
Ljósavatnskirkja ..... 
Þóroddsstaðarkirkja .. 
Lundarbrekkukirkja .. 
Skútustaðakirkja ..... 
Reykjahlíðarkirkja .... 
Flateyjarkirkja ....... 
Illugastaðarkirkja 
Einarsstaðakirkja . 
Grenjaðarstaðarkirkja . 
Grenivíkurkirkja ...... 
Þönglabakkakirkja .... 
Þverárkirkja ......... 
Nesskirkja ............ 

  

  

  

119 1960 

Eign í árs- Eign í árs- 41 
lok 1958 Lagt inn „Tekið út Vextir lok 1959 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

879.12 - - 39.55 918.67 

379.02 - - 17.05 396.07 

25067.79 - —  1127.89 26195.68 

233.90 - - 10.50 244.40 

284.26 - - 12.79 297.05 

303.16 - - 13.63 316.79 

284.26 - - 12.79 297.05 

13991.16 - - 629.59 14620.75 

284.26 - - 12.79 297.05 
230.25 - - 10.36 240.61 

171.04 1250.00 - 16.44 1437.48 

2270.35 - - 102.16 2372.51 

1080.26 - - 48.61 1128.87 

516.14 - - 23.22 539.36 

2046.80 - - 92.10 2138.90 

244.12 - - 10.98 255.10 

2046.80 - - 92.10 2138.90 

23.71 - - 1.05 24.76 

51.87 - - 2.32 54,19 

2147.56 - - 96.63 2244.19 

8527.31 - - 383.72 8911.03 

34737.21  1250.00 - 1571.78  37558.99 

178.31 114.07 - 9.73 302.11 
229.27 - - 10.31 239.58 

3120.18 - - 140.40 3260.58 

2031.63 - - 91.41 2123.04 

2564.13 - - 115.38 2679.51 

2031.63 - - 91.41 2123.04 

5239.56 - - 235.77 5475.33 

5571.12 —- 2544.58 208.71 3235.25 

399.31 - - 17.96 417.27 

25.91 - - 1.15 27.06 

975.40 - - 43.88 1019.28 

7523.39 - - 338.54 7861.93 

2298.54 - - 103.43 2401.97 

8440.18 - - 379.80 8819.98 

975.40 - - 43.88 1019.28 

70.72 - - 3.17 73.89 

41674.68 114.07  254458  1834.93 41079.10



1960 120 

  

41 Kirkjur Eign í árs- Eign í árs- 
lok 1958 Lagt inn Tekið út Vextir lok 1959 

N- Þingeyjarprófastsd.: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

252. Skinnastaðarkirkja .. 131.53 — - 5.91 137.44 
253. Snartarstadakirkja .... 883.11 — — 39.73 922.84 
254. Raufarhafnarkirkja ... 326.37 - - 14.68 341.05 
255. Svalbardskirkja ....... 180.39 - - 8.11 188.50 
256. Víðihólskirkja ........ 55.05 - - 2.47 57.52 
257. Sauðanesskirkja ...... 415.32 — - 18.68 434.00 

1991.77 - - 89.58 2081.35 
  

4002511.96 266560.69 114957.19 182415.53 4336530.99 
  

Sé vaxtaafgangsupphæðinni, kr. 65 120.86, bætt við ofangreinda upphæð, kr. 
4 336 530.99, verður eign sjóðsins í árslok eins og segir í aðalreikningnum, kr. 

  

  

  

  

  

4 401 651.85. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík 20. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 

42 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1959. 

Tekjur 
1. Eign í ársbyrjun: . 

a. Veddeildarbréf ......... BERERERERERERERREREERER kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 11982.19 

kr. 12982.19 
2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ...........0000 000... kr. 50.00 
b. Af innstæðu í Landsbanka Íslands .............. — 721.17 

— 771.17 

Kr. 13753.36 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Veðdeildarbréf ......... FERERERERERERKERLERREREE kr. 1000.00 
b. Innstæda í Landsbanka Íslands ................ — 12753.36 

kr. 13753.36 

Kr. 13753.36 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson.
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REIKNINGUR 43 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1959. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Verðbréf ...........0..00. 0000 kr. 22600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... — 28901.93 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 20363.91 

———— kr. 71865.84 
2. Vextir: 

  

  

a. Af verðbréfum ............000.. 000 kr. 1517.50 
b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði .................. — 1589.60 
c. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 1098.67 

— 42935.77 

Kr. 76971.61 
Gjöld 

Eign í árslok: 

a. Verðbréf senere rene kr. 22100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... — 30491.53 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 923480.00 

  kr. 76971.61 
  

Kr. 76071.61 
Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 

REIKNINGUR 44 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasióðs árið 1959. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

Innstæða í Landsbanka Íslands ...........0.....0.0000000 kr. 5216.63 

  

  

2. Vextir af innstæðu í Landsbanka Íslands :........0.00000000.... — 260.80 

Kr. 5477.43 
Gjöld 

Eign í árslok: 
Innstæða í Landsbanka Íslands ...............0...0000000 kr. 5477.48 

Kr. 5477.43 
Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson.
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45 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsted árið 1959. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf ............2.20... 0. kr. 1000.00 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 7227.75 kr. 8227.75 

2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ........0.200.0000 0... kr. 25.00 
b. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 495.12 

— 520.12 

Kr. 8747.87 

Gjöld 

Eign í árslok: 
Innstæða í Landsbanka Íslands ........00....0.0 esne kr. 8747.87 

Kr. 8747.87 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960.. 

Sigurbjörn Einarsson. 

46 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1959. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ........0..00000000.0... kr. 38685.69 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ —  9512.62 

kr. 48198.31 

2. Vextir: 
a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði ........0000.0.0... kr. 2127.71 
b. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 570.72 

—  2698.43 

Kr. 50896.74 
Gjöld 

Eign í árslok: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði ........00.000000000.0.. kr. 40813.40 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 10083.34 

kr. 50896.74 

Kr. 50896.74 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Ingunnar Knútsdóttur 

Sigríðar Kristjánsdóttur árið 1959. 

  

  

og 

  

  

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0000000.0.... kr. 58880.78 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 624.58 

kr. 59505.36 
2. Vextir: 

a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði .............0.... kr. 3238.44 
b. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 31.20 

— 3269.64 

Kr. 62775.00 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Innstæða i Söfnunarsjóði ............00.00000... kr. 62119.22 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 655.78 

kr. 62775.00 

n
a
m
e
,
 

  

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavik, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 

  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1959. 

Tekjur 
Eign í ársbyrjun ............2.00000.0. sn esss rr 
Vextir:. . 

a. Af verðbréfum ......0000rerereeerreeesereeee kr.  4415.00 

b. Af skuldabréfum ........00000 0000... — 425.00 
c. Af innstæðu í Söfnunarsj. .................... —  $137.33 
d. Af innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 2750.50 

Gjafir ...........2.2.00200 00 sr ss 
Greitt af skuldabr. .............0.00.. s.n. ss 

Útdregin verðbréf ..............0000.....0 
Til jafnaðar við gjaldal. 2 ................20000 000... n. 0. 
Framlag frá ríkissjóði ............2.002000.. 0000. 

Kr. 62775.00 

kr. 301163.40 

—  16727.83 
—  7240.00 
—  13500.09 
—  6000.00 
— 26000.00 
— 120000.00 
  

Kr. 490631.23 

1960 

47 

48



1960 

48 

49 
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M
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Gjöld: 

Úthlutað frv. prestum og prestsekkjum ........00000000 0. kr. 123000.00 
Keypt verðbréf ............2.20200.0sssn sr —  26000.00 
Til jafnaðar við tekjul.4 „............0200.0000 000 —  13500.00 
Til jafnaðar við tekjul. 5. ............002000. nes sn — 6000.00 
Áður útfærð áv. endurnýjuð ...........00000 00. n ne — 750.00 
Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf ...........20.200.00.00.. 0... kr. 61100.00 
b. Skuldabréf .............0000.0 s.s — 35000.00 
c. Innstæða í Söfnunarsj. .........0.0000.......0.. — 175270.74 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 50010.49 

— 321381.23   

  

Kr. 490631.23 
Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar 

1. september 1958—31. ágúst 1959. 

Eign 1. september 1958: Tekjur: 

  

  

  

a. Veðdeildarbréf ............000000 nr kr.  2000.00 
b. Vísitölubréf .............200 0. —  24000.00 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 8711.41 

. kr. 34711.41 
Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum ...........0.00 000. kr. 75.00 

b. — vísitölubréfum ............0000.00 0... — 1680.00 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands .......... — 459.72 

Útdregin bréf: — 2142 
a. Veðdeildarbréf ............0000. 0... kr.  1000.00 

b. Vísitölubréf ............02.00000 00. — 10000.00 

—  11000.00 
Kr. 47926.13 

i Gjöld - 
Til jafnaðar við tekjulið 3 .............0..2..000 000. kr. 11000.00 
Eign í lok reikningsárs: 
a. Veðdeildarbréf ...........200200 000... kr. 1000.00 

b. Vísitölubréf ..........2.00000 00 — 14000.00 

c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —  21926.13 
  —  36926.13 

Kr. 47926.13 

  

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavik, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson.
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AUGLÝSING 50 
14. maí 

um staðfesting dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á samþykkt um breyting á lög- må 

reglusampykkt fyrir Reykjavik nr. 2 7. jan. 1930. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890 sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, lög nr. 88 11. 
júní 1938 og lög nr. 111 30. maí 1940, um lögreglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er 
hér með staðfest eftirrituð 

Samþykkt um breyting á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík. 

1. gr. 
Á eftir 1. mgr. 41. gr. samþykktarinnar komi ný málsgrein, svohljóðandi: 
Sama gildir eftir því sem við á um sölustaði, þar sem seldar eru notaðar bifreiðir 

(bifreiðasölur). 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. maí 1960. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 51 
. april 

um umferðarfræðslu í skólum. 8, ap 

1. gr. 
Tilgangur umferðarfræðslu í skólum er: 

1. Að gera nemendum ljósa þá hættu, sem af umferð stafar. 
2. Að kenna umferðarreglur þær, sem gilda á hverjum tíma. Skal fræðslu hagað 

i samræmi við þroska hinna ýmsu aldursflokka nemenda. 
3. Að kenna nemendum að fara eftir settum reglum og notfæra sér fræðslu sam- 

kvæmt 1. og 2. tölulið, þannig að þeir valdi ekki sér eða öðrum óþarfa hættu. 

2. gr. 
Á barnaheimilum, í leikskólum og smábarnaskólum skal börnum leiðbeint um 

einföldustu reglur, sem fótgangendum ber að fylgja í umferð, eftir því sem við 
verður komið. 

Fræðslan skal einkum beinast að því, að börnin fái hugmynd um þá varúð, er 
þeim ber að sýna, þegar þau eru á ferð eða að leik á almannafæri. 

Forráðamönnum stofnana þeirra, sem að framan greinir, ber að sjá þeim fyrir 
nauðsynlegum gögnum til kennslunnar. 

B 16 

16. dag maímánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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51 3. gr. 
8. april Í barna- og unglingaskólum skal umferðarfræðsla vera einn þáttur skyldu- 

námsins. 
4. gr. 

Umferðarfræðslu barna á aldrinum 7—9 ára annast bekkjarkennari þeirra, eða 

sá kennari, sem skólastjóri kveður til. 
Fræðslan skal fara fram bæði innanhúss og utan. 

Innanhúss skal umferðarfræðsla samtvinnuð öðrum námsgreinum, eftir því sem 

hæfa þykir, en einkum þó kennslu í átthagafræði, íslenzku, teikningu og leikfimi. 
Brýna skal fyrir börnum hættu þá, sem stafar af umferð, bæði almennt og sér- 
stakar hættur í byggðarlaginu. Þeim skal gerð grein fyrir þeirri skyldu að sýna 
varúð og taka tillit til annarra, læra að þekkja helztu umferðarmerki, svo og 
kenndar helztu reglur um umferð fótgangenda. 

Utanhúss skal fræðslan einkum beinast að því að kynna börnunum umferðar- 
reglur, bæði á afmörkuðum svæðum og alfaravegum. Skal það gert munnlega og 
með æfingum. 

Til umferðarfræðslu utanhúss skal verja nokkrum kennslustundum árlega og 
eigi færri en 6 stundir fyrir börn á 8—9 ára aldri. 

5. gr. 
Börn 10— 12 ára skulu njóta kennslu í umferðarreglum og umferðarmenningu 

tvær kennslustundir á mánuði til jafnaðar á meðan skóli starfar. 
Kennslu annast kennari, sem tekið hefur þátt í námskeiði til undirbúnings 

þeirrar kennslu, sbr. 9. gr. Sé ekki völ slíks kennara, skal kennslu þessa hafa á hendi 
maður, er fræðslumálastjóri telur til þess hæfan. 

Kennslan skal vera bæði fræðileg og æfingakennsla, innanhúss og utan. Rifjað 
skal upp og æft það, sem þegar hefur verið lært í umferðarmálum. Auk þess skal 
kenna aðalreglur um umferð ökutækja, bæði vélknúinna og vélarlausra. Börnunum 
skal kennt að þekkja helztu umferðarmerki, þýðingarmestu sérákvæði um umferð 
í byggðarlagi, þar sem skóli er, og hvers gæta beri í sambandi við dýr á alfaravegum. 

Við kennsluna skal nota myndir, bækur, áhöld og annað það, er að gagni má 
koma og völ er á. Leggja skal áherzlu á æfingakennslu úti við, eftir því sem 

kostur er. 
Í kaupstöðum og annars staðar, þar sem löggæzlumanna er kostur, skal sér- 

þjálfaður lögreglumaður eða bifreiðaeftirlitsmaður annast æfingakennslu utanhúss. 
Við kennsluna skal löggæzlumaðurinn vera klæddur einkennisbúningi sínum. 

6. gr. 
Nemendur, sem lokið hafa prófi úr 11 ára bekk og sýnt hafa sérstakan áhuga, 

árvekni, dugnað og hæfni á umferðaræfingum, skulu, ef þeir vilja og foreldrar 
samþykkja, vera kennurum til aðstoðar við umferðarfræðslu og stjórna umferð 
innan skólalóðar eftir nánari ákvörðun skólastjóra. 

Þeim nemendum, sem falin eru störf samkvæmt í. mgr., skal fengið einkenni, er 
þeir beri vinstra megin á brjósti, hvítt belti og axlarband. Þessi auðkenni skulu nem- 
endur bera, þegar þeir eru að skyldustörfum og aðeins þá. Auðkennin eru eign skól- 
ans og skulu geymd þar. 

7. gr. 
Í unglingaskólum, miðskólum og gagnfræðaskólum skal fara fram umferðar- 

kennsla í 1. og 2. bekk. 
Kennslu skal hagað líkt og um getur í 5. gr., en námsefnið aukið. Sérstaklega 

skal á það lögð áherzla, að nemendur þekki meginreglur umferðarlaga og reglu- 
gerðar um umferðarmerki.
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Ef aðstæður leyfa, skal nemendum kenndur akstur og meðferð reiðhjóla og 51 
dráttarvéla, en annars leiðbeint um það. 

Fyrir lokapróf skyldunáms skal unglingum fenginn leiðarvísir í umferðar- 
málum, sbr. 1. mgr. 82. gr. umferðarlaga nr. 26 1958. 

8. gr. 
Við brottfararpróf úr barnaskólum í kaupstöðum og annars staðar, þar sem 

því verður við komið, skulu nemendur ganga undir umferðarpróf. Einnig skulu 
nemendur í 2. bekk þeirra skóla, sem um getur í 7. gr., ganga undir umferðarpróf. 
Skólunum skulu send prófverkefni hverju sinni. Gefa skal einkunn við prófið. 

9. gr. 
Í Kennaraskóla Íslands og Íþróttakennaraskóla Íslands skal umferðarfræðsla 

vera skyldunámsgrein. 
Halda skal námskeið fyrir þá kennara, sem réttindi vilja öðlast til að kenna 

börnum og unglingum umferðarmál. Þeir sem sótt hafa slík námskeið og sýnt, að 
þeir séu hæfir til kennslu, skulu öðrum fremur hafa hana á hendi. 

Námskeiðin skulu haldin, þegar þurfa þykir, og skal fræðslumálastjóri hafa 
yfirumsjón með þeim. 

10. gr. 
Ríkisútgáfa námsbóka lætur gera námsbækur í umferðarmálum, er hæfa þeim 

aldursflokkum, sem námsskyldu hafa samkvæmt reglugerð þessari. 

11. gr. 
Menntamálaráðherra getur, ef þörf þykir, ráðið sérfróðan mann um stundar- 

sakir til þess að hafa umsjón með umferðarfræðslu í skólum landsins í samráði við 
fræðslumálastjóra og til þess að stjórna námskeiðum samkvæmt 9. gr. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 83. gr. umferðarlaga nr. 26 

2. maí 1958, öðlast gildi þegar í stað. 

Menntamálaráðuneytið, 8. apríl 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius. 

REGLUR 

Rithöfundasambands Íslands um hagsmunagæzlu fyrir rithöfunda 

og aðra eigendur ritréttar. 

1. gr. 
Rithöfundasamband Íslands gætir hagsmuna íslenzkra og erlendra rithöfunda 

og annarra eigenda ritréttar að því er varðar flutningsrétt á ritverkum, þýðingar- 
rétt, endurprentun ritverka í blöð og tímarit og rétt til vélrænnar upptöku. 

2. gr. 
Sambandið hyggst ná tilgangi sinum skv. 1. gr. með því að semja við Ríkis- 

útvarpið og aðra aðila um gjöld fyrir opinberan flutning ritverka og vélræna upp- 

8. apríl 

52 

8. april
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52 töku þeirra, og þýðendur eða bókaútgefendur um þýðingarrétt svo og eigendur 

8. apríl blaða og tímarita um endurprentun (reproduktion) ritverka í blöð og tímarit. 

Getur sambandið sett taxta um gjöld þessi og innheimt gjöldin svo og framkvæmt 

hvað annað, er hentugt þykir og hér að lýtur, þ. á m. málshöfðanir til sæzlu og 

verndar hagsmunum þessum. 

3. gr. 

Meðlimir í Rithöfundasambandi Íslands skulu gefa sambandinu umboð til hags- 

munagæzlu fyrir sig skv. 1. og 2. gr. samþykkta þessara, þá skal sambandið og leita 

eftir umboðum annarra íslenzkra og erlendra rithöfunda, erfingja látinna höfunda, 

útgefenda og annarra eigenda ritréttar. 

4. gr. 

Stjórn sambandsins ber ábyrgð á rekstri þessum og fjárreiðum og skal haga 

rekstrinum á þann hátt, að sem minnstur kostnaður leggist á höfundaþóknanir þær, 

sem sambandið innheimtir fyrir umbjóðendur sína. 

5. gr. 

Ársreikningar sambandsins varðandi starfsemi þessa, gagnrýndir af löggiltum 

endurskoðanda, skulu sendir menntamálaráðuneytinu fyrir lok febrúarmánaðar ár 

hvert. 
6. gr. 

Leita skal staðfestingar menntamálaráðuneytisins á samþykktum þessum. 

7. gr. 

Samþykktum þessum má eigi breyta nema á aðalfundum sambandsfélaganna 

og með minnst % atkvæða fundarmanna og hafi þess þá verið getið í fundarboði, 

að breytingar á samþykktum þessum yrðu teknar til meðferðar. 

Bráðabirgðaákvæði. 

Reglur þessar, sem taka gildi þegar við staðfestu, eru settar til bráðabirgða af 

núverandi stjórn sambandsins, og skal leggja þær fyrir næsta aðalfund sambands- 

félaganna til endanlegrar samþykktar. 

Reykjavík, 2. apríl 1960. 

Stjórn Rithöfundasambands Íslands. 

Björn Th. Björnsson. Guðm. Gíslason Hagalín. Einar Bragi Sigurðsson. 

Friðjón Stefánsson. Stefán Júlíusson. 

Reglur þessar staðfestast hér með, að því tilskildu að leita skal staðfestingar 

ráðuneytisins á breytingum og viðaukum, er á þeim kunna að verða gerðar. 

Menntamálaráðuneytið, 8. apríl 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius
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SAMÞYKKT 

um breytingu á samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Austur-Skaftafellssýslu, 

nr. 9 5. febr. 1959. 

1. gr. 
„Við 2. gr. samþykktarinnar bætist í upptalningu vega: 
Í Hafnahreppi: 

Vegur yfir víkina norðan Hafnarþorps. 
Í Nesjahreppi: 

Vegur frá brú á Hoffellsá að ferju á Hornafjarðarfljóti. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Austur-Skaftafellsýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvegasjóði, 
sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 11. apríl 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgarneskauptún, nr. 12 20. febr. 1930, 

sbr. auglýsingu nr. 4 6. jan. 1948. 

1. gr. 
Öll skipagjöld samkvæmt reglugerðinni hækki um 100% og öll vörugjöld 

um 50%. 

2. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

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, 11. april 1960. 

Emil Jónsson.   
Brynjólfur Ingólfsson. 

1960 

53 

11. april 

11. april
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55 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- og verðlaunasjóð Friðriks 
11. apríl Hjartar, skólastjóra, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 

11. apríl 1960. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningar- og verðlaunasjóð Friðriks Hjartar, skólastjóra. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningar- og verðlaunasjóður Friðriks Hjartar, skólastjóra. 

2. gr. 
Sjóður þessi er stofnaður af frú Þóru Hjartar til minningar um Fririk Hjartar, 

mann hennar, á sjötugasta afmælisdegi hans hinn 15. sept. 1958. Friðrik hóf kennslu í 
barnaskóla Suðureyrar við stofnun hans haustið 1907 og var þar síðar skólastjóri 
i 23 ár. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 5000.00 — fimm þúsund krónur —. 

4. gr. 
Sjóðurinn tekur á móti gjöfum og áheitum þeirra manna, er styrkja vilja starf- 

semi hans, og skulu þær fjárhæðir leggjast við höfuðstól sjóðsins, nema gefandinn 
ákveði annað. 

5. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í tryggum opinberum sjóðum eða á annan öruggan hátt að 

dómi stjórnar sjóðsins. 

6. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 44 hluta ársvaxta sjóðsins skal verja til 

verðlauna samkvæmt skipulagsskrá þessari, en 5 leggjast við höfuðstólinn. 

7. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita pilti og stúlku verðlaun fyrir beztan árangur í 

íslenzku á lokaprófi skyldunámsins í barnaskóla Suðureyrar. Að jafnaði skulu verð- 
launin vera góð íslenzk bók, en þó setur stjórn sjóðsins ákveðið önnur verðlaun, 
ef það þykir réttara. Rita skal nafn nemandans á verðlaunin og fyrir hvað þau eru 
veitt. 

Verðlaun skulu veitt úr sjóðnum í fyrsta sinn vorið 1959. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn: 
Skólastjóri barnaskóla Suðureyrar, formaður skólanefndar og sóknarprestur. 

Skipi sami maður tvö framangreindra embætta, skipar hreppsnefnd Suðureyrarhrepps 
þriðja manninn í nefndina, er starfi meðan einhver stjórnenda gegnir tveim fyrr- 
greindra embætta. 

Nefndin skiptir með sér verkum. 

9. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn og færa í hana skipulags- 

skrána, fundarsamþykktir, verðlaunaveitingar og annað, sem varðar hag og rekstur



131 1960 

sjóðsins. Stjórninni ber enn fremur að færa bók yfir eignir sjóðsins, tekjur og gjöld 55 
hans og færa í hana ársreikninga sjóðsins. 11. apríl 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir 
með reikningum Suðureyrarhrepps. 

10. gr. 
Leitað skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. 

Akranesi, 18. jan. 1960. 

Þóra Hjartar. 

GJALDSKRÁ 56 
12. apríl 

fyrir Rafveitu Borgarness. 

I. KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Borgarness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. Almenn notkun. 

(1) Um kwst.mæli á 63 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er reiknast þannig: 

A(1). Til lýsingar. 

85 aurar á mánuði af hverjum mé? gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. — 
Þó skal aðeins reikna helming gólfflatar til gjalda í geymslum og göngum o. þ. h. 

B(1). Til heimilisnotkunar. 

7 krónur á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. 
Herbergi, sem er minna en 5 mé? skal reikna sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. 

C(1). Til véla. 

16 krónur á mánuði fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 

(2) Um kwst.mæli, án fastagjalds, þannig: 

A (2). Til lýsingar og til ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði 

gjaldskrárinnar. 

250 aurar fyrir hverja kwst. 

B(2). Til véla og til vinnulagna í byggingum í smíðum. 

140 aurar fyrir hverja kwst. Ársnotkun umfram 300 kw. á hvert kw. i 
ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla greiðist með 63 aurum hver kwst. 

C(2). Til véla í matvælaiðnaði. 

42 aurar fyrir hverja kwst. enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 kw. 
og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kwst. á hvert uppsett kw.
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þeirra. — Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1% klst. 
um hádegið, á tíma mesta álags. 

D(2). Til götu- og hafnarlýsingar. 

88 aurar fyrir hverja kwst. 

Um kwst.mæli á: 

E(1). 52 aura/kwst., án rofs. 

— (2). 28 — — með allt að 

Gjaldið breytist með 

—(3). 26 — — 
—(4). 21 — — 
-(5). 16 — — 

IT. Hitanotkun. 

  
1% klst. rofi á sólarhring. 

2% — — 
44 — 
14% — — - 

útsöluverði á kolum og dieselolíu í Reykjavík á hverjum 
tíma, en miðast hér við grunnverðin 900 kr. á kolatonn og 1.40 kr. olíulitra, þó þannig, 
að gjaldið miðast við það eldsneytisverð, sem er lægra hlutfallslega miðað við grunn- 
verðin. — Gjaldið standi jafnan á heilum eða hálfum eyri. 

€. 

rafveitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

1. 
2 
3. 
4 

R
e
n
t
 

andinn tengingu rofans og greidi leigu af honum samkvæmt II. kafla. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi raf- 
veitustjóra. 
Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 

Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé samkvæmt 
fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sér- 
stökum rofum og hitastillar notaðir. 
Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 
Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki 

II. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum samkvæmt eftirfarandi: 

af einfasa kwst.mælum, allt að 30 amp. ................ 
50 amp. og Minni ..............- 
yfir 50 amp. til 200 amp. ........ 
yfir 200 amp. „20.00.0000. 

Af klukkurofum skal notandinn greida leigu sem hér segir: 

Af ein- eða tvípóla klukkurofa 40 amp. og minni ........ 
þrípóla klukkurofa 60 amp. og minni .............. 

fjarstýrandi klukkurofa 
200 — 
sees 0. 

yfir 60 amp. til 200 amp. ...... 
…ssee0eeeeeeeesee 

sn. 

kr. 

2.50 á 
5.00 

12.00 
18.00 

16.00 å 
20.00 
25.00 
32.00 
5.00 

månudi. 

månudi.
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Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal árs- 56 

leigan vera sem næst 20% af verði tækisins. Leigan skal innheimt um leið og sjald 12. apríl 

fyrir raforkuna. 

III. KAFLI 

HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 

sem miðast við rúmmál húss, utanmál, á þann hátt sem hér segir: 

Rúmmál húss í ten.metrum Heimtaugargjald jarðstrengs 

Frá 0 allt að 100 ......000000. nn kr. 900 

— 100 — — 150 ......00000 00 — 1040 

— 150 — — 200 ......20000 0 — 1170 

— 200 — — 250 0... — 1300 

— 250 — — 300 .....02.0 0 — 1430 

— 300 — — 350 2... — 1560 

— 350 — — 400 2....0200 00 -— 1700 

— 400 — — 450 .....00020r nr — 1820 

— 450 — — 500 .....020000 en — 1950 

— 500 — — 550 ......20000en ens — 2080 

— 550 — — 600 .....000.. ns — 2200 

— 600 — — 650 2... — 2340 

— 650 — — 700 ......20.000 0 — 2470 

— 700 — — 750 2... — 2600 

— 750 — — 800 senere, — 2730 

— 800 — — 850 2... — 2860 

— 850 — — 900 .....00000 er -— 3000 

— 900 —  — 1000 ......000 0 — 3180 

— 1000 — — 1200 .....2000 nr -— 8500 

— 1200 — — 1500 ......00000 0 — 3900 

— 1500 — — 2000 .....00.000 0. — 4300 

— 2000 og þar yfir ......00.00.0000 000... — 4800 

Fyrir loftlínu skal greiða heimtaugargjald, er nemur 70% af gjaldinu fyrir 

jarðstreng. 
Sé lengd jarðlinuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlinuheimtaugar meiri 

en 60 metrar, og (eða) gildleiki vira meiri en 3 X 70 mm?, skal húseigandi greiða 

kostnað af því sem fram yfir er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, 

greiði húseigandi eftir reikningi allan kostnað, er af því leiðir. Ef sérstök heimtaug 

er lögð í útihús á byggingarlóð íbúðarhúss, telst hún aukaheimtaug í húsið. 
Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga, þegar uppsetningu taugar er lokið. 

IV. KAFLI 

OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar 
hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 25 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 25 króna 
gjald í skrifstofu rafveitunnar. 

B17
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56 Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í I. kafla 
12. apríl þessarar gjaldskrár, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 

sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá 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 þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness nr. 144 30. júlí 
1951, ásamt breytingu á þeirri gjaldskrá nr. 65 12. april 1956. 

Atvinnumálaráðnneytið, 12. april 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

57 REGLUGERÐ 
12. apríl 

= um ökukennslu, próf ökumanna o. fl. 

I. 

Undirbúningur að ökuprófi. 

1. gr. 
Hver sá, sem vill fá almenn réttindi til að stjórna ökutæki, skal sækja um það 

til lögreglustjóra í heimasveit sinni. Umsókn skal rituð á eyðublað, sem lögreglu- 
stjóri lætur í té. Umsókn má einnig senda lögreglustjóra umdæmis þess, sem um- 
sækjandi dvelur i, og getur hann veitt leyfi til próftöku, ef sérstaklega stendur á, að 
fengnu samþykki lögreglustjóra í heimasveit. 

2. gr. 
Með umsókn skal senda: 

1. Aldursvottorð. 
Tveir skýrar andlitsmyndir af umsækjanda, berhöfðuðum. Stærð myndar skal 
vera 35X45 mm. Hún skal vera á endingargóðum ljósmyndapappír, merkja- og 
stimplalaus og eigi eldri en tveggja ára. 
Sakavottorð. 

. Vottorð læknis um að umsækjandi hafi sjón og heyrn, eins og krafizt er í 5. gr. 
og sé svo andlega og líkamlega hraustur sem þar greinir. 
Vottorð löggilts ökukennara, sbr. 10. gr. um að nemandi sé hæfur, að hans 
dómi, til að taka próf. 

6. Samþykki lögreglustjóra í heimasveit umsækjanda, ef umsókn er send öðrum 
lögreglustjóra. 
Gögn þau, sem talin eru í 3—6. tölulið, mega ekki vera eldri en eins mánaðar. 
Umsókn til prófs samkvæmt 36. og 37. gr. þurfa þó eigi að fylgja gögn þau, 

sem talin eru i 2. og 5. tölulið. 

no 
ge
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3. gr. 
Læknisvottorð skal ritað á eyðublað, sem gert er eftir fyrirmælum dómsmála- 

ráðuneytisins. Vottorðið skal sent lögreglustjóra í lokuðu umslagi.
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4. gr. 
Umsækjandi skal fullnægja þessum lágmarkskröfum um heilbrigði: 

1. Sjón: Að hann hafi án gleraugna eða með gleraugum, er hann venjulega 
notar, minnst sjónskerpuna 6/12 á betra auga, en 6/24 á hinu. Sjónsviðið skal prófa 

með hendinni og vera eðlilegt á hvoru auga um sig. 
Heimilt er að leyfa manni próftöku, þótt hann sé blindur á öðru auga, eða 

sjónskerpa sé minni en 6/24 á því, ef hitt augað er óskemmt og með eigi minni 
sjónskerpu en 6/9 með eða án gleraugna, enda hafi umsækjandi verið með skerta 
sjón í meira en hálft ár. Þetta gildir þó ekki um próf til aksturs leigubifreiða til 
mannflutninga, fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega eða vörubifreiða, sem skráðar 

eru fyrir 5 smálesta farm eða meira. 
2. Heyrn: Að hann hafi heyrn svo góða, að hann heyri orð töluð venjulegum 

rómi í 8 m fjarlægð, og ekki minni heyrn á verra eyra en að hann heyri þau úr 
tveggja metra fjarlægð. 

3. Önnur líkamshreysti: Að hann geti notað báða handleggi og fætur til 
þess að stýra ökutækinu, hemla og gefa merki. Að hann sé ekki haldinn flogaveiki eða 
öðrum sjúkdómi, sem ástæða er til að ætla að valdi meðvitundarleysi snögglega. 

Mat á líkamshreysti skal miðað við, að umsækjandi geti örugglega stjórnað 
ökutæki því, sem hann vill fá leyfi til að stjórna. 

4. Andleg heilbrigði: Að andleg heilbrigði umsækjanda og andlegur þroski sé 
með þeim hætti, að hann geti örugglega stjórnað ökutæki því, sem umsókn miðast 

við. 

5. gr. 
Lögreglustjóri metur, hvort umsækjandi fullnægi skilyrðum til próftöku. Nú 

telur lögreglustjóri vafa á því, hvort umsækjandi fullnægi kröfum þeim, sem gerðar 
eru i 4. gr. um heilbrigði eða andlegan þroska, og skal hann þá fá umsögn sérfræðings 
um vafaatriðið. 

Nú telur lögreglustjóri áreiðanleik, samvizkusemi eða reglusemi umsækjanda 
vafasama samkvæmt framlögðum gögnum eða öðrum upplýsingum, og skal hann þá 
því aðeins veita heimild til próftöku, að umferðaröryggi verði ekki talin sérstök 
hætta búin, þótt umsækjandi fái ökuskírteini. 

Dómsmálaráðherra getur leyft, að sérstök ökuskirteini séu veitt mönnum, enda 
þótt þeir fullnægi ekki almennum kröfum um líkamshreysti, og setur þá hverju 
sinni nánari reglur um kennslu, próf og efni skírteinis. 

Hver sá, sem vill fá ökuskírteini samkvæmt 3. mgr. þessarar greinar, sendir 
lögreglustjóra umsókn um það, ásamt fylgiskjölum, sbr. 2. gr. Lögreglustjóri leitar 
álits bifreiðaeftirlits ríkisins og sendir síðan dómsmálaráðherra umsóknina ásamt 
umsögn sinni og fylgiskjölum. 

6. gr. 
Telji lögreglustjóri skilríki þau, sem umsókn fylgja, fullnægjandi, sendir hann 

þau til prófdómanda með áritun um próftökuheimild. 

IL Um ökukennslu. 

A. Löggiltir ökukennarar. 

7. gr. 
Rétt til þess að hafa á hendi kennslu undir almennt próf í akstri og meðferð 

bifreiða, hafa þeir einir, sem til þess hafa fengið löggildingu dómsmálaráðherra. 
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Engum má veita ökukennararéttindi, nema hann: 

Sé orðinn 25 ára gamall. 
Hafi óflekkað mannorð. 
Hafi eigi gerzt sekur um alvarleg eða ítrekuð brot á umferðarlögum eða 
alvarleg brot á áfengislögum. 
Hafi réttindi til að aka leigubifreið til mannflutninga og hafi stundað akstur að 
staðaldri eigi skemur en tvö ár eftir að hann öðlaðist þau réttindi. 
Hafi staðizt sérstakt ökukennarapróf. 
Prófgreinar eru: 
Umferðarlög og reglugerðir, settar samkvæmt þeim. 
Ökukennsla. Skal próftaki kosta ökutæki til prófsins. 
Þau efni, sem kennd eru á námskeiðum fyrir bifreiðastjóra á leigubifreiðum til 
mannflutninga, sbr. 14. gr. a-k. 
Prófefni samkvæmt þessum lið skal valið af prófnefnd og því gerð skil í ritgerð, 
sem rituð skal undir eftirliti prófnefndar. Til samningar ritgerðar skal próftaki 
fá 2 klst. og eigi afnot hjálpargagna. 
Próf skulu haldin eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Við prófið skal gefa einkunnir 

0—-10. Til þess að standast próf, þarf próftaki að fá minnst 6 fyrir hverja prófgrein. 
Standist próftaki ekki prófið, skal a. m. k. eitt ár líða þar til hann fær að þreyta 

próf að nýju. 
Ökukennararéttindi falla niður 5 árum eftir útgáfu leyfisbréfs, ef það hefur 

ekki verið endurnýjað. 
Dómsmálaráðherra setur, hvenær sem er, svipt mann ökukennararéttindum, ef 

ástæða er til. Skal það ávallt gert, ef ökukennari missir skilyrði til að öðlast öku- 
kennararéttindi, svo og ef veruleg brögð verða að því, að ökukennari veiti ökumanna- 

efnum, sem eigi standast próf, vottorð, skv. 5. tölulið 2. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði greinar þessarar skal veita ótímabundin ökukennararéttindi, 
án gjalds, þeim, sem lokið höfðu hinn 31. des. 1950 prófi til aksturs leigubifreiða til 
mannflutninga, ef þeir uppfylla skilyrði 2.—3. töluliðs 2. mgr. Ákvæði greinar þess- 
arar um sviptingu ökukennararéttinda gilda jafnt um þá, sem fá löggildingu án prófs. 
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8. gr. 
Kennsla í akstri bifhjóla má aðeins fara fram undir stjórn og umsjón löggilts 

ökukennara. Rétt til þess að kenna á bifhjól hafa þeir einir, sem til þess hafa fengið 
löggildingu dómsmálaráðherra. Skulu þeir uppfylla skilyrði 1 —4. töluliðs 2. mgr. 
7. gr. og auk þess hafa staðizt próf hjá bifreiðaeftirlitsmanni í ökukennslu og 
meðferð bifhjóla. 

B. Kennslubifreiðar. 

9. gr. 
Eigi má nota bifreið til ökukennslu, fyrr en bifreiðaeftirlit ríkisins hefur löggilt 

hana. Aftan og framan á bifreiðinni skulu vera greinileg spjöld með áletrun: 
KENNSLUBIFREIÐ. Óheimilt er þó að nota spjöldin, þegar bifreiðin er notuð til 
annars en kennslu. Bifreiðaeftirlit ríkisins ræður gerð kennsluspjalda og hefur sölu 
þeirra með höndum. 

Bifreið verður því aðeins löggilt til kennslu, að hún sé búin tækjum, er kennari 
geti beitt án aðstoðar nemanda til þess að gefa merki, hemla bifreið, stöðva vél og 
rjúfa tengsli. Við sæti ökukennara skal komið fyrir hemlunartæki, tengt við fóthemla 
bifreiðarinnar. Í kennslubifreið skal vera sérstakur baksýnisspegill og þurrka á



137 1960 

framrúðu fyrir ökukennara. Eigi má nota til ökukennslu bifreið með sjálfvirkum 57 

eða hálfsjálfvirkum tengslum eða gangskiptingu. Eigin þyngd kennslubifreiðar má 12. apríl 
eigi vera minni en 900 kg. Heimilt er þó að nota léttari bifreið til kennslu, ef bil 
milli öxla er 2.10 m eða meira. 

C. Kennsla í akstri bifreiða og bifhjóla. 

10. gr. 
Ökukennslu skal miða við, að nemandi geti staðizt próf skv. IV. kafla. 
Æfingaakstur má ekki fara fram á vegum, þar sem umferð er mikil, fyrr en 

nemandi hefur náð þeirri leikni í akstri, að eigi stafi sérstök hætta af. Ökukennsla 
skal fara fram á vegum bæði í þéttbýli og utan þess. Ökukennari skal tilgreina í 
kennsluvottorði, hvenær og í hve margar klukkustundir kennt hafi verið í þéttbýli 
og utan þess. 

Gjald fyrir ökukennslu skal ekki vera hærra en sem nemur gjaldi að degi til 
fyrir leigubifreiðar á þeim stað, sem kennslan fer fram á, ásamt 25% álagi. 

D. Kennsla í meðferð og stjórn leigubifreiða til mannflutninga 
og ö smálesta vörubifreiða. 

11. gr. 
Halda skal í Reykjavík og í öðrum kaupstöðum og kauptúnum, þar sem ástæða 

þykir til, námskeið fyrir þá, sem öðlast vilja réttindi til að stjórna leigubifreiðum 
til mannflutninga og vörubifreiðum, sem skráðar eru fyrir 5 smálesta farm eða 

meira. Dómsmálaráðherra skipar forstöðumann námskeiðanna og löggildir stað- 
söngumenn hans utan Reykjavíkur. 

Námskeið skal jafnaðarlega halda haust og vor, ef þátttakendur eru nægilega 

margir. 
Forstöðumaður hefur á hendi alla umsjón með námskeiðum. Hann ræður stunda- 

kennara og sér um útvegun á því, sem til námskeiðs þarf, eftir því, sem dómsmála- 
ráðuneytið ákveður nánar. 

12. gr. 
Umsóknir um þátttöku í námskeiði skal senda bifreiðaeftirliti ríkisins, sem ann- 

ast afgreiðslu þeirra til forstöðumanns. 
Þátttökuskilyrði eru þessi: 
19 ára aldur. 
Almenn réttindi til bifreiðaaksturs. 

c. Að umsækjandi hafi ekið bifreið að staðaldri ekki skemur en 6 mánuði og 
þar af ekki skemur en 3 mánuði á undanförnum 12 mánuðum. 

d. Að umsækjandi hafi ekki á undanförnum 12 mánuðum verið sviptur öku- 

skirteini né serzt brotlegur við ákvæði um neyzlu eða meðferð áfengra drykkja. 
e. Að umsækjandi hafi óflekkað mannorð, ef um er að ræða réttindi til farþega- 

flutninga í atvinnuskyni. 
f. Að umsækjandi hafi staðizt ökupróf skv. c-lið 33. gr. 

Umsókn skal fylgja aldursvottorð, ökuskírteini, vottorð tveggja valinkunnra 
manna um skilyrði c-liðar, læknisvottorð samkv. 4. tölulið 2. gr. og sakavottorð. 

S
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13. gr. 
Námskeið skulu að jafnaði standa 4—6 vikur og kennslustundir vera um 180 

samkvæmt stundaskrá, er forstöðumaður semur. Fyrir þátttöku í námskeiði greiði 
hver nemandi kennslugjald, er ákveða skal, áður en námskeið hefst, og miða við,



1960 138 

57 að gjöldin hrökkvi til greiðslu kostnaðar við það. Kennslugjald greiðist fyrir fram 
12. apríl til forstöðumanns eða staðgöngumanns hans. 

14. gr. 
Kennsla á námskeiði skal vera bæði verkleg og munnleg. 
Kennslan skal einkum fjalla um: 

a. Hvernig þau tæki vinna, sem stjórnað er úr sæti bifreiðarstjóra og hvernig 

skuli beita þeim. 
b. Rafmagnskerfi. 
c. Kælivatnskerfi. 
d. Smurningskerfi. 
e. Benzínkerfi ásamt benzingjöf. 
f. Gerð og starfsháttu vélar að öðru leyti. 
g. Tengsli, skiptihjólakassa og mismunadrif. 
h. Hemla. 
i. Stýrisbúnað. 
j. Viðgerðir á algengum smábilunum. 
k. Hvað gera skuli, er vanda ber að höndum, svo sem ef eldur kemur upp i 

bifreið eða slys verða. 

1. Umferðarlög og reglur samkvæmt þeim. 
m. Rétta aksturshætti. 

15. gr. 
Forstöðumaður getur undanþegið nemanda frá tímasókn í einstökum náms- 

greinum, ef sannað er, að hann hafi sérmenntun í þeim. 

Skylt er nemendum að hlýða þeim reglum, sem forstöðumaður setur til að 
styðja að reglu og aga á námskeiðum, að viðlagðri brottvísun, ef nemandi lætur 

eigi skipast við áminningu. 

E. Æfingaakstur á reiðhjólum með hjálparvél. 

16. gr. 
Nám í akstri reiðhjóls með hjálparvél má fara fram án kennara. Æfingaakstur 

má ekki fara fram, fyrr en fengin hefur verið til hans heimild hjá lögreglustjóra og 
ekki fyrr en 14 dögum áður en próf skal þreytt. 

Meðan á æfingaakstri stendur, skal ökumaður hafa með sér sönnunargögn um, 
að hann hafi fengið heimild til æfingaaksturs. Lögreglustjóri getur ákveðið, hvar 
æfingaakstur má fara fram. 

Heimilt skal lögreglustjóra að krefjast þess, að umsækjandi taki þátt í stuttu 
námskeiði í umferðarreglum, akstri og meðferð reiðhjóla með hjálparvél. 

F. Æfingaakstur á dráttarvélum. 

17. gr. 
Nám í akstri dráttarvéla skal fara fram undir eftirliti manns, sem leyfi hefur 

til að stjórna dráttarvél á alfaravegi. Námi skal haga þannig, að eigi stafi sérstök 

hætta af. 

III. Prófdómendur. 

18. gr. 
Bifreiðaeftirlitsmenn eru prófdómendur við almennt bifreiðarstjórapróf og 

próf í akstri bifhjóla. 
Dómsmálaráðherra getur löggilt aðra hæfa menn til prófdómendastarfa. Próf- 

dómendur mega ekki stunda ökukennslu.
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19. gr. 57 
Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna prófnefnd við próf samkv. 32. gr. og 12. apríl 

skal forstöðumaður námskeiðs skv. 11. gr. vera formaður hennar. Annar hinna 
prófnefndarmanna skal hafa sérþekkingu í vélfræði, en hinn vera bifreiðaeftirlits- 
maður. Dómsmálaráðherra ákveður þóknun prófnefndar. 

Forstöðumanni er heimilt að ráða sérfræðinga til prófdómendastarfa í einstök- 
um greinum. Formaður prófnefndar skiptir verkum með nefndarmönnum, þannig 
að einn prófdómandi dæmi með kennara í hverri prófgrein, en í prófakstri skulu 
vera 2 prófdómendur. 

Prófdómendur við próf samkv. 35. gr. skulu vera 2 bifreiðaeftirlitsmenn, 

sem forstöðumaður bifreiðaeftirlitsins kveður til þess. 

20. gr. 
Bifreiðaeftirlitsmenn eða aðrir, sem lögreglustjórar telja til þess hæfa, eru 

prófdómendur við próf í akstri reiðhjóla með hjálparvél. 
Lögreglustjórar fela bifreiðaeftirlitsmönnum eða öðrum þeim, sem hafa bif- 

reiðarstjóraréttindi og reynslu í akstri dráttarvéla, að vera prófdómendur við próf í 
akstri dráttarvéla. 

21. gr. 
Dómsmálaráðherra skipar þriggja manna prófnefnd til að annast próf skv. 

7. gr. og ákveður þóknun hennar. Einn nefndarmanna skal vera lögfræðingur og 
tveir bifreiðaeftirlitsmenn. 

IV. Ökupróf. 

A. Almenn bifreiðarstjórapróf. 

22. gr. 
Þegar prófdómanda hefur borizt umsókn um próftöku samkvæmt 6. gr., ákveð- 

ur hann, hvenær próf skuli haldið. Skal það gert svo fljótt sem ástæður leyfa. Skal 

prófið fara fram á þeim tíma, og á þeim vegum, að verulega reyni á ökuhæfni 
próftaka. 

Umsækjanda ber að gefa sig fram til prófs, áður en tveir mánuðir eru liðnir 
frá því að lögreglustjóri áritaði próftökuheimild. Nú gefur umsækjandi sig ekki 
fram innan þess tíma og verður hann þá ekki prófaður nema ný áritun lögreglu- 
stjóra sé fengin. 

Nú hefur umsækjandi eigi mætt til prófs, er það skyldi haldið, og ber honum 
þá að greiða prófgjald að nýju, ef hann vill reyna próf, nema hann sanni lögmæt 
forföll. 

23. gr. 
Við próf skal nota kennslubifreið, sbr. 9. gr., og greiðir próftaki kostnað af 

notkun hennar við prófið. 

24. gr. 
Próf skal vera fræðilegt og verklegt og skal prófa í hvoru um sig. Fræðilega 

prófinu skal ljúka fyrst og er það munnlegt. Standist umsækjandi það ekki, má 
hann eigi reyna verklega prófið að því sinni. Fræðilega prófið missir gildi, ef 
verklega prófið er ekki tekið innan eins mánaðar. 

Nú kemur það fram við verklegt próf, að þekkingu próftaka í þeim efnum, sem 
fræðilega prófið fjallar um, er mjög áfátt, og skal þá vísa próftaka til fræðilegs prófs 
að nýju.
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57 Að jafnaði skal fræðilega prófið standa í a. m. k. 15 mínútur og hið verklega 

12. apríl eigi skemur en hálfa klukkustund. Hætta ber þó prófi fyrr, ef ljóst er, að próftaki 

standist ekki prófið. 

Verklegt próf skal haldið eins fljótt og við verður komið að fræðilegu prófi 

loknu. 
Standist umsækjandi ekki annað hvort prófið, má hann ekki reyna próf að 

nýju, fyrr en að 2 vikum liðnum. Undanþágu getur lögreglustjóri þó veitt, ef ástæður 

mæla með. 

25. gr. 

Í hinu fræðilega prófi skal þekking próftaka á gerð bifreiðar og meðferð reynd 

þannig, að hann geri grein fyrir: 

a. Hvernig nota má einfaldar aðferðir til þess að komast að raun um, hvort 

gallar séu á stýrisbúnaði: 
1. Með því að athuga, hvort óeðlilegt hlaup sé í stýri. 

2. Með því að athuga, hvort stýri verði beitt hljóðlega og á auðveldan hátt í 

akstri. 
3. Með því að athuga, hvort bifreiðin rási eða taki í stýrið. 

b. Hvernig komast má að raun um, hvort hemlar eru eins og vera ber og hverjar 

séu hemlunarvegalengdir, enda geri hann grein fyrir: 

1. Hvernig reyna skuli, hvort hemlar séu í lagi með því að stíga á hemlafetil 

og taka í handfang stöðuhemla. 

2. Hver hemlunarvegalengd megi mest vera, ef ekið er á 30, 60 eða 70 km hraða 

á klst. miðað við, að hemlum sé beitt á fjögur hjól. Próftaka ber og að vita, 

að hemlunarvegalengdin er næstum helmingi meiri, þegar hemlum er beitt á 

tvö hjól, svo og að færð, halli vegar, gerð hans og ástand skiptir máli. 

Hann verður að þekkja meginreglur um vegalengdir, sem vænta má, að 

bifreið fari milli þess, sem ökumaður skynjar þörf hemlunar og framkvæmdar 

hennar. 
c. Ákvæðum umferðarlaga og reglugerða um ljósabúnað bifreiða, þ. á m. um 

glitaugu og notkun ljósa. 
Ákvæðum um merkjatæki og notkun þeirra. 
Hættu af kolsýrlingseitrun. 
Bruna- og sprengihættu af uppgufun eldfimra efna. 
Hvað beri að gera til að komast hjá óþarfa hávaða í akstri með réttum 
akstursháttum og réttri meðferð og viðhaldi ökutækis. 

e
m
?
 a

A 

26. gr. 

Tilgangur prófs samkvæmt 25. gr. a-d er að komast að raun um, hvort próf- 

taki hafi þá þekkingu á gerð og búnaði bifreiða, að hann geti fundið galla eða 

bilanir, er fram kunna að koma, og verulegu máli skipta um öryggi. Eigi ber að 

leggja áherzlu á tæknileg heiti einstakra hluta eða smíðislag bifreiða. 

27. gr. 
Sá hluti fræðilega prófsins, er fjallar um umferðarlöggjöf, skal einkum beinast 

að: 
a. Umferðarreglum laga nr. 26/1958 (IV. kafla). 
b. Ákvæðum umferðarlaga um ábyrgð ökumanna og skyldur, einkum ef þeir eru 

miður sín, þreyttir, svefnlitlir eða með áhrifum áfengis eða deyfilyfja. 

c. Reglum um umferðarmerkingar og umferðarstjórn lögreglumanna.



141 1960 

28. gr. 57 
Þegar próftaki er reyndur í meðferð ökutækis og umferdarreglum, skal prófa 12. april 

Þekkingu hans á hættum þeim, sem sérstök atvik valda, og ökutækni hans, er 
þannig ber við, t. d. þegar ekið er í roki, rigningu, hríð, myrkri eða á snjó, 
lausamöl eða hálku. 

29. gr. 
Við verklegt próf skal prófdómandi sitja við hlið próftaka. Prófdómandi skal 

því aðeins hafa afskipti af stjórn bifreiðar, að umferðaröryggi krefjist. Hann 
skal, eftir því sem unnt er, láta próftaka afskiptalausan, en fylgjast vel með aksturs- 
háttum hans, gæta að, hvort hann fer eftir umferðarreglum, hvort hann aki eðlilega 
miðað við aðstæður, hvort hann búi sig undir snögg viðbrögð, þar sem búast má 
við hættu (vegamót, börn að leik o. s. frv.), hvort hann sýni öðrum vegfarendum 
tillitssemi, hvort hann beiti stjórntækjum bifreiðarinnar rétt og með nægjanlegri 
leikni og hvort hann sýni stillingu og dómgreind við aksturinn. Jafnframt ber 
honum að kynna sér eftir föngum, hvort próftaki sé búinn því andlega og líkamlega 
atgervi, sem tilskilið er. 

Nauðsynlegar ábendingar og fyrirmæli ber prófdómanda að gefa greinilega og 
í tæka tid, þannig að próftaka gefist ráðrúm til að skilja þær og framkvæma. Eigi 
má prófdómandi gefa fyrirmæli, sem leiða myndu til umferðarbrota, ef hlýtt væri. 

Í upphafi prófs lætur prófdómandi próftaka gera stuttlega grein fyrir stjórn- 
tækjum, öryggistækjum, mælum og öðrum þeim tækjum, sem beitt er frá ökumanns- 
sæti, og prófar hann í notkun þeirra. 

30. gr. 
Próftaki skal ræsa hreyfil bifreiðarinnar. Prófdómandi skal gæta þess, að próf- 

taki hafi, áður en hann ræsir hreyfil, gengið úr skugga um, að ökutækið sé í 
hlutlausu gangstigi og stöðuhemill í hemlunarstöðu. 

Prófa skal í hemlun og snöggri hemlun samkvæmt skipun. Einnig skal prófa 
hæfni próftaka í að aka af stað, aka í beygjum, hemla í brekkum, leggja ökutæki, 
snúa því og aka aftur á bak. Próftaki skal sýna við prófraunir þessar, að hann 
geri sér grein fyrir stærð ökutækis og útlínum þess, svo og fjarlægð hjóla frá 
brún akbrautar, þegar beygt er. Hann skal sýna, að hann skynji rétt fjarlægðir 
og hraða, að hann kunni að beita hemlum rétt, þegar ekið er af stað í halla og 
geti dregið úr hraða ökutækis með gangstigabreytingu. Próftaki skal sýna, að hann 
taki nægjanlegt tillit til annarra vegfarenda. 

31. gr. 
Aksturspróf skal ávallt halda á vegum bæði í þéttbýli og utan þess. Prófi 

skal haga þannig, að próftaki sýni hæfni í akstri úr lítilli umferð í meiri umferð 
og akstri um vegamót samkvæmt settum reglum. Prófdómandi skal gæta þess, hvort 
próftaki aki hæfilega hratt eftir aðstæðum, hvort hann aki á réttum stað á akbraut 
og hvort hann aki fram úr öðrum ökutækjum á öruggan og réttan hátt. Hann 
skal athuga, hvort próftaki beiti stjórntækjum og öðrum öryggistækjum réttilega 
meðan ekið er, þ. á m. rúðuþurrkum, ljósabúnaði og merkjatækjum eftir því, 
sem við á. 

B. Próf í meðferð og stjórn leigubifreiða til mannflutninga og vörubifreiða 
fyrir 5 smálesta farm og meira. 

32. gr. 
Að loknu námskeiði, samkvæmt 11. gr., skal halda próf. Þó skal próf í akstri 

hafa farið fram, áður en námskeið hefst. 

B 18
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57 Óski einhver, sem ekki er nemandi námskeiðs, að ganga undir próf, skal hann 

12. apríl senda umsókn um það til forstöðumanns námskeiðs eigi síðar en mánuði áður en 

próf byrjar. Umsókn skal fylgja vottorð um, að umsækjandi fullnægi inntöku- 
skilyrðum á námskeið, sbr. 12. gr., og auk þess vottorð um, að hann hafi lokið 
sveinsprófi í bifvélavirkjun eða hlotið svipaða undirbúningsmenntun, sem próf- 
nefnd tekur gilda, eða prófnefndin telur hann færan um að ganga undir prófið 

vegna sérkunnáttu hans eða hæfni. 

3ð. gr. 
Próf er bæði fræðilegt og verklegt. Fræðilega prófið er munnlegt og skriflegt. 
Við próf skal gefa einkunn fyrir: 

a. Þekkingu á aflvélum bifreiða, rafmagns-, kælivatns-, eldsneytis- og smurn- 
ingskerfum þeirra, svo og orsökum gangtruflana. 

b. Þekkingu á aflfærslutækjum bifreiða, svo sem tengslum, skiptihjólakassa og 
mismunadrifi. Ennfremur hemlum, stýrisbúnaði og smurningsaðferðum. 

c. Prófakstur. Við prófið skal nota vörubifreið fyrir 5 smálesta farm eða meira 
og skal hver próftaki prófaður í minnst eina klukkustund við mismunandi 
aðstæður, svo glöggt komi fram hæfni hans og leikni í bifreiðastjórn. Próf- 
nefnd getur veitt væntanlegum próftaka heimild til æfingaaksturs á bifreið af 
framangreindri stærð í allt að tvær vikur fyrir próf. Ef sérstakar aðstæður eru 
fyrir hendi, svo sem ef próftaki uppfyllir ekki kröfur um líkamshreysti, getur 
dómsmálaráðuneytið veitt undanþágu til þess að nota megi við prófið 5—6 

manna bifreið. Veitir prófið þá ekki réttindi til aksturs stærri bifreiða. Skal 
athugasemd um það rituð á prófskirteini og ökuskirteini. 

d. Þekkingu á umferðarlöggjöf, slysahjálp og hvað gera skuli, ef sérstök vand- 
kvæði ber að höndum. 
Við prófið skal gefa einkunnir 0—10. Lægsta meðaleinkunn, sem þarf til að 

standast prófið, er 6 og má einkunn í prófakstri ekki vera lægri. 

34. gr. 
Próftakar skulu mæta stundvíslega á tilteknum stað til prófsins og mega ekki 

án leyfis víkja þaðan, meðan prófið stendur yfir. 
Gangi próftaki frá prófi vegna sjúkleika og sanni síðar með læknisvottorði, að 

hann hafi haft forföll, má prófa hann í því, sem eftir var, svo fljótt sem því verður 

við komið, þó eigi síðar en innan 6 mánaða. Er þá fullgildur sá hluti prófsins, sem 
lokið var, þegar hann forfallaðist. 

Próftaki, sem staðizt hefur próf, fær prófskirteini. 
Að loknu námskeiði og prófi semur forstöðumaður skýrslu um prófið. Þar 

skal geta nafna nemenda og próftaka, fæðingardaga, fæðingarstaða og verkefna við 
prófið. Prófnefnd ritar einkunnir í prófbók, dagsetur hana og staðfestir með 
undirskrift sinni. 

Prófbók skal geyma í vörzlum bifreiðaeftirlitsins í Reykjavík, en endurrit skal 
senda dómsmálaráðuneytinu. Jafnframt skal senda lögreglustjóra þeim, sem hlut á 
að máli, nöfn þeirra, er staðizt hafa prófið. 

C. Próf í akstri fólksbifreiða fyrir fleiri en 16 farþega. 

35. gr. og 
Til þess að öðlast ökuskírteini til aksturs fólksbifreiða, er flytja mega fleiri 

en 16 farþega, skal ljúka sérstöku prófi. Skilyrði til próftöku er, að umsækjandi 
hafi réttindi til aksturs leigubifreiða til mannflutninga. 

Próf skulu haldin í Reykjavík og á Akureyri ár hvert í fyrri hluta april- og
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septembermánaða. Umsókn um próftöku skal senda bifreiðaeftirliti ríkisins fyrir 57 
1. apríl eða 1. september. Með umsókn skulu fylgja prófskírteini, samkvæmt 34. 12. apríl 
gr., læknisvottorð og sakavottorð. 

36. gr. 
Prófa skal aksturshæfni og þekkingu á sérreglum um gerð og búnað almennings- 

bifreiða og skipulag fólksflutninga með bifreiðum. Aksturspróf skal fara fram á 
vegum í þéttbýli þar sem umferð er mikil og utan þéttbýlis við mismunandi að- 
stæður. Við prófið skal nota bifreið, sem flutt getur 40 farþega. Skal prófakstur 
standa yfir í a. m. k. Í klst. 

Við próf þetta skal ekki gefa einkunnir, heldur aðeins meta, hvort próftaki 
sé hæfur eða ekki. 

Próftaki greiði fyrirfram kostnað við próf. 

D. Próf í akstri bifhjóla. 

37. gr. 
Hinn fræðilegi hluti prófsins skal vera í samræmi við reglurnar í 25. gr., eftir 

því sem við á. Próftaki skal ennfremur gera grein fyrir þeim mun, sem er á því 
að stýra og hemla bifhjóli, eftir því hvort ekið er með farþega eða ekki. Hann skal 
einnig gera grein fyrir notkun handhemils. 

Verklegt próf skal halda þar sem prófdómandi getur fylgzt með akstrinum. Því 
prófi skal haga á sama hátt og prófi bifreiðarstjóra með þeim breytingum, sem 
leiða af eðli ökutækjanna. 

E. Próf í akstri reiðhjóla með hjálparvél. 

38. gr. 
Reyna skal aksturskunnáttu próftaka, þekkingu þeirra á umferðarreglum og 

hæfileika að öðru leyti til að aka reiðhjóli með hjálparvél. 

E. Próf í akstri dráttarvéla á alfaraleiðum. 

39. gr. 
Reyna skal aksturskunnáttu próftaka, þekkingu þeirra á umferðarreglum og 

hæfileika þeirra að öðru leyti til að aka dráttarvél. Skal próftaki gera grein fyrir 
þeim sérstöku hættum, sem fylgja notkun dráttarvéla m. a. vegna gerðar þeirra og 
notkunarmöguleika. 

V. Ökuskírteini. 

A. Útgáfa ökuskirteina. 

40. gr. 
Að prófi loknu tilkynnir prófdómandi próftaka, hvort hann hafi staðizt próf. 

Óski próftaki, sem ekki hefur staðizt próf, að fá að vita ástæður þess, skal það 
upplýst. Jafnframt endursendir prófdómandi lögreglustjóra prófgögn með áritun 
um prófið. 

Komist prófdómandi að því við próf, að andlegri eða líkamlegri hreysti próf- 
taka sé að einhverju áfátt, skal hann geta þess í tilkynningu til lögreglustjóra, 
hvort sem próftaki hefur staðizt próf eða ekki. 

Hafi próftaki staðizt próf og uppfylli að öðru leyti skilyrði til að fá ökurétt- 
indi, veitir lögreglustjóri honum ökuskírteini. Sé ökuskirteini veitt með sérstökum 
skilyrðum, skulu skilyrðin skráð á það. i
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57 B. Form og efni ökuskirteinis. 
12. apríl 41. gr. 

Dómsmálaráðuneytið lætur gera eyðublöð fyrir ökuskirteini til aksturs bifreiða 
og bifhjóla. 

Í ökuskírteini skal greina: 
Númer skirteinis. 
Fullt nafn, fæðingardag, fæðingarár og heimili skírteinishafa. 
Hvar og hvenær skírteini er fyrst útgefið. 
Gildistíma skírteinis. 
Hvers konar réttindi skírteini veitir. Áritun skal gerð í skírteini um aukin 
réttindi samkvæmt 3. mgr. 27. gr. umferðarlaga nr. 26 1958. 
Takmarkanir, ef réttindi eru takmörkuð skv. 29. gr. umferðarlaga. 
Í skírteini skal vera mynd af skirteinishafa, stimpluð af lögreglustjóra. 

2 
M
i
k
 

42. gr. 

Heimild til aksturs dráttarvéla eða reiðhjóla með hjálparvél skal rituð á 
öftustu síðu innlends vegabréfs, svo hljóðandi: Vegabréfshafi hefur heimild til að 
stýra dráttarvél, eða: Vegabréfshafi hefur heimild til að stýra reiðhjóli með hjálpar- 
vél, eða: Vegabréfshafi hefur heimild til að stýra dráttarvél og reiðhjóli með 
hjálparvél. Áritun þessi skal vera dagsett og undirrituð af lögreglustjóra. 

43. gr. 
Heimild til aksturs leigubifreiða, stórra vörubifreiða og fólksbifreiða, sem 

flytja mega fleiri en 16 farþega, skv. 3. mgr. 27. gr. umferðarlaga nr. 26 1958, 
skal skrá í ökuskirteini að afloknu hverju prófi. 

C. Erlend ökuskírteini. 

44. gr. 
Sá, sem dvelur hér á landi um stundarsakir og hefur eigi íslenzkt ökuskírteini, 

má stjórna ökutæki hér á landi eins og í heimalandi samkvæmt alþjóðasamning- 
um, sem Ísland er aðili að. 

Heimilt er lögreglustjóra að gefa út íslenzkt ökuskírteini til þeirra, sem dvelja 
hér á landi og hafa erlent ökuskírteini, án þess að umsækjandi gangi undir öku- 
próf, enda fullnægi hann öðrum skilyrðum til þess að öðlast íslenzkt ökuskirteini. 
Umsókn skulu fylgja gögn samkvæmt 1.—4. tölulið 2. gr., svo og vottorð löggilts 
ökukennara um að umsækjandi sé hæfur ökumaður og hafi næga þekkingu á 

íslenzkum umferðarreglum. Telji lögreglustjóri hæfni umsækjanda vafasama, skal 
ekki gefa út ökuskírteini, nema umsækjandi standist ökupróf. Þeir, sem hafa gilt 
danskt, finnskt, norskt eða sænskt ökuskírteini, þurfa þó eigi að leggja fram 
vottorð ökukennara né taka ökupróf. 

Ákvæði greinar þessarar ná ekki til réttinda samkvæmt 3. mgr. 27. gr. um- 
ferðarlaga nr. 26 1958. 

D. Um glötuð ökuskírteini o. fl. 

. . 45. gr. UU 
Hafi ökuskírteini glatazt, skemmzt eða eyðilagzt, má gefa út samrit þess, er 

veiti sömu réttindi og hið glataða skírteini og til jafnlangs tíma. Eigi þarf þá að 
leggja fram ný vottorð, en rannsaka skal í sakaskrá, hvort viðkomandi hafi enn 
rétt til að stýra ökutæki. Finnist glatað skírteini, skal tafarlaust skila því til
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lögreglustjóra. Skemmt ökuskírteini, sem samrits er beiðst af, skal afhenda lög- 57 
reglustjóra. 

E. Endurnýjun og afturköllun ökuskirteinis. 

46. gr. 
Ökuskirteini gildir í 5 ár frá útgáfudegi. Ökuskírteini fyrir mann, sem er 

orðinn 70 ára, má þó gefa út til skemmri tíma. Sama gildir, þegar vafi er um 
reglusemi umsækjanda eða vænta má, að andlegt eða líkamlegt atgervi hans breytist 
að mun á næstu 5 árum. Leita skal umsagnar héraðslæknis, áður en ákvörðun er 
tekin samkvæmt síðastgreindu ákvæði. 

Sá, sem óskar endurnýjunar ökuskírteinis, skal senda lögreglustjóra, sbr. 1. gr. 
umsókn um endurnýjun ásamt 2 myndum, læknisvottorði og sakavottordi, sbr. 2. 
mgr. 2. gr. Jafnframt skal afhenda lögreglustjóra ökuskírteini það, sem óskast 
endurnýjað. Skal hið endurnýjaða ökuskírteini bera hið upphaflega númer. Lög- 
reglustjóri getur krafizt þess, að umsækjandi gangi undir próf að nýju og skal það 
að jafnaði gert, ef meira en tvö ár eru liðin frá því að ökuréttindi umsækjanda 
féllu niður. Eigi er skylt að nota löggilta kennslubifreið við próf samkvæmt þess- 
ari málsgrein. . 

Hið nýja ökuskírteini gildir frá útgáfudegi þess. 

47. gr. 
Lögreglustjóri getur, hvenær sem er, afturkallað ökuskírteini, ef skírteinishafi 

fullnægir ekki lengur skilyrðum til að öðlast það. Lögreglustjóri getur sett það 
skilyrði fyrir endurafhendingu skírteinis, að lögð séu fram gögn, sem hann tekur 
gild, svo sem læknisvottorð, sakavottorð og, ef ástæða þykir til, vottorð um að 
umsækjandi hafi staðizt ökumannspróf að nýju. Eigi þarf þá að nota löggilta 
kennslubifreið við prófið. 

Lögreglustjóri getur veitt ökumanni kost á að leysa sig frá prófi samkvæmt 
þessari grein með því að taka þátt í stuttu námskeiði í umferðarreglum, ef van- 
þekking hans í umferðarreglum er aðalástæða afturköllunar. Námskeið þessi skulu 
haldin á vegum lögreglustjóra. 

VI. Skrá um ökuskírteini. 

A. Bifreiðastjórar. 

48. gr. 
Við hvert lögreglustjóraembætti skal haldin skrá um veitt ökuskírteini. Skrá 

þessi skal færð á spjöld, sem dómsmálaráðuneytið lætur gera, og raðað í starfrófs- 
röð. Auk þess skal bókfæra útgáfu ökuskírteina í tímaröð og greina þar full nöfn 
skirteinishafa og númer ökuskirteina. 

Á spjaldskrá skal greina: 
Númer ökuskírteinis. 
Nafn, fæðingardag fæðingarár og fæðingarstað skírteinishafa. 
Heimili skírteinishafa. i 

Hvar skírteini er fyrst útgefið og hvenær. 
Gildistíma ökuskírteinis. 
Endurnýjanir og dagsetningar þeirra. 
Hver réttindi veitt eru. 
Sviptingu eða afturköllun ökuleyfis. Flytja skal spjöld í sérstaka skrá meðan 
ökuleyfissvipting eða afturköllun varir. i 
Annað það, er máli skiptir. 
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57 Á skrána skal festa mynd skirteinishafa, sams konar og i &kuskirteini hans 

12. apríl og tekinni á sama tíma. 

Fylgiskjöl með umsóknum um ökuskírteini skal geyma við embætti þar, sem 

ökuskírteini var gefið út. Sama gildir um endurnýjanir. Fylgiskjölum skal raðað í 

tímaröð. 
49. gr. 

Taka skal spjöld af aðalspjaldskrá og raða á aukaskrá eftir sömu reglum, ef: 

Skirteinishafi er látinn. 
Skirteinishafi hefur verið sviptur ökuleyfi ævilangt. 
Endurnýjunar hefur eigi verið beiðst í 10 ár. ð

a
 

50. gr. 

Ef lögreglustjóri endurnýjar ökuskírteini, sem upphaflega er gefið út í öðru 

umdæmi eða veitir aukin réttindi samkv. 3. mgr. 27. gr. umferðarlaga nr. 26 1958, 

skal hann tilkynna það bréflega lögreglustjóra þeim, sem upphaflega gaf skirteinið 

út, og getur hann þá breytingarinnar á spjaldskrá sinni. 

B. Stjórnendur annarra ökutækja. 

51. gr. 

Halda skal sérstakar skrár um veitt réttindi til að stýra bifhjóli, dráttarvél, 

reiðhjóli með hjálparvél og vélknúnum ökutækjum fyrir sjúklinga, sbr. 3. mgr. 

5. gr. 

VII. Um gjöld. 

52. gr. 

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari skulu vera: 

A. Prófgjöld 
1. Almennt Þifreiðarstjórapróf .......0.00000.0.00.... kr. 150.00 

2. Bifhjólapróf .....0..0.00%. eens se err — 100.00 

3. Próf skv. 38. gr. (reiðhjól með hjálparvél) ........ — 35.00 

4. Próf skv. 39. gr. (dráttarvél) ........0000000000.. — 75.00 

5. Ökukennarapróf .......000.0.0 ene — 500.00 

B. Skirteinagjoåld: 

1. Leyfisbréf til ökukennslu ...........000.00.0000.. kr. 150.00 

9. Ökuskíirteini bifreiðastjóra .......0.000.0. 00... — 75.00 

3. Skírteini til aksturs bifhjóls .......00.0000000... — 50.00 

4. Leyfi til að stýra reiðhjóli með hjålparvél ........ —  25.00 

5. Leyfi til að stýra dráttarvél .........0.00.00.0000... — 25.00 

Um gjåld fyrir endurnyjun skirteina fer samkvæmt B-lið 1.—5. 

53. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt VII. kafla umferðarlaga 

nr. 26 1958. 
54. gr. 

Með reglugerð þessari er numin úr gildi reglugerð nr. 178 13. des. 1948 

um kennslu og próf bifreiðastjóra með áorðnum viðaukum og breytingum, svo og 

öll önnur ákvæði, er brjóta í bága við reglugerð þessa.
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5ð. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 26 2. 

maí 1958, öðlast gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 12. april 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

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. 

Nú hefur gjaldandi ekki lokið greiðslu þess hluta þinggjaldsins, sem honum 
bar að ljúka, áður en 15 dagar eru liðnir frá gjalddaga hans, og er þá allt þinggjaldið 
Þegar fallið í gjalddaga. 

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 skattyfirvöld ákveða lækkunina. 

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 

12% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem féð var í vöræzlu inn- 
heimtumanna ríkissjóðs. 

4. gr. 
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. 

5. gr. 
Ákvæði reglugerðar þessarar koma til framkvæmda frá og með þinggjöldum 

ársins 1960, samanber þó 6. gr. 

6. gr. 
Að því er varðar þinggjöld ársins 1960, þá er heimilt að innheimta upp í þau 

fyrirfram hjá hverjum gjaldanda með tveimur jöfnum greiðslum, er falla í gjald- 

Endurprentað blað. 
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58 daga 1. maí og 1. júní. Skal gjaldandi í hvort sinn greiða sem næst 1/5 hluta þeirra 

15. apríl gjalda, sem ætla má að honum beri að greiða samtals á árinu, miðað við að tekjur 

hans hafi verið þær sömu á árinu 1959 og þær voru árið 1958. 
Að öðru leyti gilda ákvæði reglugerðarinnar um innheimtuna. 

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. Jafnframt eru felldar úr gildi reglugerðir nr. 103 og 115 frá 1957. 

8. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 15. april 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson. 

59 REGLUR 
20. apríl A , 4. 

um smíði skarsúðaðra tréskipa. 

Samkvæmt lögum nr. 50 31. júlí 1959, um eftirlit með skipum, eru settar eftir- 

farandi reglur: 

1. gr. 

Við hvaða skip reglurnar eiga. 
Skarsúðuð tréskip, sem smíðuð eru til skráningar (6 metra og lengri), skulu 

fullnægja kröfum þeim, sem settar eru í 245. grein þessara reglna. Stærð skipanna 

sé ekki meiri en svo að LxBxD: 5 verði minna en 10, og dýptin ekki meira en 

41% af breiddinni. Ef L x BxD : 5 verður minna en 6, má dýptin ekki vera meira 

en 39% af breiddinni. Stafnris skal að minnsta kosti vera 4%% af lengdinni, L. 

2. gr. 

Uppdráttur og smíðalýsing. 

Þegar smíða á skip til skráningar eftir þessum reglum, skal senda skipaskoðun- 

arstjóra 3 miðbandsuppdrætti af skipinu til athugunar og samþykktar, í ekki minni 

mælikvarða en 1 :10, áður en byrjað er á smiðinni. 

Á uppdráttinn skal greinilega áletra öll efnismál, og skal honum einnig fylgja 

almenn smiðalýsing af skipinu í þremur eintökum. 
Þegar skipaskoðunarstjóri hefur skoðað uppdrættina og gert sínar athugasemdir 

um, hvernig smíði og útbúnaði skuli hagað, ritar hann á uppdráttinn samþykki sitt. 
Skal senda skipasmiðnum eitt eintak og lýsingu, eftirlitsmanni annað eintak og 

lýsingu, en skipaskoðunarstjóri heldur eftir einu eintaki og lýsingu. 

3. gr. 

Verkvöndun. 

Reglurnar eru miðaðar við það, að öll vinna sé ágætlega af hendi leyst. Þess 
vegna verður skipaskoðunarmaður sá, sem eftirlit hefur með smíðinni, að gæta
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þess, að verkið sé vandað, og að sérhver galli á efni eða óvönduð vinna sé endur- 
bætt, áður en það fær viðurkenningu hans. 

4. gr. 

Aðgæzla við fermingu. 

Í reglum þessum er gert ráð fyrir því, að farið sé með skipið eins og góðra 
sjómanna er venja. Skal þess þá sérstaklega gætt, að þungum hlutum sé raðað í 

skipið á réttan hátt, að kjölfestu og eldsneyti sé komið rétt fyrir, að aðgæzla sé 
viðhöfð, þegar skipið er látið standa við bryggju o. s. frv. 

5. gr. 

Skýringar og vísitala. 

Þar sem ekki er öðruvísi ákveðið í reglum þessum er lengd, breidd og dýpt 
skips talin í metrum. 

Lengd skips, L, skal mæld í beinni línu frá þeim stað er framhaldslína neðri 
brún þramar sker þá línu, er táknar fremri brún framstefnis, að tilsvarandi skurð- 
arpunkti við aftari brún afturstefnis. Ef um gaflbát er að ræða skal mælt frá 
afturhlið á gafli. 

Breidd skips, B, er bein lína milli ytri brúna banda, þar sem skipið er breiðast 
(súðin ekki meðtalin). 

Dýpt skips, D, er mæld þar sem skipið er grynnst frá efri brún kjalar (þar sem 
kjölur og yfirkjölur — kjalbekkur — mætast) að neðri hlið þramar við súðina, mælt 
lóðrétt. 

Vísitala er Lx Bx D 

5 

6. gr. 

Efnistegundir. 

Eik: Kjölur, innri kjölur (kjalbekkur), kjalbak, framstefni, afturstefni, gafl, 
drag, öll hné, öll bönd, undirstöður vélar, neðsti planki á vélar og lúkarsreisn, 
ásamt hornstoðum, lúkuumgerð, þröm, meginþilja, skjólborðsstoðir, öldustokkur 

(sjá handrið úr stálpípum), bjálkasúð, rimarborð (efsta súðarborð), húfsýjur innan. 
Fura: Skarsúð, þilfar, reisnarþak, þilfarsbitar. 
Fura eða greni: Innsúð, reisnarhliðar og gaflar, siglur og seglásar, skjólborð, 

innrétting, skiljur og skilrúm, kappaþak og hliðar. 

7. gr. 

Kjölur. 

Hæð og þykkt kjalar sé samkvæmt töflu 1. 
Þegar kjölur er settur saman, má hann ekki vera úr fleiri en tveim hlutum. 

Aftari hlutinn sé að minnsta kosti % hlutar af allri lengdinni L. Skörunin á kilin- 

um sé að lengd 6 sinnum kjalhæðin. Þar sem kjölur er skeyttur, séu settir tveir 
skrúfboltar, hvor sínum megin við miðlínu hans, á hvern % hluta úr lengdarmetra 
samsetningarinnar. Þvermál skararboltanna sé sem næst % af þvermáli kjalbolt- 
anna. Kjölinn má ekki veikja með því að greypa í hann afturstefni. Svölujárn að 
aftan má ekki greypa í kjölinn, nema að % þykktar þess. Kjalræsi séu báðum 
megin við innri kjölinn (kjalbekkinn). 
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8. gr. 

Innri kjölur (kjalbekkur). 

Breidd og þykkt innri kjalar sé samkvæmt töflu I, negldur í kjölinn með 
tveim galv. spikurum í hvert bandabil sinn hvorum megin við miðju. Lengd spíkar- 
anna sé um 2% sinnum þykkt innri kjalar. 

9. gr. 

Járndrag og spillykkja. 

Stærð járndrags fer eftir töflu II. Gildleiki kjalbolta sé samkvæmt töflu II. Skulu 
þeir vera með haus eða hring að ofan og nái gegnum kjalbak, botnbita og kjöl, niður 
að þykku járndragi. Boltarnir skulu vera stífreknir. 

Járndrag kemur í stað trédrags. Kjalboltar að gildleika samkv. töflu Il skulu 
vera með innfelldum skrúfróm neðan á kjölnum. Dragboltar 12 til 16 mm, með 33 
til 50 cm millibili, og skrúfró ofan á innri kjölnum. Járndragið nái frá stýriskrók 
og að spillykkju. Festing dragsins framan og aftan fer eftir staðháttum. Spillykkj- 
an sé sett á undirstefnið og skal hún hljóta sérstaka skoðun og viðurkenningu 
skoðunarmanns. 

10. gr. 

Framstefni og hné. 

Breidd og þykkt framstefnis og hnés sé samkvæmt töflu I. Lengdin á hnénu, 
hvorum megin við stúfskeyti kjalarins og stefnisins sé minnst þrisvar sinnum kjal- 
hæðin. Skrúfboltarnir séu um 3 mm digrari en kjalboltarnir, og séu þeir 2 hvorum 
megin við skeytið. Aftan á stefnið í bilið milli hnésins og júdasareyranna skal vera 
eikarstykki, vel fest með skrúfboltum við stefnið; skal þykktin vera sem næst 3/5 
af stefnisþykktinni, og breiddin það mikil, að góð negling fáist í það aftan við negl- 
ingu i enda súðarborðanna, sem nái minnst 3 súðarþykktir fram á stefnið. Ef stefnið 
sjálft er ekki nógu breitt vegna fellingar júdasareyranna, verður að skrúfbolta áfell- 
ur aftan á stefnið og skulu þær ná upp að öldustokk. Ef vísitalan er undir 7 þarf 
ekki júdasareyru, en þá verður að setja keðjuhjól á stefnið og þykka klossningu, 
vel festa með skrúfboltum, innan á stefnið neðan við bóghné. Ætlazt er til, að efstu 

súðarborðin séu vel negld í klossninguna. 

11. gr. 

Afturstefni, hné og skuttré. 

Breidd afturstefnis sé hvergi minni en kjalhæðin samkvæmt töflu I. Þykktin sé 
ekki minni en kjalþykktin og ekki má vera minna af óskertu efni utan við öxulgatið 
en tvisvar sinnum súðarþykktin, áður en spónfarið er gert. 

Gera má afturstefni, upp að stýrisás, og hné í einu lagi. Ef hnéð er sér í lagi 

skal það ekki vera þynnra en skrúfustefnið, breidd armsins við afturstefnið og hæð 
armsins á kilinum sé ekki minni en stefnisþykktin. Lengd hnésins á kilinum sé 

ekki minni en 3 sinnum kjalhæðin, og armur hnésins, sem liggur framan á stefninu, 
nái 1% sinnum skrúfustefnis þykktina upp fyrir efri rönd á öxulgatinu. Hnénu 

skal fest með 6 gsegnumreknum skrúfboltum, er séu um 3 mm digrari en kjalbolt- 
arnir. Í kilinum skulu vera 3 hnéboltar, fremsti boltinn sé fremst í hnénu lóðrétt 
niður úr kilinum, neðri kverkarboltinn sé með um 45? halla aftur og niður úr kilin- 
um, miðboltinn í kilinum sé mitt á milli hinna tveggja. Efri kverkarboltinn komi 
neðst í stefnið aftanvert, miðboltinn neðan við öxulgatið og efsti boltinn ofan við 
öxulgatið. Ef vísitalan er undir 7 þarf ekki nema 2 bolta í hvorn arm.
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Gert er ráð fyrir að skutur skarsúða skips sé svipaður stuttum krussaraskut. 59 
Þá skal stefnið ofan og aftan við stýrisásinn vera jafn þykkt skrúfustefninu. 20. apríl 
Skuttrén, hvort sínum megin á hliðum afturstefnisins, nái frá þröm og niður á móts 
við fremri rönd skrúfustefnis. Áður en súðin er lögð á skutinn skal höggva vatns- 
ræsi, hvort sinum megin við miðju hans. Þykktin á skuttrjánum sé % af kjalþykkt- 
inni, breiddin eða hæðin neðan frá og upp fyrir stýriskistu sé 2 sinnum þykktin, 
en við þrömina 1% sinnum breiddin á skjólborðsstoðum (út og inn) á þessum stað 

samkvæmt töflu Í. 
Skuttrjánum sé fest með gegnreknum skrúfboltum af sama gildleika og kjal- 

boltarnir, 3 í skrúfustefnið og 3 í hvert skeyti þar fyrir ofan, eða 2, ef fullnægjandi 
er að mati skoðunarmanns. 

Bil milli samskeyta á skutstefni og skuttrjám sé ekki minna en % partur af 

skipsbreiddinni. 
Ef hafður er venjulegur skutur með stýri aftan á stefninu og engin skuttré á 

hliðum þess, verður að hafa klossningu innan á stefninu, svipað því sem um getur í 
niðurlagi 10. greinar. 

12. gr. 

Svölujárn. 

Gildleiki svölujárna framan og aftan sé samkvæmt töflu II, randbeygt eftir 
stefninu að framan en I-formuð að aftan, þverstykkið á kjölnum sé mun stærra en 
það, sem er á stefninu. Framan séu að minnsta kosti 2 hnoðboltar í hvorum enda og 

að minnsta kosti 3 að aftan, og hagað sem bezt eftir atvikum. 

13. gr. 

Böndin. 

Á þessum skipum skulu öll botnbönd (botnbitar) höggvin í skarir, þar fyrir ofan 
eru svigabönd, sjá teikningar. Efnisstærðir skulu vera samkvæmt töflu 1. 

Ef betur þykir henta má breyta breidd og þykkt sviganna í samráði við eftir- 
litið, enda sé þverskurðarflatarmál bandsins ekki minna eftir en áður. 

Á hálfri lengd skipsins miðskips skulu svigaböndin ná 2 borðabreiddir (3 skarir) 
á misvíxl við botnbitana. Á hvorum 4 parti skulu svigabönd ná eina borðbreidd á 
misvíxl við botnböndin, það er samnegling í 2 skarir. 

Bandabilið skal vera 33 cm frá miðju á miðju, hnoðnegld í hverja skör sviga- 
banda og endanagla botnbita. Aðrar botnbitaskarir mega vera rígnegldar. Í hverju 
bandabili skulu vera 2 skararnaglar (naglabil um 11 cm). Þvermál borsins sé hið 
sama og ferkantur naglanna á miðju. Þar sem böndin leggjast á snið framan og 
aftan, er gert ráð fyrir meðal bandabili 33 cm. Þar af leiðandi verður að fjölga skara- 
nöglum milli banda að ofan og fækka þeim að neðan. Hæð botnbita upp í síðuna sé 
þannig, að þegar skipið leggst á hliðina, þá mæði þunginn á botnbitunum. Júdasar- 
eyrun séu sem næst jafnþykk og skjólborðsstoðirnar út og inn við þrömina, og nái 
að minnsta kosti jafnlangt niður og skjólborðsstoðirnar og upp frá þilfari eftir töflu 
I. Breiddin sé þannig, að góður styrkur sé eftir í trénu aftan við keðjuhólkana. 

14. gr. 

A. Skjólborðsstoðir. 

Stoðabil, hæð, breidd og þykkt sé samkvæmt töflu I og nái þær álíka langt 
niður (að minnsta kosti negldar í 3 skarir, hnoðnagli neðst) og upp fyrir þrömina. 
Stoðirnar séu hornréttar á súðina milli banda. Stoðirnar skulu vel negldar í bjálka- 
súðina.
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59 Skjólborðsstoðir eru ætlaðar í annað hvort bandbil, svo stoðabilið verður frá 
20. apríl miðju til miðju 66 cm miðskipa. Vegna staðsetningar bandanna framan og aftan 

má stoðabilið vera 70 cm og að sjálfsögðu má það vera minna en 66 cm. 

B. Handrið. 

Ef handrið er gert úr pípum, skal stoðabil vera um 60 cm (á hverjum bita), 
sama hæð og á tréstoðum. Á efri enda stoðanna skal vera járnpípa, og önnur á miðri 
hæð. Við neðri enda stoðanna skal soðin þríhyrnd járnplata. Eitt hornið snýr inn 
á meginþiljuna með %” skrúfbolta gegnum bita innan við bjálkasúðina og með 
tveim tréskrúfum (eða boltum) í hin hornin niður í þrömina. Efnisstærðir skulu 

vera eftir töflu II. Reiðajárnunum skal festa með skrúfboltum gegnum band og 
bjálkasúð. Miðjan á járnstoðunum ætti að vera um 10 cm frá ytri brún rimarborðs. 

15. gr. 

Kjalbak. 

Öll skip hafi kjalbak, breidd og hæð samkv. töflu 1, er nái frá hné við fram- 
stefni, að hné við afturstefni, og sé vel fellt á böndin. Skeyti þess mega ekki vera á 
sama stað og skeyti kjalarins, og ekki aftan við % skipslengdar. Lengdin á kjalbaks- 
skeytinu sé 5 sinnum hæð þess og boltað saman með 4 skrúfboltum utan við miðju. 
Ekki má skerða kjalbakið vegna vélar eða annars. 

16. gr. 

Bjálkasúð. 

Stærðir samkv. töflu I, nái milli stafna. Lengdin á samskeytum sé þreföld breidd- 
in á bjálkasúðinni, þar sem hún er skeytt. Hvert skeyti sé sett saman með 2 skrúf- 
boltum auk nagla í sporðana. Ef vísitala er undir 6 þá þarf ekki nema 1 skrúfbolta 
í hvert skeyti. Ef mikil bugða er á skut eða framstafni og þess vegna erfitt að 
beygja bjálkasúð, má fletta bjálkasúðarendunum á svo sem Í metra lengd, svo auð- 
veldara verði að beygja og fyrirbyggja brot. Bjálkasúðin festist með tveim %“ 
skrúfboltum í hvert band. Má vera %“ á litlum bátum að mati skoðunarmanns. 
Undirfellur séu settar á böndin til samræmis við þykkt skjólborðsstoðanna við 
þrömina. 

17. gr. 

Þilfarsbitar og langstykki. 

Bitabugðan sé 22 mm fyrir hvern lengdarmetra af skipsbreiddinni B. Stærð og 
bil er tilgreint í töflu I. Greypt sé upp í bitana um 1 cm fyrir bjálkasúðinni (en 
ekki niður í bjálkasúðina fyrir bitunum). Þar sem bitar koma á band, sé endi 
bitans fast að bandinu, en þar sem hann kemur milli banda, á að vera 1 cm bil 
út að súðinni. Hver bitaendi, líka hálfbitar, neglist ofan í bjálkasúðina með einum 
stúfbolta. Í 4 cm bjálkasúð með 10 mm og í fletta bjálkasúð með 6% mm boltum. 

Langstykkin við op í þilfarinu, þar sem hálfbitar eru greyptir í þau séu jafn breið 
bitunum, og hæðin jöfn bitunum, á þeim stað sem þau eru greypt í þá. Hálfbitarnir 
séu jafnbreiðir og háir hinum bitunum á bjálkasúðinni í báða enda. Á öllum skipum 
séu sett langstykki alla leið milli bitanna undir tróðrauf meginþiljunnar og þil- 
farsins, þannig að um 2 em breidd af stykkinu nái inn undir þilfarið. Breidd og hæð 
þessara langstykkja sé um 5X4 cm. Greyping langstykkjanna inn í bitana sé sem 
minnst til þess að veikja þá ekki um of.
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18. gr. 

Bitahné. 

Bitahné sé fyrir framan og aftan hvert op í þilfarinu, og á öðrum hverjum 

heilbitaenda. Lengdin á hvorum armi hnésins sé þreföld á við breidd Þbitans við 
lúkuop. Þykktin á hnénu sé að minnsta kosti % hlutar af bitahæðinni og breidd 
armsins, mæld hnéþykktinni frá enda hans, sé eigi minni en hnéþykktin. Hverju 
hné skal fest í bitann með skrúfbolta og spíkara, og gegnum súð og band með skrúf- 
bolta og einum spíkara í annað band eða bjálkasúð eftir staðháttum. Ef vísitalan er 
6 eða meira skulu skrúfboltarnir vera 12 mm, en ef vísitalan er undir 6 skulu bolt- 
arnir vera 9 mm. 

19. gr. 

Stafn- og skutband. 

Á öllum skipum sé stafnband og skutband, ofan við bjálkasúðina rétt undir 
þilfarinu. Lengdin á hvorum armi sé 4 föld bitabreiddin við þilfarsop, en þykktin 
sú sama og á bitaendunum. Hnjánum skal fest með 5 skrúfboltum, miðboltinn 
gangi gegnum stefnið, en hinir gegnum böndin og byrðinginn. 

Gildleiki boltanna sé hinn sami og í bitahnjám. 

20. gr. 

Þilfarið. 

Þykkt þilfarsþiljanna heflaðra sé ekki minni en tilgreint er í töflu Í og breidd 
ekki yfir 13 cm, þær séu vel þurrar, og snúi merghliðin niður að bitanum. Þilju- 
mætin gangi sem mest á misvixl. Forðast skal skeyti á þiljum þar sem þilfarið er 
mikið sundurskorið af vélarreisn eða lúkuopi. 

Ef vísitalan er undir 6 má nota plægð borð í þilfarið. Bera skal þykka blýhvítu 
í plæginguna en hampþétta hana ekki, en þverskeyti og annað skal hampþéttast með 
tveim þráðum eins og óplægt þilfar. 

Tróðrauf skal gerð á venjulegan hátt, þar sem um óplægð þilför er að ræða, 
og hampþéttað með 2 þráðum. 

Hver þilja sé negld með tveim nöglum í hvern bita, og hver þiljuendi með 
tveim nöglum. Hausarnir skulu vera niðurfelldir um 3/10 af þiljuþykktinni og 
þilfarstöppunum dýft í tjöru eða þykka málningu áður en þeir eru settir í götin 

yfir naglahausana. Þar sem þilfarið er 35 mm eða meira skal nota 75 mm spikara 
en 65 mm í skeyti, en þar sem þilfarið er undir 35 mm skal nota 65 mm spíkara í 
skeyti og annars staðar. 

Til þess að fyrirbyggja þilfarsraka skal tjarga eða olíubera þilfarið að ofan 
strax og bikun og skrópun er lokið og mála það eða olíubera að neðan. Plægi þilfar 
29 mm, má negla með 75 mm galv. stiptum og kítta yfir hausana. 

21. gr. 

Þröm og meginþilja. 

Þröm og meginþilja (skandek og vaterborð) sé jafnþykkt og þilfarið var 
óheflað. Þó ekki þynnra en 35 mm. Breidd meginþiljunnar (innan við skjólborðs- 
stoðirnar) sé samkvæmt töflu I. Milli hverra tveggja stoða sé þröm og meginþilja 
boltuð saman með tveim stúfboltum. Gildleiki boltanna sé 9 mm (í 29 mm megin- 

þilju notist 6%% mm boltar). Þeir séu með stórum haus, eða sterkum hnoðhring utan 
á rimarborðinu (efsta borðinu), sem nær upp á efri brún þramar. Auk þess sé borðið 
neglt inn í þrömina, og. sé bilið milli naglanna ekki meira en 4 föld þiljuþykktin. 
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59 Hver meginþilja er negld ofan í hvern bita með þrem nöglum og ofan í hvert hné 
20. apríl með tveim nöglum og tappað yfir alla hausa. 

Þar sem pipuhandrið eru notuð, er meginþilja og brom í einu lagi. Þykktin er 
38 mm en breiddin söm og breidd meginþiljunnar að viðbættri breidd skjólborðs- 
stoðarinnar (út og inn). Negling og boltun er hin sama, en setja þarf 2 um 10 cm 
nagla á rönd ofan í rimarborðið útaf hverri stoð. 

Utan á þrömina allt um kring er sett kúpt járn, um 38 mm breitt. Bilið milli 
naglanna sé sem næst 15 cm. Þetta á við hvort sem stoðir og handrið eru úr tré eða 
járni. 

22. gr. 

Súðin (byrðingurinn). 

Þykkt súðarinnar sé samkvæmt töflu I og er þar átt við efnisþykktina þegar 
búið er að hefla efnið. Breidd borðanna sé ekki meira en 20 cm. Gera skal spónfar í 
kjöl og stefni, en ekki gera snið á borðin. Rimarborð á % L miðskipa sé samkv. 
töflu I að breidd og þykkt. Ef svo stendur á má borðið mjókka í báða enda og 
þynnast í samræmi við endaborðin. 

Skörun sé 1% sinnum súðarþykktin (þó skal ekki miða við þykkt rimarborðsins 
miðskipa). 

Skaraflísar skal setja milli súðar og banda á allt rimarborðið og á 2 næstu borð 
við á % L miðskipa. 

Súðarskeytin nái sem mest á misvíxl og ekki minna en 2 bandabil, ef eitt borð 
er á milli þá 1 bandabil og í sama bandabili má skeyta, ef 2 borð eru á milli. 

Gert er ráð fyrir að stúfskeyta borðin með klampa að innan, lengd hans sé um 
8-föld borðþykktin. 

Blýhvítu eða annað jafngott efni, sem eftirlitsmaður viðurkennir, má nota í 
allar vatnsheldar fellingar, en þverskeyti á borðum, tróðrauf meðfram kjöl og stefn- 
um o. fl. skal þétta með hampi eða baðmull og bika með heitu biki yfir. Nota má 
gott kitti ofan við sjólinu. 

23. gr. 

Húfsýjur innan. 

Þegar vísitalan er yfir 5 skal setja eina húfsýju á % L miðskipa í hvora síðu á 
enda botnstokkanna, og neglist í þá með hæfilega stórum nöglum, og sé þess gætt 
að naglarnir rífi ekki botnstokkana. Húfsýjurnar séu úr eik og fer breidd þeirra 
og þykkt eftir töflu I. Ef með þarf, til að draga húfsýjurnar að böndunum, skal 
setja 1 galv. skrúfbolta í hvern bandenda. 

24. gr. 

Innsúð. 

Innsúð skal setja í þessi skip þegar vísitalan er orðin 8.5. Ekki er skylt að 
leggja innsúð i minni skip nema í vistarverur skipsmanna og i lestinni svo að 
kjalaræsi ekki stíflist, sé hún heldur þynnri en súðin utan, með tilliti til þess að 
nota megi svo litla nagla að þeir ekki skemmi böndin. 

Að öðru leyti er þetta á valdi eiganda skipsins. 
Um hæfni vistarveranna dæmir skoðunarmaðurinn í hverju tilfelli. 

25. gr. 

Öldustokkur. 

Öldustokkurinn sé að breidd og þykkt, svo sem tilskilið er í töflu I. En þar 
sem skjólborðsstoðir hallast út þarf hann að vera lítilsháttar breiðari. Skeytin séu
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þrefalt lengri en breidd öldustokksins miðskipa og negld með tveim skrúfboltum, 59 
auk eins eða tveggja reknagla í hvorn enda eða sporð skeytisins. Við hverja styttu 20. apríl 
er öldustokknum fest með einum fjaðrabolta. Stærð fjaðraboltanna sé 16 em Xx 

13 mm með tveimur nöglum í hverja stoð. Stærð skeytisbolta 9 mm. Hæð stoða- 

tappanna sé hálf þykkt öldustokksins. Utan á öldustokkinn, allt um kring, skal 
setja kúpt járn 32 mm. Bilið milli naglanna sé sem næst 15 cm. 

26. gr. 
Með tilliti til þess, að þessi litlu skip innbyrða hlutfallslega meiri sjó á 

þilfar en stærri skip, má ekki vera samfellt skjólborð nema á % parti lengdarinnar 
fremst, þar fyrir aftan séu um 8 cm breiðir rimlar með um 3 cm millibili. Þykktin 
skal vera samkv. töflu I. 

Þetta á líka við um handrið úr pípum. 

27. gr. 

Vélarreisn. 

Vélarreisn sé gerð vel traust miðað við stærð skipsins, og sérstaklega skal henni 
vel fest niður í bitana og langstykkin til beggja hliða með skrúfboltum. 

Á sama hátt skulu reisnarbitarnir tengdir við stoðirnar, þar sem op er girt fyrir 
niðurgang eða annað. Í reisnarhlið eða gafl mega ekki vera minna en 40 em frá 
þilfari upp á þröskuld. Til varnar gegn því, að hlið reisnar eða lestarops spennist 
inn vegna hampþéttunar og þrútnunar á þilfarinu, skal setja skrúfteina með haus 
utan á súðinni, og gangi teinarnir inn rétt undir þilfarinu, gegnum efri rönd lang- 
stykkis, en þar sé stór járnplata sett á þá og spennt með skrúfró innan á neðri 
rönd neðsta reisnarplankans og efri rönd langstykkisins. Bil milli teinanna, að enda 
reisnarinnar eða að skilrúmi í reisninni, sé um 80 cm. Af líkum ástæðum skal 
bolta saman á rönd 2 eða 3 yztu þiljurnar í reisnarþakinu. Hliðar og þak 
reisnarinnar sé ekki þynnra en þilfar skipsins. Stoða og bitabil ekki meira en þil- 
farsbitabilið. 

28. gr. 

Stýrishús. 

Stýrishúsið sé nægilega traust viðað eftir stærð skipsins og sérstaklega vel 
tengt saman og fest við reisnina. Að minnsta kosti nái 4 hornstoðir niður jafnt 
neðri rönd á langstykki og bita og festist þar við með skrúfboltum. Hliðar reisnar- 
innar séu negldar í stoðirnar. Aðrar stoðir festist með járnvinklum við þak og bita 
reisnarinnar. Niðurgönguop úr stýrishúsi niður í vélarrúm sé tillukt með hlera, ef 
hægt er, á umgerð ekki lægri en 10 cm. Hurð sé aftan á stýrishúsinu og opnist helzt 
út. Handrið á stýrishúsi og vélarreisn séu allt um kring og fullnægjandi að mati 
skoðunarmanns. Að minnsta kosti 2 rennigluggar séu framan á stýrishúsinu og auk 
þess 1 á hvorri hlið. Gluggaumgerðir séu úr eik og glerið að minnsta kosti 5 mm 
þykkt. 

29. gr. 

Reisn yfir íbúð skipverja. 

Skal vera samkvæmt fyrirmælum um vélarreisn. Hliðar og þak reisnarinnar sé 
ekki þynnra en aðalþilfarið. 

Sé reisn (kappi) aðeins yfir opi því, sem gengið er um niður í skipið, verður 
hún eigi að síður að vera traustlega gerð, og hvort heldur sem er, verða að minnsta 
kosti að vera 40 cm frá þilfari upp á þröskuld. Fjórar hornstoðir úr eik, skulu 
tengdar við bitana með skrúfboltum.
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30. gr. 

Lestarop og hlerar. 

Hliðar og gaflar lestaropsins séu úr eik og þykkt þeirra 1% sinnum þilfars- 
þykktin og ekki lægri en 40 cm frá þilfari. Lestaropshlerarnir séu jafnþykkir þilfar- 
inu. Þeim sé fest niður með einni slá, sem fest er með skrúfkrókum við gafla um- 
gerðarinnar, eða á annan öruggan hátt. Sæti fyrir hlerana sé ekki minna en 4 cm 

breitt. 

31. gr. 

Stoðir og skiljur. 

Þar sem fastar skiljur eru, þarf enga stoð. Þar sem skiljustoðir eru undir 

bitum, eða aðrar hliðarstoðir, þarf enga stoð undir miðja þilfarsbitana. Verið 
getur nauðsyn á stoð undir þilfarsvindu eða annars staðar; skal slík stoð sett ef 
skoðunarmaður krefst þess. Þykkt skiljanna sé: Milli vélarrúms og lestar 3 cm 
fyrir hvern hæðarmetra skiljunnar, en annars staðar 2% cm fyrir hvern hæðar- 

metra. Vel negldir listar séu sinn hvorum megin við hverja skilju. Gildleiki þeirra á 
hvorn veg sé hinn sami og þykkt skiljunnar. Lestarstoðir og listar á þeim séu úr 
eik. Öllu skal svo vel fest, að það veiti öruggt viðnám, þótt skipið kastist á 
hliðina. 

32. gr. 

Siglur og seglásar. 

Þvermál siglu í þilfari sé 20 mm fyrir hvern lengdarmetra siglunnar. Þvermál 
siglunnar við reiðastallinn sé 0.85 sinnum þvermál hennar í þilfarinu. Lengd sigl- 
unnar er reiknuð frá kjalbaki að hún. Standi siglan á þilfari (en það er ekki ráðlegt 
nema fyrir lítil segl, góða undirstöðu og stög, enda myndi þau sem gleiðast horn 
við sigluna á alla vegu), sé dýpt skipsins miðskipa bætt við lengdina, þegar þvermál 
hennar er reiknað út. Þar sem sigla stendur á þilfari og hefur góðan stuðning af 
að minnsta kosti 1% metra hárri yfirbyggingu. Þarf undirstaðan að vísu að vera góð, 
en þvermál siglunnar er þá reiknað út eftir raunverulegri lengd hennar. Reiðastallur 

sé úr eik. Þvermál bómu á miðju sé 23 mm fyrir hvern lengdarmetra, en við 
endana 0.8 sinnum þvermál á miðjunni. Þar sem skautið er fest við ásinn framan 

við rifskálarnar, verður þvermálið að vera þvermál miðjunnar sinnum 1.15. Ef 
um stutta seglása er að ræða, svo sem 4 metra, er nauðsynlegt að auka þvermálið 
um %. 

Þvermál gaffals frá siglu að miðju sé 26 mm fyrir hvern lengdarmetra hans alls. 
Gaffaleyrun séu úr eik. 

Allur járnbúnaður sé í samræmi við stærð siglna og seglása. 

33. gr. 

Stýri og stýrisbúnaðar. 

Þvermál stýrisássins sé samkv. töflu II, og annar stýrisbúnadur í samræmi við 
það. Stýrisbúnaðinn má gera á margvíslegan hátt, en verður að viðurkennast af 
eftirlitinu, og er því bezt að hafa samráð við eftirlitið áður en verkið er framkvæmt. 

öllum stýrum sé augabolti, aftan og ofan til í stýrisfjöðrinni, með stóru 
auga. Á járnstýri má vera gat í fjöðrinni á þessum stað, svo auðvelt sé að setja 
þar stýristauma, ef ásinn eða sveifin skyldi bila. 

Stöðvari sé settur á stýrið á einhvern hátt svo það lyftist ekki á járnunum í 
sjógangi. Sömuleiðis séu tveir sveifarstöðvarar á þilfarinu, sem takmarka viðlöguna, 
um 40 gráður. Stýrislykkja sé efst á kilinum.
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Við niðursetning á stýrisvél og stýristaumum, á taumunum að vera þannig 59 
fyrir komið, að efri rönd stýrishjólsins (rattsins) þegar því er snúið, hreyfist í 20. apríl 
sömu átt og stýrið og þannig á sama veg og skipið snýst. Þetta er óhjákvæmleg 
skylda. 

Gert er ráð fyrir, að á stýrinu séu 3 stýrisjárn, eitt á þilfarinu, annað rétt ofan 
við skrúfuopið og hið þriðja á kjalarhælnum. 

34. gr. 

Reiði. 

Á þeim skipum, sem hér er um að ræða, telst stagur og siglureiði (vantur) 
fastur reiði. Skal hann vera einfaldur að gerð, en traustur. Í reiðann sé notaður 

srófþættur járnvíir. Hjartþáttur sé aðeins í miðjum vírnum, 6-þættur, og í hverjum 
þætti hans ekki yfir 12 þræðir. 

Á þessum bátum er ætlaður einn vír á hvora hlið. Skal þá ummál stags og 
siglureiða vera sem næst 1/11 af ummáli siglunnar. Ef siglan stendur á þilfari og 
hefur ekki stuðning af yfirbyggingu eða öðru 1% metra fyrir ofan þilfar, þá séu 2 
vírar hvorum megin á siglunni. 

Með ummáli siglu er átt við stærð, sem samsvarar þvermáli því, sem fyrir- 
skipað er um siglur hér að framan. 

Reiðinn sé vafinn að minnsta kosti 2 metra upp fyrir öldustokk, og festing 
hans við reiðajárnin á bolnum sem næst jafnsterk og vírinn er sjálfur. 

Laus reiði er: Blakkir, falir og aðrir kaðlar á siglum og seglásum, til þess 

að seta haft stjórn á seglunum. 
Reiðinn sé vel traustur og haganlega fyrir komið. 

35. gr. 

Segl. 

Á þessum skipum, sem reglur þessar fjalla um, er gert ráð fyrir 3 seglum á 
þeim stærri og 2 seglum á þeim minni. Þykkt dúksins fer eftir stærð bátanna, og 
mati skoðunarmanns. Hentugast er að hafa sömu dúkþykkt í öllum seglunum á 
hverjum bát. 

Allt efni og vinna skal vel vandað við seglbúnaðinn í heild. 

36. gr. 

Legufæri. 

Legufæri skulu vera að þyngd og gildleika samkvæmt töflu II og mega akkerin 
vera svokölluð „patentakkeri,“ stokkakkeri eða drekar. 

37. gr. 

Festar. 

Öll skip hafi kaðalfestar til að festa sig við bryggju eða önnur skip, lengd og 
gildleika eftir töflu II. 

38. gr. 

Festartæki. 

Á öllum skipum séu festartæki (pollar eða annað) framan og aftan á hvorri 
hlið, sérstaklega ætlaðir til að binda skipið við hafnarbakka eða annars staðar. 

Auk þess sé framan á skipinu sterkur og vel festur stofn (polli) til að festa við 
legufærunum. Festarleiðarar (kefar) séu hafðir framan og aftan eftir þörfum. Keðju- 

B 20
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59 Tafla I. 

20. apríl 

Kjölur Innri kjölur Framst. og hné Botnbitar Svigabönd Skjólborðsst. 

Vísitala a . 3 ag 

LxBxD á 3 il. 0 8 8 3 
5 = me a = S ss ER | By el = SE = a 

2 Ei SEE: 3 Ei á | 9 (38 | s5| 3 el ás 34 
slá |s| á | á | £ | á | # |rå SS | á | £ | á AP | áð 

em em em em em em em em | em mm mm em em 
| 

2 og undir 4 17 7.5 3 13 13 7.5 715 12 9 2 45 22 60 7.5 

4— — 6 18 8.8 3 14 20 8.8 7% 12 9 3 | 45 18 60 1.5 

6— — 8 19 10 3% 16 22 10 9 13 10 3 | 50 20 62 9 

8— — 10 20 | 11 3175 17 24 | ll 9 13 10 3 50 22 64 9 
| | | |                   
  

pípur séu í báðum júdasareyrum. Stærð og styrkleiki festartækjanna, svo og festing 
þeirra við skipið sé að minnsta kosti jafntraust og festar þær eða legufæri þau, 
sem tilskilin eru og ætlast er til, að fest séu á sinn tilætlaða stað. 

Lausa reiðanum sé ætlaðir nægilega margir og góðir festarstaðir, svo og festar- 

stoðir til að binda akkerið eða drekann. 
Legufærastofninn sé líka gerður fyrir dráttartaug. Þar sem ekki eru keðjuhólk- 

ar skal vera gat í skjólborðið báðum megin við stefnið fyrir dráttartaugina. 

39. gr. 

Dælur. 

Á hverju skipi sé dæla, sem knúin er með vélinni. Auk þess skal þar vera 

önnur nægilega stór handdæla á þeim stað, sem aðrennsli er að úr öllu skipinu. 
Sogpípan sé sem næst hálfu þvermáli sínu frá botni skipsins, og innanmál hennar 
50 mm. Bulla og hjarta dælunnar skulu ávallt tiltæk til hreinsunar, þótt farmur 

sé Í skipinu. 

40. gr. 

Eldvarnir. 

Ef gólfið í vélarúminu er svo stórt að maður geti runnið til á því þegar skipið 
veltur, skal það gert úr skorujárni. 

Þar sem tréreisn er yfir vélarrúmi, ber að klæða þak og veggi með asbesti og 

járni. Þetta er jafnframt gert til að fyrirbyggja leka og gisnun á viðnum. 
Sérstök athygli skal leidd að umbúnaði útblásturspipna í tréþaki. 
Eldstæðum sé svo vel fest, að þau haggist ekki, þótt skipið leggist á hliðina. 

Gólfið undir og 30 cm út frá eldstæðum framanverðum sé klætt járnþynnum. Allan 
við í allt að 30 em fjarlægð frá þeim skal klæða asbesti og járni, og sérstaklega sé 
vandað til varnar gegn eldi, þar sem reykháfurinn gengur upp úr þakinu eða 
þilfarinu. Síðast en ekki sízt skal vanda allan útbúnað til olíukyndingar. Telji eftir- 
litsmaður frekari ráðstafanir nauðsynlegar, skal þeim kröfum fullnægt.
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Kjalbak Þilfarsbitar Súðin | Húfsýjur Öldust. 

> Rimarborð þr 
3 . g cs 
s 3 Í 

3 |6E2./.|3 | 3 | £ | á Z 
Z |. á 132 då FS 5) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | á 2 8 cd |: z 2 S & S 2 SS. |: ið 2 A 2 må EH == AR == mM á = | 6 Á á rå á på á tn 

| 
em em em em em em mm em mm em mm em mm | cm cm | em 

- - 1lx3 60 8 8.8 29 10 18 17 24 - - | ll 3.8 1% 

9 5 12x3.8 60 9 8.8 35 | 11 20 17 31 13 31 | 11 3.8 1% 

| 

10 6 | 13x3.8 60 | 9 10 35 12 22 18 38 14 38 12 3.8 2 

| 

11 7 | 14x3.8 60 | 9 10 35 12 | 24 18 38 15 38 12 3.8 2 
Í | 

41. gr. 

Seyming. 

Allur saumur og boltar í skipið skal vera heitzinkað. Stærðir, tala og fyrirkomu- 
lag skal vera samkvæmt töflu II og nokkrum greinum hér að framan. 

Hnoðsaumur tilgreindur í töflu II er mældur á ferkant á miðri lengd á reksaum 
skal vera um 6 föld sýjuþykktin. Rekstur skal vera stífur. 

42. gr. 

Undirstöður vélarinnar. 

Þar sem festiboltar vélar koma út úr súð, sé sett eikarþverstykki, sem nái 
minnst 5 borð hvorum megin upp í síðuna. Auk þess komi áfellur á böndin er 
myndi sæti fyrir langstykkin. 

  

    

  

                  

Tafla II. 

Járndrag Handrið Hnoðasaumur Legufæri Kaðall 

Vísitala | Innanmál | 

[TT , Ei Ei LxBxD E g s . á "ap & | 2 

= R Q a | 3 z = 

' 30302812 1.1./3/E'Fe/å 2 2 as å|2/3 
Er 8 & S 1810818) 2 |88) g El #48 |$|8| Á 
| á |} þá mn | EH n E = má mn (== im < wa aA [| |=) 

| 

em em | mm | mm em | mm | mm | mm | mm | mm | mm |mm| kg | m |mm| m | cm 

2 og undir 4 2 7.5 | 12 | 50x9 60 | 32 | 32 | 25 | 18 4 5%, | 44 | 30 | 30 | 12 | 30 8 

4— — 6 24 8.8 | 12 | 50x9 | 60 | 32 | 32 | 25 | 20 | 4% |6 44 | 40 | 45 | 12 | 40 8 

| | 
6— — 8... | 3 10 12 | 50x12 | 62 | 38 | 38 | 25 | 22 | 4% | 7 | 50 | 50 | 60 | 12 | 40 10 

| 

8— — 10... | 3% | 11 12 | 50x12 | 64 | 38 | 38 | 25 | 24 | 5 8 50 | 70 | 75 | 12 | 40 | 10                 

59 

20. apríl



1960 

59 

20. apríl 

160 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

     

  

  

     

| 

| 3stk 50-22 mm 2) Á 

| a 7) i 

| 
| 

  

  

  

  

  

MIÐ BAND 4 EIK Ud 

TR já MM STÆRÐ 10 :30:13. METRAR Er 
N 

HLUTFALL; 140. N | 
rr Á | 

2 2 CW FURA 
VISITALA22:6 ÍS VISITALA=8 6 S 

N I 
9 ! 10 39 "0 #0 60 79 89 80 100 CM Á sl 

A TIT T A ál | I SITT GI EÐ GG GN BN BN I 8 mer Se 

| E No | I 
NNA sa FRA pilen, G G | MMØRN EN A LR SN NØGNE VÆNN - >» BØ 38 MM A 
—— NÆS ICM. BRENDN 10 CM FUR aA — ————- — — 7, 

| — BITAHNE SJA REGLUR 1 JÁ 193. CM 
A. 4 

JA | EIK 
| tsk em EIK 2 SÁ | 

| ÆA|IRÐ | 
; EN 1 
te ÆRLOGFESTAR N IN | GUF og TA 2omm tuga, N PÅ | 
LAKKERI 75 KG. —— —// | 
1 KEÐJA --..- BOM IL MM. Á BØ | 
KKADALL.…… 40M=» IO CM. G Á | 

ny | 

Á | 
| 

6, É 
U 

KJALBOLTIH2 mn | TP MØ — | 
sem runs Hr ER | | 

tem ex FS 7 GG SEE A | 
ap ON ON RES | 

v N hh 
1319 CM EIK HER v v sg 7 | | 
DRAGBOLT! IE NM | y v REP ÞE | 

FY3/ACM Eir. 7 Þa a ÞE 
ks — — - — —— 1. 

VEMALRAS | 
20»iICM Bix g ÞE | 

1234 CM Járn ; se TT | 

ISO OM —— IS AF. Í OES.(956 

  

BG.     

Langstykki, sem koma ofan á undirfelluna, séu boltuð með jafnmörgum gegn- 

reknum skrúfboltum og vélinni er fest með. Gildleiki boltanna sé hinn sami og 
kjalboltanna, skal þeim komið fyrir í ytri rönd langstykkjanna, eða þar sem betur 
hentar í hverju tilfelli, sem næst hornrétt á súðina. Gildleiki efnisins fer eftir stærð 

vélarinnar. Þetta allt skal vera í samráði við eftirlitsmanninn. 

43. gr. 

Varnir gegn fúa. 

Þess skal vandlega gætt, að hvergi sé látin í skipið spýta, sem maur er í (rauð- 
gular rákir í skandinaviskri eik bera vott um þetta, en nokkuð Þbrúnleitari í 

amerískri eik, furu og greni). Þetta er smitandi sýki, sem getur valdið því, að mikill
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hluti af skipinu fúni á skömmum tíma, einkanlega ef skipið er smiðað úr nýhöggnu 
efni, eða i illa loftræstu húsi. 

Bitar og bandaendar, hné og bjálkasúð að utan sé allrækilega áborin með 
fúavarnarefni, áður en þrömin og meginþiljan er sett á. Sömuleiðis séu bitarnir vel 
ábornir að ofan áður en þilfarið er lagt. Þegar búið er að byrða skipið, binda það 
og hampþétta, skal þrífa það vel upp að innan, bera rækilega fúavarnarefni á 
byrðing og bönd, og þess gætt að áburðurinn renni vel í allar skorir og spónför við 
kjöl og stefni. Ef fúavarnarefnið er mjög þunnt verður að tvíbera það á. Að svo 
búnu skal athuga þá staði, þar sem lekið hefur út, og þétta með baðmull eða á 
annan hátt. 

Þar, sem skip er smíðað í húsi, skal þess vandlega gætt, að loftræsting sé það 
góð, að ekki myndist mygla, sem líkleg er til að valda fúa. 

Með því að eik er mjög hætt við að rifna í smíðum, sérstaklega í þurru veðri úti, 
verður jafnóðum að bera á hana lýsi, fernis eða málningu til varnar gegn rifum, 
sem geta orðið þess valdandi, að vatn gangi í viðinn og feygi hann, auk þess sem 
styrkleiki minkar við rifurnar. 

Leyfilegt er að sjálfsögðu að „sponsa“ kvisti og þess háttar skemmdir, sem 
ekkert standa í sambandi við sýkingu efnisins. Ber skipasmiðnum skylda til að 
gera greinarmun á þessu og sömuleiðis gæta þess, að verkið sé samvizkusamlega af 
hendi leyst, og sé þar sérstaklega lögð áherzla á öryggi traustleika og endingu 
skipsins. 

44. gr. 

Opnir bátar. 

Í framangreindum reglum eru ekki sérstök fyrirmæli um opna báta, en búast 
má við að minnstu bátarnir verði opnir og skal þá fara eftir eftirfarandi ákvæðum. 

Öll almenn smíða-ákvæði eiga jafnt við um opna báta sem báta með þilfari. 

En að því er útbúnað snertir og fleira skal fara eftir ákvæðum 144. greinar reglna 

um eftirlit með skipum og öryggi þeirra. 
Að sjálfsögðu koma þóftur, ræði, skýli yfir vél í stað þilfars, reisna, skjólborðs- 

stoða, öldustokka, fasts reiða o. s. frv. 

45. gr. 

Heimild. 

Skipaskoðunarstjóra er heimilt í einstökum tilfellum, ef ástæða er til, að breyta 
til um efni og efnisfyrirkomulag o. fl. í skipum, sem smíðuð eru eftir þessum reglum, 
enda sé heildarstyrkleiki skipsins ekki rýrður. 

46. gr. 
Reglur þessar öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem 

hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 20. apríl 1960. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason. 

1960 

59 

20. apríl
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60 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Domus Medica, útgefin á venju- 
26. apríl legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 26. apríl 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Domus Medica. 

1. gr. 
Læknafélags Íslands og Læknafélag Reykjavíkur hafa ákveðið að reisa hús í 

Reykjavík, íslenzkri læknastétt til eflingar og styrktar. Skal stofnunin vera sjálf- 
eignarstofnun og nafn hennar vera 

Domus Medica. 

2. gr. 

Tilgangur stofnunarinnar er að reisa og reka félagssheimili íslenzkra lækna og 
stuðla þannig að bættri fræðslu og félagsstarfsemi þeirra. Er ákveðið, að í húsinu 
verði bókasafn, lesstofur, lækningastofur svo og rannsóknarstofur með sem full- 
komnustum tækjum og búnaði. 

3. gr. 
Stofnfé Domus Medica er: 
Framlag frá Læknafélagi Íslands kr. 100 000.00. 
Framlag frá Læknafélagi Reykjavíkur kr. 100 000.00. 
Framlög frá læknum. C

o
 

DO
 

pa
 

4. gr. 
Stjórn Domus Medica skipa 5 læknar og skulu þeir vera félagar í L Í. Skulu 

tveir kosnir af Læknafélagi Íslands, tveir af Læknafélagi Reykjavíkur og einn sam- 
eiginlega af stjórnum félaganna. Stjórnin tilnefnir sjálf mann eða menn í stað þeirra, 
er úr henni ganga, enda samþykki stjórnir Læknafélags Íslands og Læknafélags 
Reykjavíkur stjórnarkjörið. Stjórninni er heimilt að kveðja sér til aðstoðar 3 vara- 
menn. 

5. gr. 

Stjórnin kýs sér formann, varaformann og ritara og skiptir með sér störfum að 
öðru leyti eftir því sem henni þykir henta. Stjórnin heldur fundi þegar formanni 
þykir við þurfa, en auk þess er formanni skylt að boða til fundar þegar þrir 
stjórnendur eða endurskoðendur stofnunarinnar krefjast þess. 

1 maður gengur úr stjórninni ár hvert. Í fyrstu eftir hlutkesti, síðan eftir starfs- 
aldri. 

6. gr. 
Stjórn Domus Medica ræður framkvæmdastjórn fyrir stofnunina og starfsfólk 

eftir þörfum. Skal stjórnin hafa eftirlit með öllum rekstri og úrskurðarvald um 
afnot húss og eigna. Þrír stjórnarmenn skuldbinda stofnunina með undirskrift 
sinni. Stjórnarmenn bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum, er þeir stofna 
til vegna stofnunarinnar. 

7. gr. 
Starfsár Domus Medica og reikningsár er almanaksárið. Skal stjórnin fyrir lok 

aprílmánaðar ár hvert semja reikning yfir tekjur og gjöld stofnunarinnar svo og 
efnahagsreikning. Skulu reikningarnir endurskoðaðir af tveim mönnum, öðrum til- 
nefndum af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, en hinum af borgarstjóranum í Reykja- 
vík og skal reikningurinn í heild eða útdráttur úr honum birtur í Læknablaðinu.
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8. gr. 
Fé Domus Medica skal ávaxta í ríkistryggðum bankastofnunum eða með öðrum 

hætti, sem stjórnin er sammála um að telja jafn tryggilega. 

9. gr. 
Komi til þess, að Domus Medica yrði lögð niður, skulu eignir stofnunarinnar 

skiptast að jöfnu milli Læknafélags Íslands, Læknafélags Reykjavíkur og Lækna- 
deildar Háskóla Íslands. 

10. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt, nema því aðeins, að % hlutar stjórnar- 

innar samþykki breytinguna og að breytingarnar séu síðan samþykktar af stjórnum 
Læknafélags Íslands og Læknafélags Reykjavíkur. 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari. Skal skipu- 

lagsskráin birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsóluskrá Il. 

Frá og með deginum i dag að telja ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar 
í dag á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 27. april 1960. 

F.h.r. 

Gústav A. Jónasson.   
Baldur Möller. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglum nr. 6 15. jan. 1960, um laun skipaskoðunarmanna ríkisins. 

1. gr. 
Í stað „325,00“ í D-lið 1. gr., komi: 375,00. 

Auglýsing þessi er gefin út samkvæmt heimild í 55. gr. laga nr. 50 31. júlí 
1959, um eftirlit með skipum, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 28. apríl 1960. 

Emil Jónsson.   
Páll Pálmason. 

1960 

60 

26. apríl 

61 

27. april 

62 

28. april
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð vélstjóra. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður vélstjóra og skal heimili hans og varnarþing vera 

í Reykjavík. 

2. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru ábyrgðarmenn hans, og skuldbinda þeir sig með undir- 

skrift sinni undir samþykktir þessar til þess að ábyrgjast að sjóðurinn standi í 
skilum. Svarar hver ábyrgðarmaður hlutfallslega fyrir halla eða tjón, sem sjóð- 
urinn kann að verða fyrir, en hann getur eigi sjálfur staðið straum af. Þó ábyrgist 
enginn einn meira en 5000.00 krónur. Hver ábyrgðarmaður leggur fram þegar í stað 
2500.00 kr. af ábyrgðarupphæð sinni sem stofnfé sjóðsins. Skal ákveðið um vexti 
af því á aðalfundi. Þó mega þeir ekki vera hærri en 1% umfram innlánsvexti 
sjóðsins. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 30. Skal stjórninni, með 

aðstoð ábyrgðarmanna, skylt að gera það, sem í hennar valdi stendur, til að sjá um, 
að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir and- 
lát, burtflutning úr landinu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða ef 
maður verður öreigi á annan hátt. Stofnfjárframlag ábyrgðarmanna endurgreiðist 
eigi fyrr en við löglegt niðurfall ábyrgðar eða samkvæmt heimildinni í 22. gr. laga 
nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi úr flokki 

ábyrgðarmanna, en 1 af bæjarstjórn Reykjavíkur á sama tíma, og gildir kosning 
þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Aðal- 
fundur ákveður laun stjórnarinnar. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi 
þeir setið í stjórninni í 4 ár samfleytt er þeim ekki skylt að taka við kosningu, 
fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnar- 
nefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr Reykjavík eða ná- 
grenni eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla 
saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað hans fyrir það sem eftir er af 
kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af bæjarstjórn, eða verði á 
lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, 
að bæjarstjórn kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi 
eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins hefur umsjón með öllum framkvæmdum hans. Hún ræður 
starfsmenn hans, ákveður kaup þeirra og kjör og segir þeim upp starfi, ef henni 
þykir ástæða til. 

Birta skal í Lögbirtingablaðinu hverjir séu stjórnendur sjóðsins og starfsmenn 
og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo að skuldbindandi sé 

fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 
Stjórnendur sjóðsins bera einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 

sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað-
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eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, 
eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra, né reka eigin lána- 
starfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. Sé stjórn- 
andi eða starfsmaður sparisjóðsins í stjórn einhvers annars fyrirtækis eða fram- 
kvæmdastjóri þess, má ekki veita því fyrirtæki lán úr sjóðnum nema sparisjóðs- 
stjórnin samþykki það einróma og sparisjóðseftirlitið leyfi það. Þó þarf ekki slíkt 
leyfi til að veita lán gegn veði í fasteign, enda fari lánið ásamt því, sem áður 
kann að hvíla á eigninni, ekki fram úr % af matsverði fasteignarinnar. 

6. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðs- 
ins og ráðnir starfsmenn hans. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendur séu við- 
staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. 
Þó má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður 
sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnendur sjóðsins hafi þessi störf 
með höndum. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því sem honum er trúað fyrir. 
Sparisjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum spari- 

sjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í sjóðbók sjóðs- 

ins og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 
lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og sreinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafa geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin serð þannig, að sjá megi 
hverju breytt hafi verið. Dagsetningar séu greinilega getið við hverja einstaka 
greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti einu sinni í viku og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. Sparisjóðsstjórnin skal 
hafa gerðabók er í séu skráðar ályktanir stjórnar um lánveitingar og lánsynjanir, lán- 
tökur og annað slíkt. 

. 12. gr. 
I marzmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn og boðar formaður hann öll- 

um ábyrgðarmönnum með ábyrgðarbréfi, er afhent sé á póststofuna í Reykjavík 
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63 þrem vikum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næst- 
29. apríl liðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og fé- 

hirðis, og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, 
þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess, Fundur er lög- 
mætur, þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðar- 
manna skal boða fundi að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur, hversu fáir 
sem mæta. Á fundum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykkt- 
um sparisjóðsins nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

2 
II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en 10 kr. í senn. 
Það, sem lagt er inn í sjóðinn færist inn í innstæðubók, og fær hver innlags- 
maður dálk. 

ce. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagssmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Í viðskiptabókina skal 
prenta ágrip af lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og samþykktir 
sparisjóðsins sjálfs, og gildir hún í öllu sem samningur við sjóðinn. Eigandi 
greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins þegar hann leggur inn í hana í 
fyrsta skipti. 

d. Sparisjóðurinn tekur einnig við innlögum með þeim kjörum, að hægt er að 
taka út peninga af innstæðunni gegn ávísun og án þess að viðskiptabók sé sýnd 
og skal þá greinilega letrað í bókina að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu og 
sé því ekki veðhæf. 

e. Aldrei má sparisjóðurinn taka á móti meira innlánsfé en svo, að það, að frá- 
dregnu því er hann á í sjóði, innistandandi í innlendum bönkum, í tryggum 
verðbréfum eða lánum gegn veði í fasteign, nemi 25 sinnum eigin fé spari- 
sjóðsins, þar með talið stofnfé og innborgað ábyrgðarfé. Eigi má draga frá 
samkvæmt þessari málsgrein önnur fasteignalán en þau, þar sem lánið, ásamt 
því er áður kann að hvíla á eigninni, nemur ekki meira en % fatseignamats- 

verðs hennar. 
f. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, 

eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, 
en þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

g. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

h. Fé það, sem lagt hefur verið í sparisjóðinn, að vöxtum meðtöldum, er undan- 
þegið löghaldi, á meðan það stendur þar. 

s
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14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins 

við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueigenda þá lagðir 
við höfuðstól á dálk hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, þó svo 
að frá teljast móttökudagur og úttökudagur, og gjaldast vextir í eigi minni pörtum 
en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir 14. jan. ár hvert, skulu vextirnir
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færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 63 

töldum vöxtum i viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 29. apríl 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

á þann hátt, að skrá mismuninn, er jafnframt færist sparisjóðnum til reiknings í 

innstæðubókina og viðskiptabókina, næst þegar hún verður sýnd. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má, að upphæðum frá 500 til 1500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 

þar yfir með 2 mánaða fresti. Án 2 mánaða frests er eigi skylt að borga meira en 

200 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd, og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana, eða gegn 
ávísun, ef eigandi hefur samið svo um og það er letrað á viðskiptabók hans. Skulu 
starfsmenn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé rétt gert, og skulu í því 
skyni í hvert sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjár- 
hæð þá, sem skráð er í bækur sjóðsins. 

Innstæðueigandi getur áskilið, að á áberandi stað á viðskiptabók sinni sé letrað að 

hann einn eða sé er hann gefur skriflegt umboð til þess, geti hafið peninga úr henni. 

Nú ber viðskiptabók eigi slíka áletrun, og er það þá eigi á ábyrgð sparisjóðsins, 
þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar 
til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið á kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 
gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 
getið í hlutaðeigandi dálk í innstæðubók, um leið og greiðslan er þar skráð, að 
viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 
samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 
það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild 

orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum, og 

tilfærist endurborgað fé í dálk eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds. Ef viðskiptabók, sem gefin 
er út fyrir sparisjóðsinnstæður, glatast, skal heimilt að innkalla með auglýsingu, 
sem prentuð sé þrisvar í röð í Lögbirtingablaði, með 6 mánaða fyrirvara frá því 
að 1. auglýsing er birt, hvern þann sem í höndum kann að hafa viðskiptabókina, 
og ef enginn hefur sagt til sín áður en téður frestur er liðinn, þá má greiða þeim, 
sem viðskiptabókina hefur fengið upphæðina, án þess að nokkur annar, sem við- 
skiptabókina kann að hafa verið afsöluð, geti gert kröfur á hendur sparisjóðnum. 

18. gr. 
Ef eigandi að viðskiptabók hreyfir ekki innstæðu sina í 15 ár samfleytt, skal 

ekki reikna vexti af innstæðunni framar. Ber þá að skora á eiganda að segja til sin, 
og skal það gert með auglýsingu á sama hátt og ef bókin glatast. Ef hann gefur 
sig ekki fram áður en tilskilinn frestur er liðinn, er viðskiptabók hans ógild og féð
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63 ásamt vöxtum eign sparisjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að greiða féð, að 
29. apríl meira eða minna leyti, ef réttur eigandi gefur sig fram innan 5 ára. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með 3 mánaða fresti. Skal annað 

hvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er 
birt sé í Lögbirtingablaðinu. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því sem uppsagt er. 

20. gr. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 
ríkið ábyrgist, og í tryggum auðseljanlegum verðbréfum, minnst 140 af innlánsfénu. 
Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. Komi 
það fyrir að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár vegna 
fyrirsjáanlegri útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í 
lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin tilkynna 
sparisjóðseftirlitinu það. 

21. gr. 
Sparisjóðurinn greiðir árlega 2% af nettó ágóða sínum í tryggingarsjóð spari- 

sjóða, unz eign sparisjóðsins í tryggingarsjóði er orðin 3% af samanlögðu inn- 
stæðufé sparisjóðsins. 

i 22. gr. 
Årstekjur sparisjóðsins, að frádregnum kostnaði, greiðslu í Tryggingarsjóð 

sparisjóða, vöxtum af því fé, sem lagt er til hliðar til að mæta fyrirsjáanlegum 
töpum, skal leggja í varasjóð. 

Heimilt er að verja nokkru af ársarðinum til endurborgunar á stofnfé og 
greiddu ábyrgðarfé ef varasjóður nemur meira en 10% af sparisjóðsinnstæðunni. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 
aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. Þegar hagur varasjóðs leyfir getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillögum 
sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamra fyrirtækja í 
almenningsþarfir í héraðinu. 

III. Um lánveitingar o. fl. 

23. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
Með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð. 
Með því að lána fé til einstakra manna eða félaga gegn áreiðanlegu fasteigna- 
veði eða gegn sjálfskuldarábyrgð. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr sjóðnum má 
þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með 
árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveit- 
ingunni. 

c. Á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins álítur heppilegan. Stjórnin setur sér 
reglur um lánveitingar úr sjóðnum. 

s
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24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar.
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Til lána gegn sjálfskuldarábyrgð, ábyrgð héraðs eða sveitar og til fasteigna- 63 
veðslána umfram 60% matsverðs, má sparisjóðurinn aldrei verja meira en sem 29. apríl 
svarar 12% sinnum eigin fé sjóðsins. Þar af mega sjálfskuldarábyrgðarlán aldrei 
nema meira en tvisvar sinnum eigin fé sjóðsins. Aldrei má sparisjóðurinn lána ein- 
um viðskiptamanni eða fleiri viðskiptamönnum, sem eru fjárhagslega tengdir, meira 
en sem svarar 50% af eigin fé og ábyrgðarfé sínu. Í ofangreindri lánsupphæð skal 
þó ekki telja: 

1. Lán veitt gegn veði í fasteign, ef það er ekki hærra en % fasteignamatsverðs. 
2. Lán veitt gegn veði í skipum allt að 50% að matsverði. 
3. Lán, sem eru tryggð með inneign í sparisjóðnum sjálfum, tryggðum verðbréf- 

um eða öðru handveði. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar samþykki. 

25. gr. 
Sérstaka bók skal jafnan halda um lán úr sjóðnum. Skal hvert lán hafa dálk út 

af fyrir sig, og skal þar tilgreint um lántakanda, tryggingu, upphæð lánsins, af- 
borganir og vaxtagreiðslur. Einnig skal halda skrá um skuldunauta sjóðsins, er sýni 
skuldbindingar hvers og eins gagnvart sjóðnum. 

26. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum sagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveð- 
ið það. 

Hafi sparisjóðurinn tekið lán, skal í bókum sjóðsins vera sérstakur dálkur fyrir 
hverja lántöku. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu i vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

27. gr. 
Sparisjóðurinn má eigi eiga aðrar fasteignir en þær, sem nauðsynlegar eru vegna 

reksturs hans og ekki hlutabréf. Þó má hann yfirtaka fasteign eða hlutabréf, sem 
honum hefur verið veðsett, til þess að innheimta kröfu sína, en selja skal hann 
eignina jafnskjótt og hann á þann hátt getur fengið kröfu sína greidda. Sparisjóður- 
inn má ekki ganga í ábyrgð fyrir aðra. Halda skal skrá um eignir sparisjóðsins, svo 
sem verðbréf o. fl. 

28. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

29. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram í skrifstofu sjóðsins fyrir 1. marz ár hvert. 

30. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. Hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því
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efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um, og sé þar greint hver sjóðsforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok. 

2. Hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 

þessu skyni semja reikning yfir ábata og halla sjóðsins. 

3. Hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn, eins og hagur hans stóð í árslok. 

31. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueigenda 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 

sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrirfram af vöxt- 

um og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur í skránni. 

Skal sjást á skránni hvernig víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

32. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

sparisjóðseftirlitsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

33. gr. 

Tveir endurskoðendur fyrir sjóðinn skulu kosnir samkvæmt 9. gr. laga nr. 

69/1941. Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu, hverjir séu kosnir endurskoðendur 

sparisjóðsins. 

34. gr. 

Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en 

einu sinni á hverjum ársfjórðungi. 

Jafnan skulu endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, veð- 

bréfum og öðrum skjölum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 

hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. Einnig eiga þeir rétt á að rannsaka 

sjóðforða sparisjóðsins, svo oft sem þeim þykir þörf. 

35. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur Í 

sjóðinn og úr honum séu rétt tilfærðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 

ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt.
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36. gr. 63 
Ársreikninga sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka Þegar eftir að hann 29. apríl 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið því starfi sínu fyrir febrúarlok. Rita þeir síðan 
á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reiknings sé lokið. Reikningurinn, 
með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

37. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver atriði, er tilhögun á reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 
endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrlausnar. 

Eins skal fara að, ef endurskoðendur finna eitthvað athugavert við reiknings- 
færslu eða starfrækslu sparisjóðsins og stjórn sparisjóðsins tekur þær athugasemdir 
ekki til greina eða tregðast við að bæta úr ágöllum, sem endurskoðendur telja vera 
á starfrækslu sparisjóðsins, eða þeir telja að rekstur sparisjóðsins sé ekki að öllu 
leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941. 

38. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir störf þeirra. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 29. apríl 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Yngvi Ólafsson. 

AUGLÝSING 64 
30. apríl 

um breytingu á lyfjaverði samkvæmt lyfsöluskrá 1. ”P 

Frá og með 1. maí 1960 hækkar verð á lyfjum samkvæmt lyfsöluskrá I, sem 
tók gildi 15. september 1959, um 20% frá greindu verði. Þó skal verð á umbúðum, 

öðrum en appúllum og hettuglösum, sem sérstaklega eru reiknaðar með í eining- 
arverði injectabilia í fyrr greindri lyfsöluskrá, hækka um 25%. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 30. apríl 1960. 

F. h. r. 

Gústav A. Jónasson.   
Baldur Möller.
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65 Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um að 

* mí Garpsdalssókn, sem nú tilheyrir Staðarhólsþingum, falli til 

Reykhólaprestakalls. 

Með vísun til bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 26. f. m., varðandi fram- 
kvæmd ákvæðis 1. gr. XII. 65. tölulið og XIII. 67. tölulið laga nr. 31 1952, um 
skipun prestakalla, varðandi breytingar á skiptingu sókna milli prestakalla, þannig 
að Garpsdalssókn, sem nú tilheyrir Staðarhólsþingum í Dölum, falli til Reykhóla- 
prestakalls í Barðastrandarprófastsdæmi, staðfestir ráðuneytið hér með, að það fellst 

á, að framangreindar breytingar komi nú þegar til framkvæmda. 

66 AUGLÝSING 
2. maí 

met um umferð í Reykjavik. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur eftirfarandi verið ákveðið: 

1. Einstefnuakstur um Þingholtsstræti frá Hellusundi að Spítalastig og frá Bók- 
hlöðustíg að Bankastræti í norðurátt. 

2. Bifreiðastöður bannaðar: 
a. Í Ingólfsstræti milli Spitalastígs og Amtmannsstígs austan megin götunnar, en 

leyfðar vestan megin, þó ekki í 20 m fjarlægð frá næstu husalinum Spítalastígs 
og Amtmannstiígs. 

b. Á Amtmannsstíg (utan bifreiðastæða). 
c. Í Þingholtsstræti frá Bókhlöðustíg að Spítalastig. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 2. maí 1960. 

Sigurjón Sigurðsson. 

67 SAMÞYKKT 
6. maí . 4 2 12 . , . 

mat um forkaups- og forleigurétt á lóðum og fasteignum á Flateyri. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 frá 23. júní 1932 um forkaupsrétt kaupstaða 
og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl., hefur hreppsnefnd Flateyrarhrepps sam- 
þykkt á fundi sínum 15. april 1960 að áskilja Flateyrarhreppi forkaups- og forleigu- 
rétt á eftirtöldum lóðum og fasteignum á verzlunarlóð kauptúnsins: 

1. Allar lóðir og fasteignir Kaupfélags Önfirðinga austan Hafnarstrætis og fram- 
lengingu þess til sjávar úr Oddatá. 

2. Allar lóðir og fasteignir Ísfells h.f., austan Hafnarstrætis. 
3. Allar lóðir og fasteignir sildarverksmiðju ríkisins á Sólbakka. 

24. dag maímánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að 67 
telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 6. maí 

Félagsmálaráðuneytið, 6. maí 1960. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

  

AUGLYSING 68 
6. mai 

um niðurfærslu aðflutningsgjalda. 

Með heimild í athugasemdarákvæðum við nr. 11 í 39A kafla tollskrár og með 
hliðsjón af sams konar heimild í upphafi XV. flokks tollskrárinnar hefur ráðuneytið 
fært niður aðflutningsgjöld af eftirgreindum vörum þannig, að gjöldin af vörunum 
verði eins og að neðan greinir og að þær flokkist eins og þar segir: 

Vöru- 
Tollskrá: Toll- magns- Verð- 

i eining tollur tollur 
Kafli. Nr. Aurar % 

39A 11 f Sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir úr plasti 8 
g Plastbotnar í málningarrúllur ................ 1 kg 7 15 

63 97 b Stállóð (sökkur), svo og nótastál ............ 2 

Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum, 
sbr. 5. gr. laga nr. 68/1959, um bráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra laga. 

Sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svitagjarðir úr plasti, svo og plast- 
botnar í málningarrúllur er undanþegið innflutningsgjaldi. 

Stállóð (sökkur), svo og nótastál, er undanþegið innflutningssöluskatti. 

Fjármálaráðuneytið, 6. mai 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
Sigtr. Klemenzson. 

REGLUGERÐ 69 
11. maí 

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 skyldu- 

sparnaði samkvæmt 10. gr. sömu laga og ekki er lánað út á vegum Búnaðar- 
banka Íslands, sbr. lög nr. 42/1957. 

c. Fé það, sem aflast með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt 4. gr. sömu laga. 
B 22



1960 

69 

11. maí 

174 

d. Fé það, sem bankar, sparisjóðir, tryggingafélög, opinberir tryggingasjóðir og 
lífeyrissjóðir lána beint til lántakenda samkvæmt útlánareglum þessum í lán- 
um, sem staðfest eru af húsnæðismálastjórn. 

e. Fé það, sem Byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Íslands kunna 
að fá lánað erlendis til íbúðabygginga. 

2. gr. 
Lán á vegum húsnæðismálastjórnar veitast aðeins til bygginga nýrra íbúða, meiri 

háttar viðbygginga, sbr. 11. gr., eða kaupa á nýjum íbúðum. Þau skulu greidd lán- 
takendum 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 12. gr. 

þessarar reglugerðar. 
Lán til hverrar íbúðar skal vera í tvennu lagi, A- og B-lán. A-lánið skal vera 

jafngreiðslulán með 9% ársvöxtum til allt að 25 ára. B-lánið skal vera með 5%5% 
ársvöxtum og jöfnum afborgunum til allt að 15 ára, en vísitölubundið, þannig að 
greiðslur afborgana skulu bundnar vísitölu framfærslukostnaðar með hliðstæðum 
kjörum og þau vísitölubundnu bankavaxtabréf, sem veðdeild Landsbanka Íslands 

gefur út. 
B-lán er heimilt að hafa jafnhátt A-láni, en má aldrei vera hærra, þegar lokið 

er að fullu afgreiðslu lána til umsækjenda. 
Auk þeirra vaxta, sem áður greinir, skulu lántakendur greiða “% ársvexti af 

þeim A-lánum, sem veitt eru af andvirði seldra bankavaxtabréfa, lánum Bygging- 
arsjóðs ríkisins og B-lánum, eins og lán þessi eru á hverjum gjalddaga, til greiðslu 
kostnaðar við starfrækslu veðdeildar Landsbanka Íslands í þágu Byggingarsjóðs 
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 
samsvarandi B-láni, en B-lán skulu tryggð með 1. veðrétti eða 1. samhliða veðrétli, 
samhliða samsvarandi A-láni á hlutaðeigandi íbúð. 

Samanlögð upphæð A- og B-lána má nema allt að % 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 
umsækjanda, 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 sam- 
kvæmt 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. 
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 húsnæðis- 
málastjórn 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 um- 
sækjenda eða íbúðarsmíði þeirra, og skulu umsækjendur þá leysa. úr þeim fyrir- 
spurnum, áður en umsókn er tekin til afgreiðslu.
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5. gr. 

Lánsumsókn skulu fylgja eftirtalin skilríki: 

a. Lóðarsamningur eða staðfest afrit af honum, sé um leigulóð að ræða. Hafi 
lóðarsamningur ekki verið gerður, skal í hans stað koma yfirlýsing landeiganda 
um leiguréttindi og leigutíma. Sé um eignarlóð að ræða, skulu fylgja full 
sönnunargögn um eignarrétt. 

b. 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. 

c. 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. Il. 
2 ár, staðfest af undirskattanefnd eða skattstjóra. 

d. 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. 

e. Vottorð heimilislæknis um heilsufar umsækjanda eða fjölskyldumeðlima hans, 
ef hann óskar að styðja umsóknina með því að tilgreina erfiðar heilsufars- 
ástæður. 

í. Vottorð sveitarstjórnar um fjölskyldustærð, aldur fjölskyldumeðlima og hús- 
næðisástæður. 

g. Önnur þau skilríki, sem húsnæðismálastjórn kann að telja nauðsynleg. 

6. gr. 
Heimilt skal bönkum, sparisjóðum, tryggingafélögum, opinberum trygginga- 

sjóðum og lifeyrissjóðum 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 sjá 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 
úrskurða um staðfestingu þeirra A-lána, sem veitt eru samkvæmt 6. gr. 

8. gr. 
Áður en ákvarðanir eru teknar um lánveitingu til einstaklinga, skal húsnæðis- 

málastjórn skipta heildarlánsfé, sem veitt er samkv. II. og III. kafla laga nr. 
42/1957, milli hinna ýmsu kaupstaða, kauptúna og annarra þeirra staða, sem íbúð- 
arhús eru byggð á útmældum lóðum, að % hlutfalli við íbúatölu hlutaðeigandi staða 
og að % eftir tölu fullgildra lánsumsókna. Ef ekki er fyrir hendi fullgild láns- 
umsókn frá kaupstað eða kauptúni, skal því lánsfé, sem í þess hlut kemur úthlutað 
til þess byggðarlags, sem hlutfallslega minnsta úthlutun fær miðað við fullgildar 
umsóknir. 

Við ákvörðun um lánveitingu til einstaklinga í hverjum kaupstað eða kauptúni, 
skal meta lánsfjárþörf umsækjenda eftir ástæðum þeirra samkvæmt reglum, sem 
húsnæðismálastjórn samþykkir og félagsmálaráðherra staðfestir. 
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9. 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, smíða- 
lýsing, sundurliðuð kostnaðar- og efnisáætlun og áætlun um byggingartima eins 
nákvæmar og um útboðslýsingu væri að ræða, enn fremur áætlun um rekstur íbúð- 

anna og greinargerð um skilmála og kjör þau, sem væntanlegum eigendum íbúð- 

anna 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 ráðstöfunar- 

rétt á þeim íbúðum, sem þannig eru byggðar. 

10. gr. 
Þegar húsnæðismálastjórn hefur hlutast til um, að íbúðarbyggingar verði 

framkvæmdar 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 
ríkisins 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 bráðabirgðalán- 
um þessum skipt á þær og breytt í A- og B-lán eftir ákvörðun húsnæðismálastjórnar. 

11. 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. 

12. gr. 
Veðdeild Landsbanka Íslands skal sjá 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. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 42 1. júní 1957, um 
húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðarbygginga, breyting
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á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl., til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 69 

öllum, sem hlut eiga að máli. 11. maí 

Í félagsmálaráðuneytinu, 11. mai 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 70 
10. maí 

um breytingu á reglugerð um tekjuskatt og eignarskatt nr. 147 30. des. 1955 og 

reglugerð nr. 11 29. jan. 1958 um breyting á þeirri reglugerð. 

1. gr. 
Í stað orðanna í 4. mgr. A-liðs 28. gr.: 

„Steinhús (af fasteignamati) .......0.0.00000.. 1% 
Timburhús (af fasteignamati) ...............… 2% 
Torfhús (af fasteignamati) .................… 4 % 
komi: 
Steinhús (af fasteignamati) .................. 4 % 
Timburhús (af fasteignamati) ................ 6 % 

Torfhús (af fasteignamati) ..........00.000... 8% 

2. gr. 
Reglugerð þessi skal koma fyrst til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á 

árinu 1960 af tekjum ársins 1959. 

3. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um tekjuskatt og eignarskatt 

nr. 46 frá 1954 og öðlast þegar gildi. 

Reglugerð nr. 11 29. jan. 1958 er úr gildi numin. 

Fjármálaráðuneytið, 10. mai 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

GJALDSKRÁ 71 
13. maf 

fyrir Hitaveitu Reykjavikur. me 

I. KAFLI 

1. gr. 
Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða 

verða gerð, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari. 

2. gr. 
Hitaveitan lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatns- 

magn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar á húsinu í allt að 15? C frosti, enda 
séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi hitaveitunnar. 

Verður vatnsrennsli að húsinu takmarkað um hemil, eftir því sem þörf krefur.
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71 3. gr. 
13. maí Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 4.50 fyrir hvern 

rúmmetra vatns. Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp, og ef vatnsmælir bilar, 
áætlar hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins. 

4. gr. 

Hitaveitan leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra. Leigan fyrir mæla skal 
greidd jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotin og skal vera fyrir hvern mæli á mánuði: 

a. Fyrir mæla allt að %“ ............0.2000 000. kr. 12.00 
b. Fyrir mæla allt að 1—2” .............000. 0... — 39.00 
c. Fyrir mæla allt að 3“ ............200000 00... — 195.00 

b. gr. 
Hitaveitugjöld skv. 3. og 4. gr. verða krafin mánaðarlega, þegar eftir mælisålestur. 
Þó er heimilt að láta líða lengri tíma en einn mánuð á milli álestra og fækka 

gjalddögum. 

6. gr. 
Gjalddagi hitaveitugjalda er við framvísun reiknings eða tilkynningu um reikn- 

ingsupphæð. Sé reikningur ekki greiddur við fyrstu sýningu, ber gjaldanda að 
greiða hann þar sem hitaveitan ákveður. Það eru vanskil ef gjöldin eru ekki að 
fullu greidd innan 14 daga frá gjalddaga. 

7. gr. 
Hitaveitan hefur rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð þess 

viðskiptamanns, sem vanrækir að greiða hitaveitugjöld. Heimilt er og að loka vatns- 
rennsli að húsi, sem vangreidd eru af hitaveitugjöld. 

Fyrirætlun um að loka, ber að tilkynna með 5 daga fyrirvara. 
Allan kostnað við lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur, kr. 15.00 

hverju sinni. 

8. gr. 
Húseigendum er skylt að tilkynna hitaveitunni þegar í stað, ef þeir auka tölu 

hitaðra herbergja í húsum sínum. 

9. gr. 
Eftirlitsmanni hitaveitunnar skal hvenær sem er frjáls aðgangur að öllum heml- 

um, mælum, hitagjöfum og vatnsæðum, sem eru i sambandi við hitaveituna. Er hús- 
eiganda skylt að hlíta tafarlaust fyrirmælum hans um viðgerðir á bilunum og sér- 
hverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun heita vatnsins. 

10. gr. 
Öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda. 

11. KAFLI 

11. gr. 
Heimæðagjald hitaveitunnar skal vera kr. 195.00 fyrir hverja 10 rúmmetra af upp- 

hituðu rúmmáli húsa skv. utanmáli án frádráttar vegna súðar. 
Nú eru fleiri en eitt hitunarkerfi í húsi og skal þá greiða kr. 500.00 í aukagjald 

fyrir hvert viðbótarkerfi umfram það fyrsta.
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12. gr. 
Ef fullur fjórðungur og allt að % hlutum hæðar er ekki hitaður, skal reikna 

heimæðagjaldið af hálfri hæðinni, en sleppa hæðinni ef hún er hituð að minna en 
14 hluta. Þó skal hvergi reikna lægra heimæðagjald fyrir hús, en sem svarar af hálfri 
hitaðri hæð. 

13. gr. 
Nú er tengingu heimæðar lokið og er þá heimæðagjaldið gjaldkræft. Þó er heimilt 

að veita gjaldfrest allt að 5 árum, ef samið er um það á gjalddaga. Í slíkum samningi 
skal kveðið á um vexti af eftirstöðvum gjaldsins. 

14. gr. 
Gjalddagi heimæðagjaldsins er hinn 1. næsta mánaðar eftir að húsið fær sam- 

band við hitaveitukerfi bæjarins. Með samningi við húseiganda má þó veita gjald- 
frest á heimæðagjaldinu, þannig að það verði greitt að fullu með allt að 5 jöfnum 
árlegum afborgunum, enda sé slíkur samningur gerður fyrir gjalddaga. Í slíkum samn- 
ingi skal kveðið á um vexti af þeim hluta gjaldsins, sem eftir stendur á hverjum tíma. 

III. KAFLI 

15. gr. 
Gjaldskrá þessi tekur gildi frá álestursdegi í maí 1960. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febr. 1940 til að 
öðlast þegar gildi. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur nr. 233 30. des. 
1943 og breytingar á þeirri gjaldskrá nr. 92 8. júlí 1958 og gjaldskrá fyrir heimæðar 
Hitaveitu Reykjavíkur nr. 173 1. sept. 1943 og breyting á þeirri gjaldskrá, nr. 91 8. 
júlí 1958. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. mai 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um barnavernd í Neskaupstað. 

1. gr. 
Í umdæmi barnaverndarnefndar Neskaupstaðar er börnum 12 ára og yngri bann- 

„að að vera á almannafæri eftir kl. 20 og unglingum 13—15 ára eftir kl. 22 á tímabilinu 
frá 1. okt. til 1. maí, nema í fylgd með fullorðnum. Þó er þeim heimilt að sækja 
kvöldskemmtanir skóla og æskulýðsfélaga, undir eftirliti foreldra eða fulltrúa þeirra. 
Þeim er á sama tímabili óheimill aðgangur að kvöldsýningum kvikmyndahúsa og ann- 
arra skemmtistaða, nema í fylgd með foreldrum eða forráðamönnum. Foreldrum og 
forráðamönnum barnanna ber að sjá um, að ákvæðum þessum sé framfylgt. 
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2. gr. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er bannaðar ferðir út í skip, sem liggja við bryggju 

eða á höfninni, nema með leyfi foreldra eða forráðamanna. 

3. gr. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur að almennum veitingastof- 

um, is-, sælgætis- og tóbaksbúðum eftir kl. 21, nema í fylgd með foreldrum eða for- 

ráðamönnum. Eigendum og umsjónarmönnum þessara fyrirtækja ber að sjá um, að 

unglingar fái þar ekki óheimilan aðgang. 

4. gr. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur að opinberum dansleikjum. 

Undanskildir eru þó dansleikir innanfélags hjá æskulýðsfélögum og skólafélögum, 

sbr. 1. gr. 
5. gr. 

Bönnuð er sala á þeim sælgætisvörum, sem að áliti héraðslæknis og barnaverndar- 

nefndar geta talizt hættulegar börnum og unglingum. 

6. gr. 

Barnaverndarnefnd er heimilt að banna börnum að annast blaðsölu, dreifingu 

blaða og útburð bréfa, ef henni þykir ástæða til. 

7. gr. 

Barnaverndarnefnd er skylt að kynna sér kvikmyndasýningar, leiksýningar og 

aðrar opinberar sýningar, sem unglingum innan 16 ára aldurs er ætlaður aðgangur að, 

áður en almennar sýningar hefjast. Ákveður nefndin síðan, hvort unglingum skuli 

leyfður aðgangur að þeim. 

8. gr. 

Unglingum innan 16 ára aldurs er bannað að skemmta á samkomum, þar sem 

aðgangseyris er krafizt, án sérstaks leyfis barnaverndarnefndar. Foreldrar viðkom- 

andi barna og forráðamenn bera ábyrgð á, ef út af þessu er brugðið. 

9. gr. 

Barnaverndarnefnd hefur heimild til að ákveða, að unglingar 12—16 ára skuli 

bera aldursskirteini. 

10. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum skv. ákvæðum laga 

nr. 29/1947. 

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 29/1947, um vernd 

barna og ungmenna, öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi numin reglugerð frá 

13. desember 1934 um sama efni. 

Í menntamálaráðuneytinn, 14. mai 1960. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Åsgeir Pétursson.
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REGLUR 

um úthlutun lána á vegum húsnæðismálastjórnar. 

1. gr. 
Umsækjendur, sem svo er ástatt um, er segir í stafliðum a til h hér á eftir, 

skulu hafa forgangsrétt til lána: 
a. Búa í heilsuspillandi húsnæði eða eiga við heilsuleysi að stríða, enda fylgi um- 

sókn þar að lútandi vottorð héraðslæknis eða borgarlæknis. 
b. Búa við lakastar húsnæðisástæður eða eru húsnæðislausir. 
c. Flesta ómaga hafa á framfæri sínu eða búa við sérstaklega erfið leigukjör 
d. Lengst hafa beðið afgreiðslu með fokheldar íbúðir og fullgildar umsóknir. 
e. Geta fært sönnur á, að dómi húsnæðismálastjórnar, að þeir geti ekki komið 

íbúðinni í nothæft ástand án umbeðins láns eða haldið henni vegna óhag- 
kvæmra bráðabirgðalána. 
Hafa fengið ófullnægjandi byrjunarlán, áður en reglur þessar tóku gildi. 
Njóta forgangs samkvæmt 9. og 10. gr. laga nr. 42/1957. 
Byggi íbúðir, sem eigi séu stærri en 3603, enda fullnægi íbúðarstærðin þörfum 
viðkomandi fjölskyldu að dómi húsnæðismálastjórnar. 
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2. gr. 
Á meðan eftirspurn eftir lánum hjá húsnæðismálastjórn er ekki fullnægt, skulu 

umsækjendur sem svo er ástatt um, sem lýst er í stafliðum a til d hér á eftir, eigi 
fá lán: 

Eiga eða hafa átt s. 1. 2 ár, nothæfa og fullnægjandi íbúð. 
Byggja stærri íbúð en 3603, nema fjölskylda umsækjanda sé 6 manns eða fleiri. 
Byggja fleira en eina íbúð. Heimilt er þó að taka tillit til skipulagsskvaða. 
Hafa góða lánsmöguleika annars staðar eða næg fjárráð, að dómi húsnæðis- 
málastjórnar, svo að þeir geti komið íbúð sinni í nothæft ástand án frekari lána. 
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Reglur þessar, sem húsnæðismálastjórn hefur samþykkt samkvæmt 8. gr. 
reglugerðar nr. 69 11. maí 1960 um úthlutun húsnæðismálastjórnar á íbúðarlánum, 
staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Í félagsmálaráðuneytinu, 13. maí 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 

um barnavernd í Borgarneskauptúni. 

1. gr. 

Í umdæmi barnaverndarnefndar Borgarness er bannað að selja eða afhenda 
börnum eða unglingum innan 16 ára aldurs tóbak, hverju nafni sem nefnist, gefa 
þeim það eða láta þeim það í té með öðrum hætti, eða stuðla að því, að þau neyti 
þessa eða hafi það með höndum. 

B 23 

Endurprentad blad. 
  

27. dag mafmánaðar 1960. Rikisprentsmidjan Gutenberg. 
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2. gr. 
Leiksýningar og myndir, sem ætlazt er til að börnum og unglingum innan 

16 ára aldurs sé seldur aðgangur að, skulu áður sýndar barnaverndarnefndinni, 
eða þeim, sem hún felur að dæma um þær. Getur nefndin, ef henni þykir ástæða til, 
bannað að börn og unglingar fái adgang að þeim. Um aðrar opinberar skemmt- 
anir gildi hið sama, að barnaverndarnefnd skal tilkynnt hvað þar á að fara fram og 
ræður hún þá, hvort börnum innan 14 ára aldurs skuli leyfður aðgangur eða ekki. 

3. gr. 
Börn yngri en 12 ára, mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 20 á tíma- 

bilinu frá 1. okt. til 1. maí og ekki seinna en kl. 22 frá 1. maí til 1. okt., nema í fylgd 
með fullorðnum. Börn frá 12— 14 ára mega ekki vera á almannafæri seinna en kl. 
23 frá 1. maí til 1. okt., nema í fylgd með fullorðnum. Börn innan 14 ára aldurs 
mega aldrei dvelja lengur en til miðnættis á dansleikjum eða opinberum skemmt- 
unum, nema með sérstöku leyfi barnaverndarnefndar. Á öllum slíkum samkomum ber 
börnum að vera í fylgd með fullorðnum, sbr. það sem að ofan greinir. Börn frá 
14— 16 ára mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 23 á tímabilinu frá 1. okt. til 1. 
maí, nema í fylgd með fullorðnum. Foreldrum eða húsbændum barnanna ber, 
að viðlögðum sektum að sjá um, að ákvæðum þessum sé framfylgt. 

4. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða viðurlögum sem brot gegn barnaverndarlögum 

nr. 29/1947. Skal farið með mál vegna þeirra brota eins og segir um slík mál í 
barnaverndarlögum. 

5. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. heimild í lögum nr. 29/1947, öðlast þegar 

gildi og fellur jafnframt úr gildi reglugerð um barnavernd í Borgarneskauptúni 
frá 5. nóv. 1940. 

Í menntamálaráðuneytinu, 14. maí 1960. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Åsgeir Pétursson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björgheiðar Gisla- 
dóttur, Skógargerði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 
16. maí 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð Björgheiðar Gísladóttur, Skógargerði. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Björgheiðar Gísladóttur, Skógargerði. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af systkinum og foreldrum Björgheiðar, Gísla Helgasyni, 

bónda, og Dagnýju Pálsdóttur, á 50 ára hjúskaparafmæli þeirra 3. nóv. 1958 og auk- 
inn með tillögum sveitunga og vina.



183 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er um kr. 20000.00 — tuttugu þúsund krónur — og er lagt inn í 

Söfnunarsjóð Íslands. 
Upphæðin skal ávaxtast í sjóðnum unz hún er orðin 100000.00 — eitt hundrað 

þúsund krónur —, þá hefst úthlutun úr sjóðnum og skal ávallt úthluta útborguðum 
vöxtum. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins verða: Vextir af höfuðstól, eins og hann er á hverjum tíma, 

svo og gjafir eða áheit, sem honum kann að áskotnast. 

5. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja líknarstarfsemi í héraðshreppum Norður-Múla- 

sýslu, með því að hjálpa fátæku fólki, sem verður fyrir slysum eða heilsuleysi. 

6. gr. 
Hreppsnefnd Fellahrepps annast reikningshald og vörzlu sjóðsins undir yfirum- 

sjón sýslunefndar Norður-Múlasýslu. 
Sveitarstjórn kýs 2 menn til að annast úthlutun úr sjóðnum, þegar þar að 

kemur, en þriðji maður skal vera héraðslæknirinn í Egilsstaðalæknishéraði vestra. 
Að öðru jöfnu sitja Fellamenn fyrir styrkveitingum úr sjóðnum. 

7. gr. 
Að 50 árum liðnum skal endurskoða skipulagsskrá þessa. Má þá verja vöxtum 

að einhverju eða öllu leyti til annarrar góðgerðastarfsemi, sem kröfur tímans teldu 
þá meira aðkallandi. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og birta í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 66 24. apríl 1957, um breyting á reglugerð nr. 87 

15. júní 1954, um orlof og veikindaforföll starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Á eftir b-lið í 1. gr. reglugerðarinnar komi nýr liður svo hljóðandi: 

c. Þeir starfsmenn, sem verið hafa í þjónustu ríkisins skemur en eitt ár, skulu 
fá orlof í 1% virkan dag fyrir hvern mánuð, sem þeir hafa starfað hjá ríkinu. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins og lögum nr. 14/1957, öðlast þegar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 17. mai 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

1960 
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77 REGLUGERD 
19. maí 

um skemmtanaskatt í Hveragerðishreppi í Árnessýslu. 

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 
i Hverðagerðishreppi, 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. 

2. flokkur: 
Dansleikir. 
Hljómleikir. 
Loddara- og fjölleikasýningar. 
Allar aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru taldar hér 

sérstaklega. 

Aa
 

3. gr. 
Af skemmtunum þeim, sem undir fyrsta flokk heyra, skal greiða 10% af að- 

gangseyri, 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. 
Undanþágu frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar ástæður eru 

fyrir hendi, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góðgerðarskyni eða fræðslu, 
eða til styrktar menningar- og framfaramálum hreppsins. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Hveragerðishrepps hefur eftirlit með, að reglugerð þessari sé hlýtt, 

sér um innheimtu skattsins og hefur eftirlit með skemmtunum. 
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 tíð alla þá aðgöngumiða er nota á við skémmtuniná. 

Eigi síðar en 2 dögum eftir að samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni stóð, 
afhenda oddvita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngumiða og greiða um leið skatt, 
skv. 3. gr. þessarar reglugerðar, af öllum þeim miðum, sem notaðir hafa verið: 

7. gr. - 
Oddviti eða eftirlitsmaður getur gert eftirtalin atriði að skilyrði fyrir stimplun 

aðgöngumiða: 
1. Að aðgöngumiðar séu þannig gerðir, að þeir verði hæglega rifnir í tvennt, þegar
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þeir eru notaðir, þannig að dyravörður haldi öðrum hlutanum, en aðgangskaup- 77 
andi hinum. 19. maí 

2. Að honum sé afhent sem tryggingarfé fjárupphæð, er svarar til skemmtanaskatts 
af öllum hinum stimpluðu miðum. 

3. Að ekki annist aðrir dyravörzlu á skemmtun en hann samþykkir, enda skuld- 
bindi þessir menn sig gagnvart honum til þess að hleypa engum öðrum inn á 
skemmtun en þeim, sem afhenda aðgöngumiða, stimplaðan skemmtanaskatts- 
stimplinum. 

8. gr. 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skatts af henni. Ef fleiri en 

einn maður stendur fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, eða ef 
um félag er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

9. gr. 
Eftirlitsmaður skemmtana færir inn í sérstaka bók nafn forstöðumanns, tegund 

skemmtunar og hvar og hvenær hún skuli haldin. Á eftir því sem skráð er í bókina 
um hverja skemmtun, skal ætla nægilegt rúm til þess að innfæra þar fjölda miða 
þeirra, sem afhentir voru forstöðumanni til sölu, gegn kvittun hans, ritaðri í bókina, 

að innfæra þar miða þá, sem ekki seljast og skilað er aftur og að innfæra útreikn- 
ing skattsins af seldum miðum. Nú fellur leyfi til skemmtunar niður, og skal þess þá 
getið í bókuninni. Nú sannar forstöðumaður fyrir eftirlitsmanni á þann hátt, sem 
hann telur fullnægjandi, að nokkru af miðum hafi verið útbýtt ókeypis, og er þá rétt, 
að ekki sé greiddur skattur af þeim miðum, ef eftirlitsmaður telur þá miða í skemmt- 
anaskattsbókinni meðal skilaðra miða. 

10. gr. 
Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en halda skal fénu 

aðskildu frá öðrum tekjum hreppsins, og verja til hvers konar menningar- og fram- 
faramála í Hveragerðishreppi, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar á hverjum 
tíma. 

11. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00. Mál út af brotum á 

reglugerð þessari sæta meðferð opinberra mála. 

12. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er skv. heimild í lögum nr. 34/1918, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 19. maí 1960. 

F. hr. 

Birgir Thorlacius.   
Knútur Hallsson.
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REGLUGERÐ 

um innflutnings- og gjaldeyrisleyfi. 

1. gr. 
Innflutningur annarra vara en hér eru taldar á eftir, skal vera frjáls: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

1 1—12 
2 1—18 
4 1-8 
7 2 

4 
9 1—2 

11 2 
15a 

16 
22 

12 6 
10—11 

15 1—5, 6—8 
25 

16 1 
3—4 
7—8 

17 1 
2 
5 
8 

12—16, 18 
18 7—10 

19 8—10 
20 3 

5 
6 
7 
9 

10 
21 1 

gb 
22 1—5 
23 1—2 
25. 16—16a 

17 
26 4 
27 1 

2 
5 

Vörutegund: 

Lifandi dýr, nema fiskar, krabbar og skeldýr. 
Flesk og annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, ót. a. 
Mjólkurafurðir og egg. 
Tómatar. 
Kartöflur. 
Kaffi. 
Rúgmjöl. 
Kartöflumjöl. 
Malt. 
Klíð. 
Humall. 
Síkorírætur. 
Feiti og feitar olíur úr dýraríkinu, ét. a., þó ekki lanolíin. 
Smjörlíki og önnur tilbúin matarfeiti. 
Pylsur alls konar. 
Önnur framleiðsla að nokkru eða öllu úr kjöti, ót. a. 

Framleiðsla úr fiski, kröbbum og skeldýrum, ót. a. 

Strásykur. 
Molasykur. 
Kandis. 
Þrúgusykur (glúkósi), fastur og fljótandi. 
Ýmsar sykurvörur, þó ekki lakkrís, ósykraður. 
Suðusúkkulaði, átsúkkulaði, súkkulaðihúð og aðrar vörur úr kakó, 

ót. a. 
Brauðvörur, ót. a. 
Sykraðir ávextir, þó ekki súkkat. 
Aldinsulta og aldinhlaup (gelé). 
Aldinmauk. 
Pulp og safi úr ávöxtum, ósykraður. 

Saft úr ávöxtum og jurtahlutum. 
Önnur framleiðsla úr ávöxtum, ót. a. 
Kaffibætir og kaffilíki alls konar. 
Litað svkurvatn með kjörnum, þó ekki tilbúið gosdrykkjasaft. 

Gosdrykkir og öl. 
Fóðurmjöl úr kjöti og fiski, einnig með jurtaefnum. 
Gips, óunnið, brennt, mulið eða þvegið. 

Sement. 
Steinull. 
Steinkol og brúnkol. 
Sindurkol (koks). 
Mór og mótöflur.
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Tollskrá: i 78 

Kafli. Nr. Vörutegund: 21. maí 

27 6. Mómylsna. 
14  Steinolia, óhreinsuð (hráolía) einnig tilbúin. 
löc Benzin, þó ekki flugvélabenzin. 
17 Aðrar brennsluolíur til véla, ót. a. 

19a Lakkbenzin (white spirit). 

30 41 Blýantar, nema skrúfblýantar, blý og krit í blýanta, skólakrit, klæð- 

skerakrít, alls konar litkrit og pastelkrit. 
32 15 Kerti. 
34 7  Eldspýtur. 
37 2 Fatnaður úr leðri eða skinni, ót. a. 

3  Hanzkar og vettlingar úr skinni og leðri. 
7 Ferðatöskur úr skinni og leðri. 
8 Alls konar töskur, veski, buddur og hylki úr skinni og leðri, åt. a. 
9  Skrifmöppur og bókabindi úr skinni og leðri, åt. a. 

10 Bakpokar og fatapokar úr skinni og leðri. 
15  Skraut- og glysvarningur úr skinni og leðri. 

38 3 Vörur úr loðskinnum. 
39A 11c Kvenhandtöskur, úr plasti. 

39B 4a Plötur, þræðir og stengur úr svampgúmmii, til annars en skógerðar. 
1—8 Hjólbarðar og slöngur á ökutæki. 

12 Gólfdúkar úr kátsjúki. 
20b Aðrar vörur, ót. a., úr kátsjúki. 

40 1  Plankar og bitar úr furu og greni. 
2 Borð, óunnin, úr furu og greni. 
3 Borð, hefluð og plægð, úr furu og greni. 

15 Krossviður og aðrar límdar plötur (gabon). 

28—30  Tunnur og keröld. 

31 Tilhéggvin hús eða önnur mannvirki og hlutar til þeirra ét. a. 
32 Gluggar, hurðir og glugga- og hurðakarmar. 
34b Tigulgólf úr trjáviði (parketstafir og plötur) einnig úr öðrum efnum, 

þó ekki úr korki. 

49—52 Húsgögn og húsgagnahlutar ót. a., úr tré að nokkru eða öllu leyti. 
55 Skíði og skíðastafir. 
59 Skraut og glysvarningur úr trjáviði. 

42 3. Gólfmottur og ábreiður alls konar, åt. a., úr strái, sefi, reyr, tágum 

og öðrum fléttiefnum úr jurtaríkinu. 
7—9 Húsgögn og innanstokksmunir úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum 

fléttiefnum úr jurtaríkinu. 

10 Aðrar vörur úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum fléttiefnum úr 
jurtaríkinu. 

Bylgjupappi og bylgjupappir. 
Þakpappi og annar pappi, borinn asfalti, biki, tjöru eða tjöruolíum, 

einnig i sambandi við önnur efni. 

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

eða lagður lit- eða skrautpappir. 
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78 Tollskrá: 
21. maí Kafli. Nr. 

49 

50 

51 

188 

Vörutegund: 

Cellotex, insúlit, trétex, masoniít, jonít og aðrar þess konar hljóð- 
og hitaeinangrunarplötur. 

Skrifpappir, prentpappír, ót. a. og kopíupappir. 
Umslög, ót. a. 

Öskjur og möppur með bréfsefnum og umslögum, óáprentuðum. 
Pappakassar til umbúða, tilsniðnir eða fullunnir, fóðraðir eða skreyttir. 
Aðrir pappakassar til umbúða, tilsniðnir eða fullunnir. 
Pappabakkar til umbúða, svo og kökuskifur. 
Myndaalbúm, frímerkjaalbúm, albúm fyrir grammófónplötur og önn- 

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

í þær sé prentað registur, skrifmöppur, svo og bréfaklemmur úr 
pappa eða pappír. 

Skrifpappír, teiknipappír og annar þess konar pappír, heftur en 
óáprentaður. 

Skrifbækur alls konar, stílabækur, forskriftabækur, vasabækur og 

aðrar þess konar bækur, óáprentaðar, heftar eða bundnar. 

Ferðakistur, ferðatöskur, fiðlukassar og aðrir hljóðfærakassar, hatta- 
öskjur, kventöskur, seðlaveski, skjalamöppur og skólatöskur, skot- 
færatöskur og önnur því lík veski, töskur og hylki ót. a., úr pappa 
og pappír, einnig í sambandi við önnur efni. 

Vindla- og vindlingaveski úr pappa og pappír, nálhús, tóbaksdósir, 
tannburstahylki og gleraugnahylki. 

Búsáhöld úr pappa eða pappír. 
Skraut- og glysvarningur úr pappa eða pappír. 
Aðrar vörur úr pappa og pappír, ót. a. 
Verzlunarbækur, áprentaðar, ót. a. 

Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr silki. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr gerviefnum. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar, úr ull eða öðru dýrahári. 
Molskinn úr baðmull. 
Annað flauel og flos (plyds) úr baðmull. 
Gólfábreiður, gólfmottur og gólfdreglar úr baðmull. 
Ofnar vörur, ót. a., úr baðmull. 

Flauel og flos úr hör, hampi, jútu eða öðrum jurtaspunaefnum. 
Gólfábreiður, gólfmottur og dreglar á gólf úr hör, hampi, jútu, kókós- 

tægjum og öðrum jurtaspunaefnum. 
Flóki. 
Bókbandsléreft. 
Vaxdúkur. 
Leðurlíkisdúkur. 
Linoleum, línkrusta, congoleum o. bp. h. vörur. 

Sokkar og leistar, prjónaðir úr gerviþráðum. 
Vettlingar, prjónaðir úr ull eða öðru dýrahári. 
Aðrar vörur, ót.a., prjónaðar úr ull eða öðru dýrahári. 

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



Tollskrá: 
Kafli. Nr. 

52 

59 
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78 

Vörutegund: 21, maí 

Aðrar prjónavörur úr baðmull, ót. a. 
Sokkar og leistar úr hör og öðrum jurtaspunaefnum. 
Ytri fatnaður úr hör og öðrum jurtaspunaefnum. 
Nærfatnaður úr hör og öðrum jurtaspunaefnum. 
Vettlingar úr hör og öðrum jurtaspunaefnum. 
Aðrar prjónavörur úr hör og öðrum jurtaspunaefnum. 
Sjóklæði. 
Manchettskyrtur úr baðmull. 
Annar nærfatnaður úr baðmull. 
Dúkar, klútar, handklæði, ábreiður og þess konar úr spunaefnum. 
Madressur, dýnur, púðar, stungin teppi og bólstruð sængurföt. 
Hálsbindi, kvenslifsi og slaufur, hnýttar og óhnýttar. 
Belti, axlabönd og axlabandasprotar, sokkabönd, ermabönd og þvi- 

líkar vörur. 
Gólfklútar og fægiklútar. 

Tjöld. 
Bréfaveski, skrifmöppur, bréfamöppur, bréfabindi, skjalatöskur, kven- 

töskur og önnur þvílík veski, möppur og skrín. 
Bakpokar, fatapokar, vaðsekkir, ferðatöskur, kistur, hattöskjur, hylki 

um hljóðfæri, skotfæri, skotvopn, fiskistengur o. þ. h. vörur, ót. a. 

Lampa- og ljósaskermar úr vefnaði, einnig í sambandi við önnur efni. 
Útsaumaðir dúkar, koddaver, sessuver og aðrar þvílíkar útsaumsvörur. 
Aðrar unnar vörur úr vefnaði ót. a. 
Skófatnaður úr kátsjúk, þó ekki sjóstígvél. 
Annar skófatnaður ót. a. 
Granít- og marmaraplötur, sléttar eða slípaðar. 
Pappír og vefnaður, yfirdreginn með náttúrl. eða tilbúnum slípiefnum. 
Pipur og pípuhlutar úr asfalti og biki, einnig í sambandi við önnur 

efni. 
Aðrar vörur úr asfalti og biki. 

Vegg- og gólfflögur, þakhellur og þakplötur úr sementi einnig í sam- 
bandi við önnur efni, svo og úr asbaststeinlími. 

Pípur og pípuhlutar úr sementi einnig í sambandi við önnur efni, 
svo og úr asbeststeinlími. 

Hús og hlutar til þeirra úr sementi, einnig í sambandi við önnur efni, 
svo og úr asbeststeinlími. 

Aðrar vörur úr steinlími, einnig í sambandi við önnur efni, svo og 
úr asbeststeinlími. 

Þakhellur og aðrar hellur og flögur ót. a. úr asbesti, einnig í sam- 
bandi við önnur efni. 

Aðrar vörur úr asbesti, einnig í sambandi við önnur efni. 
Búsáhöld úr steini, ót. a. 
Skraut- og glysvarningur úr steini og steinkenndum efnum. 
Aðrar vörur úr steini, ót. a. 

Pípur og pípuhlutar úr leir. 
Vegg- og gólfflögur úr leir. 
Leirker og leirtrog sem drykkjarker fyrir skepnur. 
Baðker, þvottaskálar, vaskar, salerni og þvagskálar o. þ. h. munir 

og hlutar til þeirra, úr leir. 

B24
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7 Tollskrá: 
21. maí Kafli. Nr. 

190 

Vörutegund: 

Blómsturpottar, óskreyttir, svo og vatnsskálar og vatnsbrúsar á mið- 

stöðvarofna, úr leir. 
Búsáhöld úr leir, ót. a. 
Skraut- og glysvarningur úr leir. 
Vörur úr leir, öðrum en postulíni, ót. a. 
Vörur úr postulíni, ót. a. 
Gler í plötum, steypt eða valtað ót. a., og einnig þótt í það sé lagður 

málmþráður. 
Venjulegt rúðugler. 
Gler í plötum, ét. a., beygt, slípað, sýruétið, sandblásið, „fryst“, 

málað, gyllt eða unnið á annan svipaðan hátt. 
Glerpípur og glerstengur, ót. a. 
Speglar, ót. a. 
Gler í blý-, tin- eða messingumgerð, ót. a. 
Hurðaskilti og aðrar þvílíkar glerplötur. 
Vegg- og gólfflögur úr gleri. 
Flöskur, glös, niðursuðuglös, sultukrukkur, brúsar og önnur þvílík 

glerilát til umbúða dt. a. 
Búsáhöld úr gleri, ót. a. 

Lampakúplar og ljósaskermar, aðrir en á olíu- og gasljósker. 
Skraut- og glysvarningur úr gleri. 
Aðrar glervörur, ót. a. 

Vörur úr gulli, silfri og platínu, þó ekki plötur, stengur, duft, dropar 

og vír. 
Sívalar stengur, 25 mm í þvermál og grennri, úr járni og stáli. 
Annað járn og stál í stöngum, ót. a. 
Prófiíljárn alls konar, åt. a. 

Járnplötur, þynnri en 3 mm zinkhúðaðar eða blýhúðaðar, þó ekki 

möskvaðar eða báraðar. 
Járnplötur, þynnri en 3 mm, aðrar. 
Járnplötur 3 mm á þykkt eða meira. 
Vír úr járni og stáli, ót. a. 

Járn- og stálpípur og pipuhlutar, galvanhúðað. 
Ammoníakpípur og aðrar pípur og pípuhlutar, dt. a. 
Þakrennur og þakrennuhlutar úr járni og stáli. 
Stólpar og staurar úr járni og stáli, ót. a. 
Hliðgrindur, girðingar og handrið úr járn- og stálgrindum, svo og 

stigar og tröppur. 
Bryggjur, brýr, hús og önnur mannvirki og hlutar til þeirra, åt. a. 
Olíugeymar, síldarolíugeymar og aðrir slíkir geymar åt. a. 
Tómar tunnur og spons í þær. 
Girðingarnet, þó ekki ef þau eru með möskvastærð 10X10 cm eða 

meira. 
Annað net úr vír. 
Gaddavir. 
Galvanhúðaður saumur. 
Aðrir naglar og stifti, ót. a. 
Húsgágnafjaðrir og aðrar fjaðrir og gormar, ót. a. 
Miðstöðvarofnar.



Tollskrá: 

Kafli. Nr. 

58 
63b—65 & 

66b 

81 
82 
87 
88 

90 
98 

102 
66 la 

2 
68 Ta 

71 23 
72 23 

48 
49 & 53 

73 2 
6 

11— lla 
18 
63 

75 1,4b,d, 
ba—c og e 

9 
76 7 
71 3 
79 9 

14 
80 1—3, 6—7 
81 1—7 
83 1—6 
84 2—7 

86 1 
87 1 

2—4 

191 

Vörutegund: 

Miðstöðvarkatlar og gufukatlar. 

Húsgögn og húsgagnahlutar úr járni og stáli, þó ekki skjalaskápar 
og aðrar skjalahirzlur. 

Hjólaskautar. 
Aðrir skautar. 
Járn- og stálgluggar, hurðir og karmar til þeirra. 
Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar, þvagskálar, þvottaskálar, 

eldhúsvaskar og hlutar til þeirra, þó ekki emailleraðir eldhúsvaskar. 
Loftventlar og ristar í þá, svo og gólfristar og ristar í göturæsi o. þ. h. 
Drykkjarker fyrir skepnur. 
Brunnkarmar í holræsi og vatnsveitur, 

Gaddavír úr aluminium. 
Vír, ekki einangraður, úr alúminíum. 

Baðker, salerni og tilheyrandi vatnskassar, þvagskálar, þvottaskálar, 
eldhúsvaskar og hlutar til þeirra úr zinki. 

Skraut- og glysvarningur úr ódýrum málmum. 
Ritvélar og hlutar til þeirra. 
Sjálfvirk löndunartæki. 
Vélar, til tré- og járnsmíða. 
Rafmagnsmótorar. 
Spennar. 
Rafmagnsseymar og hlutar til þeirra. 
Jarðstrengur (kabel) og sæstrengur. 
Ljósaperur. 

Bifreiðar, þó ekki slökkvi- og sjúkrabifreiðar, snjóbifreiðar, krana- 
bifreiðar, steypuhræribifreiðar, vörubifreiðar og grindur, að burðar- 
magni 3 tonn og þar yfir, og almenningsbifreiðar (langferðabifreið- 
ar og strætisvagnar). 

Bifhjól. 
Önnur farartæki, ót. a. 
Sjónaukar alls konar. 
Grammófónar og hlutar til þeirra. 
Hljóðritarar (fónografar) og hlutar til þeirra. 
Vopn, þó ekki hvalveiði- og línubyssur. 
Skotfæri. 
Burstagerðarvörur, ót. a. 

Leikföng, samkvæmisspil, gestaþrautir, töfl, ballskákir, jólatrésskraut, 
grímur, grímubúningar o. þ. h. 

Vörur, sem ekki falla undir önnur tollskrárnúmer. 
Listaverk. 
Safnmunir, åt. a. 

Ofangreindur vörulisti er samin í samræmi við tollskrána í lögum um toll- 
skrá o. fl., og þar sem tekið er fram í texta listans, að um sé að ræða vörur ótaldar 
annars staðar (ót. a.), er miðað við tollskrána í heild, en ekki ofangreindan lista 

eingöngu. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar gr. ber innflytjendum að gæta ákvæða laga og 

1960 

78 

21. maí '
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78 annarra reglugerða um bann við innflutningi eða varúðarráðstafanir í sambandi 
21. maí við hann, svo sem vegna smitunarhættu. 

2. gr. 
Gjaldeyrisleyfi þarf fyrir greiðslum til útlanda, öðrum en þeim, sem taldar 

eru hér á eftir: 

1. Opinber ríkisútgjöld, svo sem vextir og afborganir lána, kostnaður við utan- 
ríkisþjónustu og greiðslur til alþjóðastofnana. 

2. Greiðslur vegna þjónustu pósts og síma. 
3. Erlendur kostnaður gjaldeyrisbankanna. 

3. gr. 

Umsóknir um gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi fyrir vörum og greiðslum, 
sem ekki eru frjálsar skv. 1. og 2. gr. hér að framan, skulu sendar viðskiptabönkum 
þeim, sem rétt hafa til að verzla með erlendan gjaldeyri. 

Þegar um innflutning frílistavöru er að ræða, ber innflytjanda, áður en varan 
er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka, sem rétt hefur til að verzla 
með erlendan gjaldeyri, grein fyrir væntanlegum innflutningi og semja um greiðslu- 
fyrirkomulag vörunnar. Þegar um greiðslur án innflutnings er að ræða, sem frjálsar 
eru, ber greiðanda á sama hátt að snúa sér til viðskiptabanka. 

4. gr. 
Viðskiptabönkunum er heimilt að binda kaup einstakra vörutegunda við opinber 

vörukaupalán, ef þær eru fáanlegar samkvæmt slíkum lánum. Á þetta einnig við um 
vörur, sem ætlaðar eru til sams konar nota og vörur, sem kaupa má samkvæmt 
slíkum lánum. 

5. gr. 
Aðrar vörur en þær, sem taldar eru í 1. gr. þessarar reglugerðar, skal tollafgreiða 

án innflutningsleyfis, en til tollafgreiðslu annarra vara þarf innflutningsleyfi. 

6. gr. 

Heimilt skal að flytja inn án innflutningsleyfis eftirtaldar vörur, enda þótt 
bær falli undir eitthvert tollskrárnr., sem talið er í 1. gr.: 

1. Fatnað og aðrar ferðamannanauðsynjar, sem tilheyra farþegum, sem koma 
til landsins frá útlöndum, að svo miklu leyti sem tollstarfsmenn telja farangur 
Þennan til eigin afnota á ferðalaginu. 

2. Vörur, sem sjómenn eða flugmenn flytja sjálfir með sér í fari sínu til 

persónulegra nota hlutaðeiganda eða skyldmenna hans og keyptar eru fyrir hinn 
svonefnda áhafnagjaldeyri, þó ekki yfir 3000 kr. verðmæti í hverri ferð. 

3. Vörur, sem endursendar eru hingað frá útlöndum, vegna þess að þær seld- 
ust ekki, eða eru endursendar hingað af öðrum orsökum, enda séu færðar þær sann- 

anir eða líkur, sem tollyfirvald tekur gildar, fyrir því, að um sé að ræða vörur 

útfluttar héðan. 
4. Vörur, sem ætlaðar eru til afnota fyrir sendiherra erlendra ríkja og aðra, 

sem samkvæmt lögum og venju njóta hér tollfrelsis eftir nánari reglum, sem fjár- 
málaráðherra setur. 

5. Gjafir og aðrar sendingar, sem sönnur eru færðar á, að sendar séu hingað 
ókeypis. 

7. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða: 

Innflutningur eftirtaldra vara skal háður gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfum 
til 31. desember 1960:
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Tollskrá: 78 
Kafli. Nr. Vörutegund: 27. mai 

30. 23—25 Málning tilreidd með olíu, åt. a. 
29  Distemper og aðrir slíkir vatnslitir 

33  Sprittfernis og sprittlökk. 
36 Annað fernis og lökk. 

32 ða Handsápa og raksápa. 
39A 8. Fatnadur úr plasti, ót. a. 
39B 16 Belti úr kátsjúki. 

18 Annar kátsjúkfatnaður en belti og hanzkar. 
51 9 Ytri fatnaður prjónaður ur gervisilki og öðrum gerviþráðum. 

15 Ytri fatnaður prjónaður úr ull og öðrum dýrahárum. 
52 la Regnkápur úr silki, gervisilki eða öðrum gerviþráðum. 

lb Annar íborinn fatnaður úr silki, gervisilki eða öðrum gervíþráðum. 

2  Regnkápur úr öðrum spunaefnum. 
Ta Jakkar og úlpur úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
7c Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
8  Nærfatnaður úr ull. 
9a Jakkar og úlpur úr ull. 
9c Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr ull. 

lla Jakkar og úlpur úr baðmull. 
lle Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr baðmull. 
26 Lifstykki, korselett, brjóstahaldarar og þvílíkar vörur. 

54 1—3 Skófatnaður úr leðri. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála, öðlast gildi 1. júní 1960. Jafnframt er úr gildi numin 
reglugerð nr. 15 5. febrúar 1957, um frjálsan innflutning og gjaldeyrissölu. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. maí 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Jónas H. Haralz. 

REGLUGERÐ 79 
27. mai 

um skipan gjaldeyris- og innflutningsmåla o. fl. 

I. KAFLI 

Um gjaldeyris- og innflutningsleyti. 

1. gr. 

Innflutningur á vörum til landsins skal vera frjáls nema annað sé ákveðið í 
sérstökum lögum eða í reglugerð. Sama máli gegnir um gjaldeyrisgreiðslur til útlanda. 

2. gr. 
Úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa fyrir vörum og gjaldeyrisgreiðslum 

annast þeir viðskiptabankar, sem hafa með höndum kaup og sölu á erlendum gjald- 
eyri, í samráði við viðskiptamálaráðuneytið. Þessir bankar eru nú Landsbanki Ís-
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79 lands, Viðskiptabankinn, og Útvegsbanki Íslands. Þar sem í þessari reglugerð er 
21. maí talað um viðskiptabankana, er eingöngu átt við þessa banka. 

3. gr. 
Í upphafi hvers árs og fyrir árið 1960, þegar reglugerð þessi tekur gildi, ákveð- 

ur ríkisstjórnin, að höfðu samráði við Seðlabankann, heildarupphæð leyfaúthlutunar 
í frjálsum gjaldeyri fyrir þær vörur, sem samkvæmt reglugerð eru háðar leyfum, 
og skiptir þeirri upphæð á milli vöruflokka. Upphæð hvers flokks nefnist kvóti 
hans, og skulu þessir kvótar auglýstir. Úthlutun fer síðan fram eftir því, sem 
viðskiptabankarnir ákveða í samráði við viðskiptamálaráðuneytið. Leyfi, sem gefin 
eru út samkvæmt kvótum, skulu gilda fyrir öll lönd, sem viðskipti fara fram við 
á marghliða grundvelli, eftir því sem nánar verður fram tekið þegar kvótarnir eru 
auglýstir. Heimilt er ríkisstjórninni, að höfðu samráði við Seðlabankann, að auka 

kvótana, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 
Þegar ekki er um kaup frá jafnkeypislöndum að ræða, skulu viðskiptabankarnir 

halda úthlutun gjaldeyris- og innflutningsleyfa til vörukaupa innan þessara kvóta. 
Þó getur ríkisstjórnin, að höfðu samráði við Seðlabankann, heimilað úthlutun um- 
fram kvótana, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

Leyfisveitingar fyrir innflutningi frá þeim löndum, sem verzlað er við á jafn- 
keypisgrundvelli, fara fram í samræmi við viðskiptasamninga eftir nánari reglum, 
sem ríkisstjórnin setur, að höfðu samráði við Seðlabankann. 

Leyfisveitingar fyrir öðrum gjaldeyrisgreiðslum en til vörukaupa skulu fara eftir 
árlegri áætlun, sem ríkisstjórnin lætur semja og staðfestir, að höfðu samráði við 
Seðlabankann. Endurskoða skal áætlunina, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

4. gr. 
Viðskiptabankarnir skulu senda viðskiptamálaráðuneytinu og Seðlabankanum 

reglulega sundurliðaðar skýrslur um útgefin gjaldeyris- og innflutningsleyfi, um 
útgefnar greiðsluheimildir og opnaðar ábyrgðir. 

Seðlabankinn skal senda viðskiptamálaráðuneytinu sundurliðaða skýrslu um 
gjaldeyrisölu og gjaldeyriskaup samkvæmt uppgjöri frá viðskiptabönkunum, ásamt 
yfirliti um gjaldeyrisstöðu bankanna. Skýrslu þessa skal senda mánaðarlega eða 
oftar, eftir því sem viðskiptamálaráðuneytið og Seðlabankinn koma sér saman um. 

5. gr. 
Hver sá, sem fær gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi, greiði viðskiptabönkunum 

14% af fjárhæð þeirri, sem leyfið hljóðar um, þó aldrei minna en 10 kr. fyrir hvert 
einstakt leyfi. Þó skal ekki greiða gjald af leyfum fyrir vörukaupum í jafnkeypis- 
löndum. Leyfisgjaldið greiðist við afhendingu leyfanna. 

Framsal gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfa er háð samþykki viðskiptabank- 
anna. Óheimilt er að bjóða til sölu eða selja gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfi. 

6. gr. 
Ríkisstjórnin getur sett nánari starfsreglur um framkvæmd þessara mála, eftir 

því sem þurfa þykir. 

II. KAFLI 

Um innflutning, tollafgreiðslur og erlendar lántökur. 

7. gr. 
Óheimilt er að flytja til landsins vörur, sem háðar eru leyfum, nema gjaldeyris- 

og/eða innflutningsleyfi hafi verið veitt fyrir þeim, áður en þær eru sendar af stað 
frá útlöndum.
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Þegar um innflutning frilistavöru er að ræða, ber innflytjanda, áður en varan 79 

er send af stað frá útlöndum, að gera viðskiptabanka grein fyrir væntanlegum inn- 27. maí 

flutningi og semja um greiðslufyrirkomulag vörunnar. SEERE 

8. gr. 
Vidskiptamålaråduneytid ákveður, að höfðu samráði við Seðlabankann og vid- 

skiptabankana, hvaða vörur skuli heimilt að flytja inn með gjaldfresti, er þó sé ekki 
lengri en eitt ár, og hvað margir mánuðir sá gjaldfrestur megi vera. Þeir, sem 

hyggjast flytja inn vörur með slíkum gjaldfresti, skulu fyrirfram leita samþykkis 

viðskiptabanka. Sama gildir um lán eða greiðslufrest vegna annars en vörukaupa, 

eigi fullnaðargreiðsla að fara fram innan eins árs. 

9. gr. 
Þeir, sem hyggjast taka lán eða fá gjaldfrest erlendis til kaupa á hvers konar 

vörum, tækjum eða í öðru skyni til lengri tíma en eins árs, skulu afhenda um- 
sóknir um þetta, ásamt upplýsingum, sem óskað kann að vera eftir, til viðskipta- 
banka. Þessar umsóknir afgreiðir viðskiptamálaráðuneytið eftir nánari reglum, sem 
ríkisstjórnin setur. 

10. gr. 
Engar vörur má tollafgreiða nema framvísað sé innkaupareikningi með áritun 

banka um, að vörurnar séu greiddar eða greiðsla tryggð í erlendum gjaldeyri. Þegar 
vörur eru keyptar fyrir erlent lánsfé, skal sá viðskiptabanki, sem tekst á hendur 
gjaldeyrisyfirfærslu vegna lánsins, votta samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, áður en 
tollafgreiðsla fer fram, að vörurnar séu eða verði greiddar á þann hátt. 

11. gr. 
Ákvæði 7. og 10 gr. hér að framan gilda ekki um gjafasendingar allt að 1000 kr. 

verðmæti, eða sendingar, sem ekki er ætlazt til greiðslu fyrir, enda séu færðar sönnur 

á, að svo sé. 

12. gr. 
Skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og flugvéla mega ekki afhenda 

viðtakendum aðfluttar vörur, nema með samþykki hlutaðeigandi tollstjóra eða 

umboðsmanna hans. 
Póstafgreiðslumenn mega ekki afhenda vörur, sem koma í pósti frá útlöndum, 

nema fyrir liggi innflutningsheimild og að uppfylltum skilyrðum 7. og 10. gr. hér 

að framan, sbr. þó 11. gr. 

13. gr. 
Innflytjendum ber að afhenda tollstjórum eða umboðsmönnum þeirra innkaupa- 

reikning í tvíriti yfir vörur, sem hafa verið keyptar til landsins, með áritun eða vott- 
orði, sbr. 10. gr., og skal innflutningsleyfi fylgja, ef varan er háð leyfisveitingum. 

Tollstjórar eða umboðsmenn þeirra skulu gæta þess, að um allan innflutning 
sé fylgt gildandi reglum. 

14. gr. 
Þegar vörur hafa verið tollafgreiddar, skal afhenda innflytjendum annað ein- 

tak innkaupareikninganna með áritun um, að innflutningur hafi farið fram. Skal 
þetta eintak vera til afnota fyrir gjaldeyriseftirlitið.
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III. KAFLI 

Um gjaldeyrismedferd og eftirlit. 

15. gr. 
Seðlabankinn og þeir viðskiptabankar, sem hann heimilar, hafa með höndum 

kaup og sölu á erlendum gjaldeyri. Þó er póststjórninni heimil gjaldeyrisverzlun 
innan þeirra takmarka, sem Seðlabankinn setur. 

Að selja erlendan gjaldeyri er að láta hann af hendi fyrir íslenzkan gjaldeyri eða 
aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er, en að kaupa erlendan gjaldeyri er að fá hann 
fyrir íslenzkan gjaldeyri eða aðra greiðslu, í hverju sem fólgin er. 

Til erlends gjaldeyris teljast myntaðir peningar, peningaseðlar, tékkar og aðrar 
ávísanir, víxlar, skuldabréf og önnur verðbréf og skuldbindingar, sem hljóða um 
um greiðslur í erlendum peningum. 

16. gr. 
Landsbanki Íslands, Seðlabankinn, skal starfrækja gjaldeyriseftirlitsskrifstofu. 
Þeim, sem kaupa vilja erlendan gjaldeyri til þess að greiða fyrirfram vörur eða 

annað, skal skylt að láta afgreiðslubankanum í té skuldbindingu í þríriti um að leggja 
fyrir gjaldeyriseftirlitið innan hæfilegs tíma innflutningsskjöl frá erlendum aðila með 
áritun tollstjóra um, að innflutningur hafi farið fram eða staðfestingu hans um, að 
varan sé komin til landsins, eða ef um er að ræða greiðslur fyrir annað en vörur, 

önnur gögn, sem gjaldeyriseftirlitið telur fullnægjandi til sönnunar því, að gjald- 
eyrinum hafi verið ráðstafað eins og til var ætlazt, enn fremur skuldbindingu um 
að endurgreiða afgreiðslubankanum í sama gjaldeyri þann afgang, sem verða kann, 
eða alla fjárhæðina, ef svo fer að fyrirhuguð kaup takast ekki eða að ástæðan til 
yfirfærslunnar fellur niður af öðrum orsökum. Ef frekari dráttur en gert er ráð 
fyrir í upphafi, verður á fullnægingu þessara skuldbindinga, er gjaldeyriskaupanda 
skylt að gera gjaldeyrseftirlitinu fulla grein fyrir ástæðum þess. 

17. gr. 
Allur erlendur gjaldeyrir, sem hérlendir aðilar eiga eða eignast fyrir vörur, þjón- 

ustu eða á annan hátt, skal seldur gjaldeyrisbönkunum, án óeðlilegs dráttar. Þó geta 
viðskiptabankarnir veitt undanþágu frá þessari reglu. 

Gjadeyriseftirlitið hefur umsjón með því, að til skila komi allur gjaldeyrir, sem 
á að greiðast fyrir útfluttar vörur og annað, sem greiðast á með erlendum gjaldeyri 
og getur krafizt upplýsinga og skýrslna í því sambandi, er það telur nauðsynlegar. 

Með samþykki viðskiptabankanna er eigendum íslenzkra skipa og annarra farar- 
tækja heimilt að láta af hendi erlendan gjaldeyri, sem þeir fá í flutningsgjöld, far- 
gjöld og önnur slik gjöld, sem innt eru af hendi erlendis, til greiðslu á skyldugreiðslum 
til skipverja og starfsmanna þeirra erlendis og á öðrum nauðsynlegum kostnaði 
vegna afgreiðslu og veru skipanna og farartækjanna erlendis, svo og nauðsynjum 
skipanna og farartækjanna, þar til er þau koma hingað, en skylt er eigendum skipanna 
og farartækjanna að gera gjaldeyriseftirlitinu fullnægjandi grein fyrir öllum slíkum 
greiðslum í erlendum gjaldeyri. Enn fremur geta viðskiptabankarnir heimilað inn- 
lendum vátryggingarfélögum, sem endurtryggja erlendis, að ráðstafa þeim erlenda 
gjaldeyri, sem þau fá greiddan í iðgjöldum og sem tjónabætur, en aðeins til greiðslu 
á endurtryggingargjöldum, viðgerðum vegna tjóna og öðrum eðlilegum kostnaði 
við tryggingarstarfsemi í því landi, sem gjaldeyristeknanna er aflað, en skylt er 
þeim að gera gjaldeyriseftirlitinu ársfjórðungslega fullnægjandi grein fyrir ráðstöfun 
gjaldeyrisins. 

Viðskiptabankarnir geta sett nánari reglur, ef þeir telja þess þörf, til tryggingar 
því, að heimildir þessar verði eigi misnotaðar.
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18. gr. 79 
Utflytjendum islenzkra afurda og annarra vara er skylt ad låta koma fyrir pær 27. mai 

erlendan gjaldeyri og afhenda hann gjaldeyrisbanka. 
Skylda bessi nær på ekki til: 

1. Fatnadar og annarra naudsynja, sem farþegar á skipum eða öðrum farartækjum 

hafa með sér til útlanda til eigin afnota á ferðalaginu. 

2. Notaðra heimilismuna og annarra nauðsynja manna, sem flytja búferlum til 

útlanda. 
3. Endursendra aðfluttra vara, sem ekki eru seldar til útlanda eða eiga að seljast 

þar og engin greiðsla kemur fyrir, nema greitt hafi verið fyrir þær við inn- 

flutning. 
4. Gjafa og sýnishorna, sem engin greiðsla kemur fyrir. 

19. gr. 

Áður en vörur eru fluttar héðan til útlanda, skulu útflytjendur afhenda toll- 

stjóra eða umboðsmanni hans skýrslur á þar til gerðum eyðublöðum um hinar út- 

fluttu vörur, tvö afrit af farmskírteini eða fylgibréfi yfir vörurnar, svo og tvö af- 

rit af sölureikningi, ef salan hefur farið fram. Ef sala varanna fer fram síðar, skulu 

útflytjendur afhenda gjaldeyriseftirlitinu sölureikning, þegar sala hefur átt sér stað. 

Útflutningsskýrslum skulu fylgja útflutningsleyfi svo og matsvottorð, þegar það er 

áskilið. 
Sölureikningar fyrir útfluttar vörur skulu hljóða um greiðslu í erlendri mynt, 

en á skýrslum þeim, sem um ræðir í 1. málsgrein skal söluverðið tilgreint í ís- 

lenzkri mynt, og skal miðað við dagsgengi. 
Skýrslur þær og skjöl, sem ræðir um í 1. málsgr. þessarar greinar, skulu af- 

hentar svo tímanlega, að fram geti farið skoðun á vörunum, ef þörf krefur, áður 
en ferming þeirra á sér stað, og mega farmflytjendur ekki afhenda útflytjendum 
frumrit af farmskirteinum nema með leyfi tollstjóra. 

Skýrslur þarf þó ekki að gefa um vörur þær, sem um ræðir í töluliðunum 
1—4 í 18. gr. Hins vegar ber að framvísa öllum slíkum vörum fyrir tolleftirlits- 
manni, sem er að rannsókn í skipi eða farartæki eða afgreiðir það til útlanda. 

Útflytjendur ísfisks, sem seldur er á erlendan markað, skulu senda gjaldeyris- 
eftirlitinu skilagrein (yfirlitsreikning), ásamt fylgiskjölum yfir hverja einstaka sölu, 
frá aðilum þeim, sem annast söluna erlendis, strax og þær berast, og enn fremur 
önnur gögn í þessu sambandi sem gjaldeyriseftirlitið kann að óska eftir. Sama 
gildir um allar vörur, sem seldar eru í umboðssölu erlendis. Útflutningsskjöl yfir vöru, 
sem seld hefur verið eða samið um sölu á, skulu útflytjendur afhenda viðskipta- 
banka sínum hér þegar í stað til innheimtu. 

20. gr. 
Annað samrit af farmskrá þeirri, sem ræðir um i 1. mgr. 35. gr. laga nr. 68 

17. ágúst 1956, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra senda gjaldeyriseftirlit- 
inu, ásamt afriti af útflutningsskýrslum, farmskirteinum og sölureikningum. 

Aðalfarmskrá þá, sem ræðir um í 2. mgr. 35. gr. framannefndra laga nr. 68 17. 
ágúst 1956, skulu tollstjórar eða umboðsmenn þeirra, senda gjaldeyriseftirlitinu. 

Auk farmskráa, sem skipstjórar, farstjórar og afgreiðslumenn skipa og annarra 
farartækia skulu gera yfir útflutningsvörur, sem skipið eða farartækið hefur tekið til 
flutnings og koma á farmskrá, skulu skipstjórar og farstjórar gera og afhenda toll- 
eftirlitsmanni, áður en skipið eða farartækið leggur úr höfn, skrá yfir vörur þær, sem 
skipið eða farartækið hefur tekið úr landi og ætlaðar eru útflutningsskipinu eða 
farartækinu sjálfu, skipverjum eða starfsmönnum og farþegum til neyzlu og notk- 

unar í skipinu eða farartækinu. 
B 25
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79 Skipstjórar, farstjórar eða afgreiðslumenn erlendra skipa eða farartækja, eru 
27. maí enn fremur skyldir til að gefa tolleftirlitsmanni skýrslu um það, hvernig vörur þær, 

sem ræðir um í 3. mgr. þessarar greinar, hafa verið greiddar og til hvers eða hverra 
greiðslan hefur gengið eða á að ganga. 

21. gr. 
Tollstjórar, hver fyrir sitt umdæmi, skulu láta Hagstofu Íslands í té nákvæma 

skýrslu um útfluttar og innfluttar vörur. Um nánari tilhögun þessara skýrslna og 
um fresti og tíma til sendingu þeirra til hagstofunnar fer eftir ákvörðun hagstofu- 
stjóra. 

IV. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

22. gr. 
Bannað er að flytja úr landi eða til Íslands íslenzka peningaseðla og skiptimynt og 

enn fremur íslenzk skuldabréf og hvers konar skuldbindingar, sem hljóða um greiðslu 
í íslenzkum gjaldeyri. Landsbanki Íslands, Seðlabankinn, getur ef sérstaklega stend- 
ur á, veitt undanþágu frá banninu. 

Þó skal mönnum heimilt að inna af hendi hæfilegar greiðslur í íslenzkum seðl- 
um og skiptimynt í millilandaskipum og flugvélum, en afhending slíkra seðla eða 
skiptimyntar erlendis er óheimil. 

23. gr. 
Þeim, sem annast framkvæmd þessarar reglugerðar, er bannað að viðlagðri 

ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um opinbera starfsmenn að skýra 
óviðkomandi mönnum frá þeim atriðum, er þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt 
eiga að fara. 

24. gr. 
Hver sá, er vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur, sem honum er skylt 

að gefa samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, skal sæta 50—500 kr. dagsekt- 
um. Sá, sem gefur sömu aðilum rangar skýrslur, skal sæta refsingu samkvæmt 
ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar, varða sektum allt að 500 þús. krónum. 
Ef miklar sakir eru, eða ef brot er ítrekað, má dæma sökunaut í varðhald eða 
fangelsi allt að fjórum árum og svipta hann atvinnurétti um stundarsakir eða fyrir 
fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal og 
heimil vera. 

25. gr. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari fara að hætti opinberra mála. 

26. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 30 25. maí 1960, sbr. lög nr. 

63 21. júní 1957, um Landsbanka Íslands, öðlast gildi 1. júní 1960. Jafnframt er 
úr gildi numin reglugerð nr. 212 28. des. 1953, um skipan innflutnings- og gjaldeyris- 
mála, fjárfestingarmála o. fl. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. mai 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Jónas H. Haralz.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jónu Kristínar 80 
Magnúsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. 23. maí 
maí 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Minningarsjóðs Jónu Kristínar Magnúsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jónu Kristínar Magnúsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af foreldrum hinnar látnu, og er stofnfé hans kr. 

4000 — fjögur þúsund krónur —. Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóði Ólafs- 
fjarðar. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að efla æskulýðsstarfsemi við Ólafsfjarðarkirkju. 

4. gr. 
Sjóðnum skal afla tekna með sölu heillaóskaskeyta, svo og gjöfum og áheitum, 

enn fremur með útgáfu minningarspjalda, er leggjast skulu við höfuðstólinn. 

b. gr. 
Úr sjóðnum skal veita ár hvert á afmælisdegi hinnar látnu, hinn 28. nóvember. 

Skulu þá veittir vextir og hluti af innkomnum tekjum, eftir því sem stjórn sjóðsins 
ákveður hverju sinni. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Sóknarprestur Ólafsfjarðarkirkju skal vera sjálf- 

kjörinn formaður. Sóknarnefnd Ólafsfjarðarkirkju skipar einn mann og gefendur 
sjóðsins einn. 

7. gr. 
Stjórnin skal halda gerðabók fyrir sjóðinn, þar sem bókaðar eru allar ákvarð- 

anir sjóðsstjórnar um styrkveitingar og annað varðandi sjóðinn, m. a. reikninga 
hans, og skal skipulagsskrá sjóðsins færast fremst í hana. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal vera almanaksárið og skulu endurskoðendur kosnir 

af stjórn sjóðsins. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisvaldsins á skipulagsskrá þessari og hún birt í B- 

deild Stjórnartíðinda. 

Ólafsfirði, 31. marz 1960. 

Magnús Stefánsson. Helga Eðvaldsdóttir.
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REGLUGERD 

um skemmtanaskatt i Raufarhafnarhreppi. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30 19. juni 1922, og lög nr. 61 

11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar eru í 
Raufarhafnarhreppi 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. Söngskemmtanir og hljómleikir. 
c. Sjónleikir. 
d. Kappleikir og íþróttasýningar, annarra en áhugamanna. 
e. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 

2. flokkur: 
a. Dansleikir og danssýningar. 
b. Loddara- og fjölleikasýningar. 
c. Allar aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru hér taldar 

sérstaklega. 

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 við þann þátt hennar, sem hæst er skatt- 

lagður. 

4. gr. 
Undanþágu frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps veitt, ef 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góð- 
gerðaskyni, eða til styrktar framfara og menningarmálum í hreppnum. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps hefur eftirlit með, að reglugerð þessari sé 

framfylgt og sér um innheimtu skattsins, og er heimilt að hafa eftirlit með skemmt- 
unum og sölu aðgöngumiða. Getur hún ráðið til þess sérstakan mann eða falið það 
löggæztumönnum hreppsins. 

6. gr. 
Hver sá, sem hyggst halda skemmtun, skal tilkynna það oddvita eða eftirlits- 

manni skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin og afhenda honum til stimpl- 
unar í tæka tíð 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 aðgöngumiðum, og greiði um leið skatt af öllum þeim miðum, sem notaðir 
hafa verið, sbr. 3. grein þessarar reglugerðar. Hreppsnefnd 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 á sama hátt. 

8. gr. 
Oddviti eða eftirlitsmaður færir inn í sérstaka skemmtanaskattsbók nafn for- 

stöðumanns skemmtunar, tegund skemmtunar og hvar og hvenær hún skuli haldin, 
tölu stimplaðra aðgöngumiða, sem afhentir eru forstöðumanni gegn kvittun hans 
ritaðri í bókina, tölu óseldra miða og seldra og útreikning skattsins. Falli skemmtun 
niður, skal þess getið í bókun. 

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 Raufarhafnarhreppi, eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar á 
hverjum tíma. 

10. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00. Skulu mál út af brotum 

á reglugerðinni sæta meðferð opinberra mála. 

11. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkv. heimild í lögum nr. 34/1918, öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 20. mai 1960. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knutur Hallsson. 

REGLUGERÐ 

um skemmtanaskatt í Eyrarhreppi, N.-Ísafjarðarsýslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóvember 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og 

1. nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem haldnar 
eru í Eyrarhreppi, og aðgangur seldur að og eigi eru undanþegnar skatti með lögum. 

2. gr. 
Þessar skemmtanir flokkast þannig: 

1. flokkur: 
a. Fyrirlestrar og upplestrar. 
b. Söngur. 
c. Hljómleikir. 
d. Sjónleikir. 
e. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
f. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 
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2. flokkur: 
a. Dansleikir. 
b. Loddara- og fjölleikasýningar. 

c. Allar aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að, og ekki eru taldar hér 

sérstaklega. 

3. gr. 

Af skemmtunum, sem undir 1. flokk heyra, skal greiða 10% af aðgöngueyri, og 

af þeim, sem taldar eru í 2. flokki 20%. Ef skemmtun er margþætt, skal miða skatt- 

inn við þann þátt hennar, sem er í hærri skattflokki. 

4. gr. 

Undanþágu frá skattgreiðslu getur hreppsnefnd veitt, ef sérstakar ástæður eru 

fyrir hendi, t. d. fyrir skemmtanir, sem haldnar eru í góðgerðarskyni eða fræðslu, 

eða til styrktar góðum og þörfum félagsskap, eða menningar- og framfaramála 

hreppsins. 

5. gr. 

Hreppsnefnd Eyrarhrepps hefur eftirlit með að reglugerð þessari sé framfylgt, 

sér um innhimtu skattsins og hefur eftirlit með skemmtunum. Hún getur ráðið sér- 

stakan mann til þess að annast þetta starf fyrir sína hönd og nefnist hann eftirlits- 

maður skemmtana. 

6. gr. 

Hver sá, er halda vill skemmtun, skal tilkynna það oddvita eða eftirlitsmanni 

skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin, og afhenda honum til stimplunar í 

tæka tíð alla þá aðgöngumiða, er nota á við skemmtunina. Eigi síðar en 2 dögum 

eftir að samkoma eða skemmtun hefur verið haldin, skal sá, er fyrir henni stóð, 

afhenda oddvita eða eftirlitsmanni skemmtana alla ónotaða aðgöngumiða og greiða 

um leið skatt, samkv. 3. gr. þessarar reglugerðar, af öllum þeim miðum, sem notaðir 

hafa verið. 

7. gr. 

Forstöðumaður skemmtana ber ábyrgð á greiðslu skattsins. Ef fleiri en einn 

maður standa fyrir skemmtun, ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir, eða ef um félag 

er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

8. gr. 

Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna í sveitarsjóðs, sem halda skal 

fénu aðgreindu frá öðrum tekjum hreppsins, og verja til trjáræktar og styrktar leik- 

starfsemi í hreppnum. 

9. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1000.00. Með mál, sem kunna 

að rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið sem opinber mál. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 34/1918, öðlast 

þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 20. maí 1960. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knútur Hallsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kirkjubyggingasjóðs árið 1959. 

Tekjur: 
1. Frá fyrra ári: 

a. Í lánum kirkna OOÐRÐBR SONR ERERERERERET kr. 2287460.00 
b. Innst. í Landsbanka Íslands ................ — 19868.35 

kr. 2307328.35 
2. Framlag ríkissjóðs 2... eee eve — 825000.00 
3. Afborganir lána ...............0...00..0 000 — 54405.00 
4. Vextir (..........00. eee, — 5458.88 
5. Til jafnaðar við gjaldalið 2 ..............00..00...0. 0. —  540000.00 

Samtals kr. 3732192.23 
Gjöld 

1. Til gjaldkera, skuld frá f. á. „.............0..0 0 kr. 923.33 
2. Lán veitt á árinu ................000 00 —  540000.00 
3. Greiddir vextir til kirkna .....................0000 00 —- 27972.79 
4. Greiddir vextir til Prestakallasj. ..............0.0.0000000.0. — 32125.00 
5. Kostnaður ...............0.....00000 eee — 1000.00 
6. Lokagreiðsla af láni til Prestakallasj. .............0...0.00.... — 250000.00 
7. Til jafnaðar við tekjulið 3 ........0000.0... 0. — 54405.00 
8. Eftirstöðvar: 

a. Í lánum kirkna HRESSARI kr. 2773055.00 
b. Innst. í Landsbanka Íslands .............. — 55711.11 

— 2825766.11 

Samtals kr. 3732192.23 

Reykjavik, 20. april 1960. 

Stjorn Kirkjubyggingasjåds: 

Sigurbjörn Einarsson. Sveinbjörn Högnason. Gunnar Árnason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1959. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Verðbréf ................0000 0000. kr. 100.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .................... —  11873.57 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. — 5913.54 
d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .......... — 1331.58 
e. Eignin Ytra-Vallholt ............0.0...0.0.... —  7100.00 

kr.  26318.69 

1960 

83 

84



1960 
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84 2. Vextir: 
a. Af verðbréfum ......00000000 enn snar kr. 5.00 

b. — innstæðu í Söfnunarsjóði .......0.00..... — 653.04 

c. — innstæðu í Landsbanka Íslands .......... — 295.70 

d. — innstæðu í Sparisjóði Sauðárkróks ........ — 79.25 
kr. 1032.99 

3. Afgjald Ytra-Vallholts ........0.0.0.eer ern neeene rennir — 411.00 

Kr. 27762.68 

Gjöld 

Eign í árslok: 

a. Verðbréf .......000000 0. senn kr. 100.00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði .....0..00000.0.0..0.. — 12526.61 

c. Innstæða í Landsbanka Íslands .............. —  6214.24 

d. Innstæða í Sparisjóði Sauðárkróks .......... —  1821.83 

e. Eignin Ytra-Vallholt .......000000. 00.00.0000. — 7100.00 

85 

. Eign í ársbyrjun: 

kr. 27762.68   

  

Kr. 27762.68 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna árið 1959. 

Innstæða í Söfnunarsjóði .......02000000 ene nn ern kr.  65055.00 

. Vextir af innstæðu í Söfnunarsjóði .......0.00000 0... 0... tt... — 3578.02 
    

Kr. 68633.02 

Gjöld 

. Styrkur veittur á árinu .......0..00.00 err n nennt kr. 1789.01 

. Eign í árslok: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .......2.000000. 0. vere — 66844.01 

Kr.  68633.02 

Biskupinn yfir Íslandi. Reykjavík, 15. janúar 1960. 

Sigurbjörn Einarsson.
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AUGLÝSING 

um frílista. 

Hér fer á eftir listi yfir þær vörur, sem heimilt er að flytja inn án gjaldeyris- 
og/eða innflutningsleyfis frá og með 1. júni 1960 (sbr. reglugerðir nr. 78 og 79, 
27. maí 1960). 

Til 31. desember 1960 þarf þó innflutnings- og/eða gjaldeyrisleyfi fyrir vörum 
þeim, sem taldar eru hér á eftir og merktar eru með tveimur sjörnum (**), en frá 
og með 1. janúar 1961 verður innflutningur þeirra frjáls. 

Komi fram ósamræmi milli vöruupptalningarinnar hér á eftir og vöruupptaln- 
inganna i reglugerð nr. 78/1960 skal það gilda, sem segir í reglugerðinni. 

Tollskrá: 

Kafli. Nr. Vörutegund: 

3 1—9 Fiskur, krabbar, skeldýr og ætir hlutar af þeim, åt. a. 
4 9 Hunang og hunangslíki. 
5 1 Ambra, ömbrulíki og tinktúrur úr þeim efnum. 

2-—-3 Bein og horn, óunnin. 
4. Svinshår. 
5. Dunn og fiður. 
6 Dyrablb6d, fljótandi eða þurrt. 
8 Fjaðrir, óunnar, til skrauts. 
9  Fuglshamir og hlutar af þeim með fjöðrum, sem óunnir eru eða 

hafa sætt þeirri meðferð, sem nauðsynleg er til að varðveita 
þá frá skemmdum meðan á flutningi stendur, þó svo framarlega 
sem þeir ekki verða taldir til loðskinna. 

10. Mannshár, óunnið. 
11 Kórallar, skjaldbökuskeljar, skelplata og aðrar skeljar, óunnar. 
12 Langar og þarmar, einnig tilbúnir, svo og sundmagar. 
13  Moskus og moskuslíki og tinktúrur úr þeim efnum. 
14  Svampar (porifera). 
15 — Önnur hráefni og úrgangsefni úr dýraríkinu, ót. a., svo og dauð dýr, 

óhæf til neyzlu. 
6 2—8 Lifandi jurtir, blóm, blöð og aðrir afskornir jurtahlutar, nýir, 

þurrkaðir eða líkt meðfarnir. 
7 1b,ðb,6,8  Purrkadir ætissveppir, tómatar, laukur, belgávextir og annað 

þurrkað grænmeti. 
8 1—22 Ávextir, nýir. 

23—35 Ávextir, þurrkaðir. 
36 Hnetur, einnig muldar. 

9 3 Te. 
4—17 Krydd. 

10 1—7 Korn, ómalað. 
11 1,3—7 Mjöl úr hveiti, rís, byggi, höfrum, maís og annað mjöl til mann- 

eldis, þó ekki rúgmjöl. 
8—12 Grjón úr hveiti, byggi, höfrum, rís og önnur grjón til manneldis. 
13—14 Mjöl úr baunum, ertum og öðrum belgávöxtum. 

15b Maíssterkja. 
17 Maltin. 

B26 

31. dag maímánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960 

86 

27. maí



1960 

86 Tollskrá: 
21. maí Kafli. Nr. 

18 
19 
20 
21 
23 

12 1—3 
4 
5 
7 
8 
9 

13 1 
2—7 

8 
14 1—10 

15 ba 

9—20 
21 

22—23 
24 
26 

16 2 
5—6 

17 3 
4 
6 
7 
9 

10 
17 

18 1—6 
19 1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

11 

20 1 

2 
4 
8 

11—12 

206 

Vörutegund: 

Maltextrakt. 
Sterkja, ót. a. 
Sagógrjón, þar með tapioka, einnig tilbúin. 

Sagómjöl, mjöl úr arrowrót og tapiókarót. 

Glútín. 
Fræ og plöntugró. 
Hálmur. 
Hey. 
Jóhannesarbrauð. 
Olíufræ og olíurík aldin, einnig mulin. 

Maté. 
Jurtir og jurtahlutar, svo sem börkur, til litunar eða sútunar. 

Gúmmí, gúmmíharpix, annað harpix og náttúrlegt balsam, ót. a. 

Kamfóra, einnig tilbúin. 

Efni til körfu- og burstagerðar, húsgagnatróð og önnur hráefni 

úr jurtaríkinu, ót. a. 

Lanolin. 
Feiti og feitar olíur úr jurtaríkinu, åt. a. 

Degras, einnig tilbúið. 
Olíur og aðrar feitisýrur. 
Glyserin. 
Vax úr jurta- og dýraríkinu, ót. a. 
Kjötextrakt, fastur eða fljótandi. 

Fiskhrogn. 
Sallasykur (flórsykur). 
Púðursykur. 
Toppasykur. 
Síróp, ót. a. 
Melasse. 
Vaniljusykur. 
Lakkrís, ósykraður. 

Kakóbaunir, kakódeig, kakóduft, kakósmjör og kakómalt. 

Barnamjöl. 
Bökunarduft (lyftiduft). 

Búðingsduft. 
Annað mjöl eða sterkja, åt. a., tilreitt sem barna- eða sjúkrafæða 

eða til notkunar við matargerð. 

Rís og aðrar korntegundir og rótarávextir, steiki, gufusoðið eða til- 

reitt á annan svipaðan hátt. 

Makkarónudeig, núðlur og svipaðar deigvörur. 

Altarisbrauð (oblátur), alls konar. 

Fóðurkex. 

Á vextir, lagðir í edik eða annan súr, saltaðir eða kryddaðir á annan 

hátt, ót. a. 
Súkkat. 
Ávextir, niðursoðnir. 

Pektin (sultuhleypir). 

Grænmeti, belgávextir og rótarávextir, ót. a., lagðir í edik eða annan 

súr, saltað eða kryddað á annan hátt, og niðursoðið.



Tollskrá: 
Kafli. 

21 

23 

25 

Nr. 

13 
14 

207 1960 

86 
Vörutegund: 27. maí 

Önnur framleiðsla úr grænmeti, belgávöxtum og rótarávöxtum, ót. a. 
Sveppir, niðursoðnir eða tilreiddir á annan hátt. 
Kaffiextrakt. 
Soya. 
Tómatsósa og tómatpuré. 
Kryddsósur alls konar, súpuefni í pökkum og súputeningar. 
Alls konar ger, nema lyftiduft. 
Tilbúin gosdrykkjasaft til tollvörugerðar. 
Aðrar fæðutegundir, ót. a. 
Olíukökur og mjöl úr þeim. 
Melassefóður. 
Blöndur af korntegundum og öðrum efnum, ót. a., sem eingöngu 

verða notaðar sem skepnufóður. 
Úrgangsefni frá matvælaframleiðsln sem skepnufóður, ót. a. 
Kvarts, einnig mulið. 
Sandur, ót. a. 
Steinmulningur (terrasso). 
Mold og leir, einnig þvegið eða mulið. 
Krít, óunnin. 

Grafit, óunnið, malað eða þvegið, svo og grafít tilbúið. 
Salt (klórnatrium). 

Þungspat, óunnið, svo og whiterit, óunnið. 
Steinefni til fágunar eða slípunar, svo sem smergill, vikur (pimp- 

steinn), trípel 0. þ. h., óunnin, mulin eða þvegin. 
Magnesít, einnig brennt eða mulið. 
Marmari, óunninn, í söguðum eða tilhöggnum stykkjum. 
Kalksteinn, óunninn. 

Kalk, óleskjað eða leskjað. 
Asbest, einnig mulið eða þvegið. 
Kísilgúr, einnig mulið. 
Flússpat og kryólit, einnig mulið. 
Granit, óunnið. 
Hráefni úr steinaríkinu, ót. a., einnig þótt þau séu brennd, möluð, 

þvegin eða hreinsuð á annan svipaðan hátt. 
Málmgrýti, gjall og aska, þó ekki steinull. 
Steinkola- og brúnkolatöflur (bríkettur). 
Viðarkol. 
Asfalt og asfaltlíki, svo og asfaltkitti. 
Koltjara og önnur tjara, ót. a. 
Olíur og önnur efni, eimd úr háhitatjöru og hydrerað fenol, kresól 

og naftalín. 
Flugvélabenzin. 
Steinolíia, hreinsuð. 
Smurningsolíur alls konar. 
Parafinolía. 
Aðrar olíur úr steinaríkinu, ót. a. 
Vaselin og vaselinlíki. 
Parafin (parafinvax), ceresín (jarðvax), montanvax, ósókerit og 

annað tilbúið vax, ót. a., einnig þótt þessar vörur séu blandaðar 
með steríni eða vaxi úr jurta- og dýraríkinu.



1960 

86 Tollskrá: 
21. maí Kafli. Nr. 

28 1 

29 1 

30 

208 

Vörutegund: 

Bik, ót. a. 
Bróm, fosfór, brennisteinn og brennisteinsmjólk og sambönd þess- 

ara efna innbyrðis, svo og með klóri og joði, ót. a. 

Önnur frumefni, ót. a. 
Gastegundir, samanþjappaðar, fljótandi eða fastar. 

Sýrur. 
Lút og oxyd. 
Kemisk sölt. 
Önnur kemisk framleiðsla. 
Lyf. 
Netjagarn og netjalitur. 
Sótthreinsunarefni, ót. a., efni til varnar gegn og til útrýmingar 

skordýrum, illgresi og sveppum, ratin og önnur efni til útrým- 

ingar músum og rottum, svo og efni til að hreinsa burtu eða 

koma í veg fyrir ketilstein og ryð, og steinsteypuvatnsþéttiefni. 

Baðlyf. 
Estur, etur og keton, sem notuð eru til upplausnar og mýkingar, 

einnig cyclohexan. 
Lecithin. 
Hexan. 
Hvetjandi efni til kemiskrar framleiðslu, ót. a. 

Kemisk framleiðsla, ót. a. 
Röntgenfilmur. 
Ljósmyndafilmur, 
Ljósmyndafilmur, 
Kvikmyndafilmur. 
Ljósmyndaplötur. 
Ljósmyndapappir. 
Ljósprentunarpappír. 

Efnivörur til ljósmyndunar, sem vega með söluumbúðum ekki 

meira en 2 kg. 

framkallaðar, ót. a. 

óframkallaðar, ót. a. 

1—2a Sútunar- og litarextrakt og önnur efni til sútunar, åt. a. einnig 

tilbúin. 
Indigo, einnig tilbúið. 

Anilín og alizarin og aðrir tjörulitir, ót. a., einnig i deigi eða leystir 

upp i vatni. 
Beinsverta og beinkol. 
Kinrok (sót) og aðrir þvílikir svartir litir, ól. a. 

Krít, möluð eða þvegin. 
Þungspat, malað eða þvegið. 
Baryumsúlfat tilbúið (blanc fix). 

Jarðlitir, malaðir eða þvegnir, svo sem okkur, umbra o. þ. h. 

Bronslitir, ót. a. 
Þurrir málningarlitir, ót. a. 
Prentlitir. 
Ritvéla- og reiknivélabönd. 
Málning tilreidd með olíu, ót. a. 

Smjör- og ostalitur. 
Öl- og gosdrykkjalitur. 
Matarlitir alls konar, ót. a.



Tollskrá: 

Kafli. Nr. 

32,34635 
"133636 

15a, 16b, 
17—24 
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32 1,2,3b—4 
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36 

37 1 
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Vörutegund: 

Distemper og aðrir slíkir vatnslitir. 
Þvottablámi. 
Litaskrín með tilheyrandi, litir í slík skrín, svo og litir í skálpum, 

bitum, glerskálum o. þ. h. umbúðum. 
Olíufernis, þurrkefni og asfaltlakk, þar með talinn blakkfernis. 
Sprittfernis, sprittlökk og annar fernis og lökk en talin eru í 

nr. 32, 34 & 35 hér á undan. 
Kitti. 
Bréfalakk og flöskulakk. 
Blek alls konar, fljótandi. 
Blekduft og blektöflur. 

Ilmoliur (eteriskar olíur) úr jurtaríkinu, åt. a., svo og kjarnar 
(essensar) og ilmefni til framleiðslu á ilmvörum, sykurvörum, 
brauðvörum o. þ. h., einnig þótt þau séu tilbúin, þó ekki bökunar- 
dropar og kjarnar til iðnaðar. 

Hárliðunarvökvar og hárliðunarduft, ét. a., andlitsfarði, ilmsmyrsl, 

tannpasta, naglalakk, varalitir, baðsalt, ilmpappír og aðrar þvi- 
líkar snyrti- og hreinlætisvörur. 

Reykelsi og reykelsispappír. 
Sápa og sápulíki, þó ekki handsápa og raksápa. 
Handsápa og raksápa. 
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. 
Fægiefni, gljááburður, slípunar- og hreinsunarefni fyrir málma, 

leður, skófatnað, húsgögn, gólf o. þ. h., ót. a. 
Skíðaáburður. 
Ostaefni (kasein). 

Albúmiín. 
Gelatin (matarlím). 

Peptón, peptónöt, protein, ót. a., og efni leidd af þeim. 
Lím og steiningarefni alls konar. 
Valsa-, autograf-, og hektografmassi. 

Púður alls konar. 
Dynamit og önnur sprengiefni, ót. a. 
Kveikiþráður. 

Hvellhettur og annað til íkveikju við sprengingar, ót. a. 
Flugeldar og flugeldaefni. 
Kveikipappír í mótora. 
Húðir og skinn, óunnið, ót. a. 
Húðir og skinn, sútað, litað eða unnið á annan svipaðan hátt, ót. a. 
Lakkleður og lakkleðurlíki. 
Skinn af slöngum, krókodílum og strútum, óunnið og unnið, svo 

og líki þeirra efna. 
Fiskroð, skrápur og líki þeirra efna. 
Leðurúrgangur, svo og úrgangur af roðum og skráp. 
Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir. 
Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, ót. a., svo sem sólar, 

hælkappar og aðrar þvílíkar vörur. 

1960 
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27. maí



1960 

86 Tollskrá: 
21. maí Kafli. 

40 

Nr. 

210 

Vörutegund: 

Belti. 
Skóreimar. 
Aktygi og reiðtygi alls konar, ót. a. 
Vélareimar. 
Véla- og pípuþéttingar. 
Ólar og bönd, ót. a. 
Aðrar vörur úr leðri og skinni, ót. a. 
Vörur úr þörmum og sinum, nema hljóðfærastrengir. 
Loðskinn. 
Duft, deif, umbúðablöð, hólkar, plötur, þynnur, rör, stengur og flot til 

netjagerðar úr plasti. 
Plastdúkur. 
Fatnaður úr plasti, ót. a. 
Búsáhöld úr plasti, ót. a. 
Þvottaskálar, vaskar og önnur hreinlætis- og snyrtitæki úr plasti. 
Aðrar vörur úr plasti, ót. a., þó ekki kvenhandtöskur. 

Kátsjúk, gúttaperka og balata, óunnið, svo og slitnar vörur úr 

framangreindum efnum. 
Latex, einnig konsentrerað. 

Kátsjúk, åt. a. uppleyst eða deig. 
Plötur, þræðir og stengur, åt. a. úr kátsjúki, þó ekki úr svamp- 

gúmmíi til annars en skógerðar. 
Vélareimar alls konar úr kátsjúki. 
Vatnsslöngur og aðrar þvílíkar slöngur úr kátsjúki. 
Gólfmottur og kátsjúksetur. 
Vélaþéttingar úr kátsjúki. 

Sólar, hælar, húfuskyggni, húfugjarðir og svitagjarðir úr kátsjúki. 

Belti úr kátsjúki. 
Hanzkar úr kátsjúki. 
Annar kátsjúkfatnaður en belti, hanzkar og skófatnaður. 
Kafarabúningar og hlutar í þá. 
Botnrúllur (,bobbingar“) úr kátsjúki. 

Björgunarbátar og önnur björgunartæki úr kátsjúki. 
Gúmmíhringir í niðursuðudósir. 
Bætur á hjólbarða og slöngur úr kátsjúki. 

Þilfarsplankar, ófasaðir og fasaðir, úr oregonpine og pitchpine 3X5” 
eða stærri. 

Símastaurar og rafmagnsstaurar úr trjáviði. 
Girðingastaurar úr trjáviði. 
Staurar, tré og spírur, ót. a., úr trjáviði. 
Eik. 
Beyki. 
Birki og hlynur. 
Askur og álmur. 
Lindiviður. 
Rauðviður (mahogni). 

Satinviður. 
Teakviður. 
Hnotutré.



Tollskrá: 

Kafli. 
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42 

44 
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17 
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Vörutegund: 

Spónn. 
Brúnspónn í stykkjum. 
Annar trjáviður, óunninn eða sagaður, heflaður eða plægður. 
Jólatré. 
Tunnuefni, tilsniðið og siglugjarðir úr tjáviði. 
Viðarull og sag. 
Kassar til umbúða úr trjáviði. 
Sköft og handföng úr trjáviði. 
Parketplötur úr korki (gólfkork). 
Smíðatól og handverkfæri, ót. a., úr trjáviði. 
Amboð, garðyrkjutæki og önnur landbúnaðarverkfæri, ót. a., úr 

trjáviði. 
Trénaglar (plukkur). 

Skósmíðaleistar úr trjáviði. 
Listar og stengur úr trjáviði. 
Rammar og aðrar umgerðir úr trjáviði, einnig með gleri. 
Reglustikur, pennastokkar, pennabakkar og aðrar þ. h. ritfanga- 

vörur úr trjáviði. 
Botnrúllur („bobbingar“) úr trjáviði. 
Botnvörpuhlerar úr trjáviði. 
Hjólklafar (blakkir) úr trjáviði. 
Árar úr trjáviði. 
Stýrishjól úr trjáviði. 
Merkisspjöld úr trjáviði. 
Ullarkambar úr trjáviði. 
Búsáhöld úr trjáviði. 

Ferðakistur úr trjáviði. 
Stokkar, rennur og rör úr trjáviði. 
Hnakkvirki úr trjáviði. 
Aktýgjaklafar úr trjáviði. 
Aðrar vörur úr trjáviði, ót. a. 

Korkur og korkvörur. 
Reyrvefur til gipshúðunar. 
Mottur til umbúða úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum fléttiefnum 

úr jurtaríkinu. 
Flöskustrá. 
Fiskkörfur og kolakörfur úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum 

fléttiefnum úr jurtaríkinu. 
Aðrar körfur úr strái, sefi, reyr, tágum og öðrum fléttiefnum úr 

jurtaríkinu. 
Pappirsmassi og pappirsúrgangur. 

Bókbandspappi. 
Annar pappi, ót. a., þar á meðal leðurlíkispappi. 
Venjulegur umbúðapappiír. 
Dagblaðapappir. 
Teiknipappir, óheftur. 
Filterpappír til olíuhreinsunar. 
Þerripappiír. 
Pappír lagður þræði eða vef eða borinn vaxi. 
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Vörutegund: 

Veggfóður úr pappir eða pappa. 
Smjörpappir og hvítur pergamentpappír, áprentaður eða óáprent- 

aður, sem vegur allt að 100 g/m?. 
Salernapappír. 
Stensilpappír og kalkerpappír. 
Skrautpappír. 
Marmarapappir. 
Annar pappír, ót. a. 
Vélaþéttingar og pípur úr pappa og pappír. 
Rúllur á reiknivélar, ritsíma o. bp. h., úr pappa og pappir. 
Nafnspjöld, matseðlar og bréfspjöld, skilti, merkispjöld, flösku- 

miðar og önnur þess háttar spjöld og miðar án áletrunar, svo 
og spjöld í spjaldskrár eða til notkunar við vélabókhald, þótt þau 
séu með áletrun, úr pappa og pappír. 

Húfuskygsni og hattagjarðir úr pappa og pappír. 
Pappírspokar, einnig áprentaðir. 
Pentudúkar (serviettur), borðdreglar, borðdúkar, vasaklútar, hillu- 

borðar og aðrir laufaborðar úr pappir og pappa. 
Frímerkjapappir, límborinn, svo og flugnaveiðarar, úr pappa og 

pappir. 
Pappirsræmur, límbornar til umbúða. 
Lampa- og ljósaskermar úr pappa og pappír, einnig í sambandi 

við önnur efni. 

Bækur, blöð, tímarit og þess konar rit, ót. a., með fylgiskjölum og 
viðaukum, prentuð eða ljósprentuð erlendis. 

Frímerki, ónotuð, íslenzk. 

Peningaseðlar, hlutabréf, skuldabréf og önnur þvílík verðbréf. 
Landabréf alls konar, sjókort, stjörnukort og aðrir þess konar 

uppdrættir, ót. a. 
Myndir til kennslu í náttúrufr., landafr., sögu o. þ. h., ót. a. 

Bréfspjöld með myndum, hamingjuóskaspjöld, einnig án mynda, 
nafnspjöld, matseðlaspjöld og þvílík spjöld áletruð, ót. a. 

Auglýsingaspjöld og auglýsingaskilti, áletruð, úr pappa og pappír, 
einnig úr öðrum efnum. 

Flöskumiðar, miðar á skrifbækur og aðrir þess konar miðar, 
áletraðir, einnig þótt þeir séu límbornir, svo og merkimiðar, 
áletraðir. 

Spil, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum en pappa, pappír o. s. frv. 
Nótnabækur og nótnablöð fyrir hljóðfæri án texta. 
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 
áprentaður, ót. a. 

Útsaums-, prjóna- og heklumunstur og munsturbækur. 
Aðrir munir, ót. a. prentaðir, steinprentaðir, koparstungnir, stál- 

stungnir, raderaðir, olíuprentaðir eða ljósmyndaðir. 

Silkiormahylki (kókónar), óspunnið byssússilki og silkiúrgangur. 
Wormgut (girni). 
Garn, ót. a.
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Vörutegund: 

Tvinni úr silki. 
Flauel og flos (plyds) úr silki. 
Laufaborðar (blúndur), laufaborðaefni, knipplingar, tyll og önn- 

ur þess konar netofin efni. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur úr silki. 
Hárnet úr silki. 
Bönd og borðar úr silki, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufa- 
borðar. 
Silkivefnaður, ót. a. 

Gervisilkiúrgangur, óspunnir gervisilkiþræðir og aðrir þess konar 
serviþræðir. 

Gervisvínshár. 
Gervihrosshár, flatur þráður úr viskosa o. þ. h., svo og tilbúin strá. 
Garn úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Flauel og flos úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og 

önnur þess konar netofin efni úr gervisilki og öðrum gerviefnum. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur úr gervisilki 

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

úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Vefnaður, åt. a. úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 

Þráður úr alls konar spunaefnum, vafinn eða tvinnaður með 
málmþráðum. 

Snúrur og leggingar á einkennisbúninga o. þ. h. úr málmþræði. 
Bönd, dregilvörur, laufaborðar, knipplingar og tyll úr málmþræði. 
Aðrar vörur úr málmþræði eða lagðar málmþræði. 
UIL 
Ullarurgangur og ótó (shoddy). 
Hrosshår (krullhár) og annað dyrahår, ót. a., einnig þótt í því séu 

jurtaþræðir. 
Garn úr ull og öðru dýrahári. 
Flauel og flos úr ull og öðru dýrahári. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og 

önnur þess konar netofin efni úr ull og öðru dýrahári. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur úr ull og öðru 

dýrahári. 
Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufaborðar, 

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

Baðmull og baðmullarúrgangur. 
Tvinni, netjagarn og annað garn úr baðmull. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og 

önnur þess konar netofin efni úr baðmull. 
Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur úr baðmull. 
Bond og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufaborðar 

úr baðmull. 
Segldúkur úr baðmull.
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Vörutegund: 

Hör. 
Hampur. 
Júta. 
Önnur spunaefni úr jurtaríkinu, ót. a. 
Garn úr hör, rami, hampi, jútu eða öðrum spunaefnum úr jurta- 

ríkinu, ót. a. 

Pappirsgarn. 
Mottur til umbúða. 
Laufaborðar, laufaborðaefni, knipplingar, tyll, „curtain nets“ og 

önnur þess konar netofin efni úr hör, hampi, jútu eða öðrum 
spunaefnum úr jurtaríkinu, ót. a. 

Leggingar, snúrur og aðrar þess konar dregilvörur, úr hör, hampi, 
jútu eða öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu. 

Bönd og borðar, sem ekki geta talizt dregilvörur eða laufaborðar, 
úr hör, hampi, jútu eða öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu. 

Ofnar vörur úr jurtaspunaefnum, ót. a. 
Vatt og vörur úr vatti, ót. a. 
Vörur úr flóka, ót. a. 
Færi, öngultaumar, línur, einnig úr baðmull, og kaðlar, einnig þótt 

í þá sé lagður málmþráður. 
Fiskinet og fiskinetjaslöngur, tennisnet og önnur þess konar net, 

netjateinungar með blýi eða korki, svo og lóðarbelgir úr 
vefnaðarvöru. 

Gjarðvefur (gjarðir). 
Slöngur úr vefnaðarvöru, einnig þótt í þeim séu málmhringir. 
Vélareimar úr vefnaðarvöru. 
Kalkerléreft (teikniléreft). 
Presenningsdúkar. 
Efni í rennigluggatjöld, tilsniðin eða sem metravara. 
Einangrunarbönd, borin kátsjúk, einnig í sambandi við tjöru og 

önnur efni. 

Sjúkradúkur. 
Listmálunarlérett. 
Skóstrigi. 
Ræmur, límbornar, til umbúða. 
Önnur vefnaðarvara, lökkuð, ferniseruð, máluð, borin olíu, yfir- 

dregin eða límd saman með kátsjúki, celluloid eða þess konar efn- 
um, ót. a. 

Vefnaðarvara, bönd og dregilvörur, sem í er ofinn kátsjúkþráður. 

Glóðarnet. 
Kertakveikir og aðrir kveikir. 
Véla- og pípuþéttingar úr vefnaðarvöru, einnig i sambandi við 

önnur efni. 

Prjónavörur úr silki. 
Prjónavoð úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Ytri fatnaður, prjónaður, úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Nærfatnaður, prjónaður, úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Vettlingar, prjónaðir, úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Aðrar prjónavörur úr gervisilki og öðrum gerviþráðum.
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Vörutegund: 

Prjónavoð úr ull og öðrum dýrahárum. 
Sokkar og leistar úr ull. 
Ytri fatnaður, prjónaður úr ull og öðrum dýrahárum. 
Nærfatnaður, prjónaður úr ull og öðrum dýrahárum. 
Prjónavoð úr baðmull. 
Prjónavoð úr hör og öðrum spunaefnum úr jurtaríkinu, ót. a. 
Regnkápur hvers konar og íborinn vefnaður úr silki, gervisilki 

eða öðrum gerviþráðum. 
Annar íborinn vefnaður en úr silki, gervisilki eða gerviþráðum, 

þó ekki sjóklæði. 
Nærfatnaður úr silki. 
Annar fatnaður úr silki, ót. a. 
Nærfatnaður úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Jakkar og úlpur úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr gervisilki og öðrum gerviþráðum. 
Annar ytri fatnaður úr gervisilki og gerviþráðum. 
Nærfatnaður úr ull. 
Jakkar og úlpur úr ull. 
Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr ull. 
Annar ytri fatnaður úr ull. 
Jakkar og úlpur úr baðmull. 
Ytri fatnaður fyrir karlmenn, úr baðmull. 
Annar ytri fatnaður úr baðmull. 
Nærfatnaður úr hör, hampi og öðrum spunaefnum í 49. kafla toll- 

skrár. 
Annar fatnaður, ót. a. úr hör, hampi og öðrum spunaefnum í 

49. kafla tollskrár. 
Sjöl, slör og slæður. 
Lifstykki, korselett, brjóstahaldar og aðrar þvílíkar vörur. 
Pokar til umbúða. 
Skóreimar. 
Segl og bárufleygar. 
Presseningar. 
Flögs, alls konar. 
Sáraumbúðir og dömubindi, einnig þótt þau séu úr öðru en 

vefnaði o. þ. h. 
Tuskur og annar spunaefnaúrgangur. 
Skófatnaður úr leðri, skinni eða flóka, sem í er silki, gervisilki 

eða málmþráður, ót. a. 
Skófatnaður úr leðri með trébotnum. 
Sjóstígvél úr kátsjúk. 
Tréskór. 

Hattar og húfur, svo og hattaefni. 
Regnhlifar og sólhlífar. 
Göngustafir. 
Handföng á göngustafi, regnhlífar og sólhlifar. 
Regnhlífa- og sólhlífagrindur og teinar. 
Svipur og keyri. 
Unnar fjaðrir o. þ. h., til skrauts á hatta o. fl. 
Tilbúin blóm, blómahlutar, ávextir og annað þ. h. 
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Vörutegund: 

Vörur úr mannshári. 
Blævængir. 
Steinar til götu- og gangstéttargerðar. 
Þakhellur úr steini. 
Reikningsspjöld og grifflar. 
Aðrar flögur úr steini, ót. a. 

Steinar til steinprentunar. 
Kvarnarsteinar. 
Legsteinar. 
Brýni. 
Hverfisteinar, einnig þótt þeir séu með ás. 
Smergill, svo og vikur og karborundum. 
Aðrir steinar til slípunar, fágunar og brýnslu. 
Hitaeinangrunarhlutir úr kísilgúr. 
Valtarar úr steinlími. 
Húsalistar úr gipsi, einnig í sambandi við önnur efni. 
Vegg- og sólfflögur, svo og aðrar plötur úr gipsi til bygginga o. þ. h. 
Aðrar vörur úr gipsi, ót. a. 
Vélaþéttingar úr asbesti, einnig í sambandi við önnur efni. 
Vefnaður og þráður úr asbesti. 
Vörur úr glimmer, ót. a. 

Múrsteinn, venjulegur, úr leir. 
Þaksteinar úr leir. 
Eldfastir steinar og aðrir brenndir hlutir til tekniskrar notkunar 

úr leir, ót. a. 
Gler, glerbrot, mulið gler, glerungur og glerull. 
Þilfarsgler, götugler og annað þess konar gler. 
Netjakúlur úr gleri. 
Hitaflöskur úr gleri. 
Glervarningur, eingöngu til notkunar við efnarannsóknir. 
Gimsteinar alls konar. 
Ekta perlur. 
Plötur, stengur, duft, dropar og vír úr gulli. 
Plötur, stengur, duft, dropar og vír úr silfri. 
Plötur, stengur, duft og vir úr platínu. 
Mynt og heiðursmerki. 

Óunnið járn í klumpum. 
Stál og járnsvarf. 
Járnplötur, þynnri en 3 mm. zinkhúðaðar eða blýhúðaðar, möskv- 

aðar eða báraðar. 
Raf- og logsuðuvír. 
Gjarðajárn. 
Járn og stálpipur og pípuhlutar, nikkelhúðaðar og krómaðar, dt. a. 
Vatnslásar. 
Pípugerðarmót. 
Járnbrautarteinar og skiptispor og hlutar til þeirra. 
Akkeri. 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar og lok á þá, stærri en 10 Í. 
Flöskur og hylki undir samanþjappaðar lofttegundir.
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Fiskkörfur og körfur undir mjólkurflöskur úr vír o. þ. h. 
Vírkaðlar, einnig þótt í þeim sé þráður úr spunaefnum. 
Vélavírdúkur. 
Girðinganet, sem eru með stærri möskva en 10X10 cm. 
Gólfmottur úr vír. 
Akkerisfestar. 
Snjókeðjur á bifreiðar. 
Snjókeðjur á dráttarvélar. 
Nautabönd og önnur tjóðurbönd. 
Aðrar hlekkjarfestar, ót. a. 
Hóffjaðrir. 

Kengir og kassakrækjur. 
Járnsaumur til skósmiða (plukkur). 

Reimlásar. 
Skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og rær. 
Alls konar lamir, skrár, hespur, gluggakrókar, glus ggahorn og þvi- 

líkar vörur. 
Lásar og lyklar. 
Þrýstilokur. 
Hilluberar, fatasnagar og fatakrókar. 
Vir- og vantþvingur. 
Lyklaborð, handklæðahengi, hurðaskilti, númeraskilti á hús eða 

tilsniðnar plötur í þau, svo og skilti á póstkassaop o. þ. h. 
Handföng á hurðir, kistur og skúffur o. þ. h. 

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

Bökunarofnar og gufusuðupottar, með eða án eldstæðis. 
Vatnsgeymar fyrir miðstöðvar. 
Eldtraustir skápar, kistur og hólf, svo og hurðir eða lok á slíka hluti. 
Kæliskápar og kælikassar, ót. a. 
Ístöð, beizlismél, beizliskeðjur og beizlisstengur. 

Skjalaskápar og aðrar slíkar skjalahirzlur. 
Landbúnaðar- og jarðyrkjuáhöld og hlutar til þeirra, ót. a. 
Smíðatól úr járni og stáli og þvílík handverkfæri og hlutar til 

þeirra, ót. a. 
Búsáhöld, ót. a., úr járni og stáli. 
Blikkdósir og kassar. 
Emailleraðir eldhúsvaskar. 
Hnakkvirki, söðulvirki, klifsöðlar, klifberar og önnur reiðtygi eða 

reiðtygjahlutar úr járni eða stáli, ót. a. 
Sauðaklippur, síldarklippur og skógarklippur. 
Vörpujárn, „bobbingar“ og aðrir botnvörpuhl. úr járni, ót. a. 
Þráðarkrókar (símakrókar), toppplötur á staura og þverslár á 

símastaura. 
Bátsuglur, bómur og siglur. 
Hjólklafar og hjól í þá. 
Stýrishjól og stýri. 
Netjakúlur. 
Önnur tæki, einkum til skipa og útgerðar, ót. a. 

1960 

86 
27. maí



1960 

86 Tollskrá: 
27. maí Kafli. 

64 
65 

66 

67 
68 

69 

71 

Nr. 

97b 
99—101 

103 
104 

1—25 
1—7 

AI
 

OG
 

O
V
A
 

CO
 

DO
 

mm
 

218 

Vörutegund: 

Stállóð (sökkur), svo og notably. 
Vatnshanar. 

Skósmíðaleistar. 

Aðrar vörur úr járni og stáli, ót. a. 
Kopar og koparblöndur og vörur úr þessum efnum, ót. a. 
Nikkel, nikkelblöndur, þar með talið nýsilfur, og vörur úr þess- 

um efnum, ót. a. 

Alúminíum og alúminíumblöndur, óunnið í klumpum, svo of duft. 
Stengur, þ. á m. prófilstengur úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Plötur úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Pipur og pípuhlutar úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Vatnsgeymar og ölgeymar úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Netjakúlur úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar, rær 

o. þ. h. úr alúminíum og alúminíumblöndum. 
Hettur á mjólkurflöskur og efni í þær úr alúminíum og alúminíum- 

blöndum. 
Búsáhöld úr alúminíum og alúminíumblöndum, ót. a. 
Mjólkurbrúsar og aðrir brúsar stærri en 10 | og lok á þá úr alú- 
miníum og alúminíumblöndum. 

Fiskkassar úr alúminíum og alúminiumblöndum. 
Aðrar vörur, åt. a. úr alúminíum og alúminíumblöndum. 

Blý, blýblöndur og vörur úr þessum efnum, ól. a. 
Zink- og zinkblöndur, óunnið í klumpum, svo og zinkduft. 
Stengur og vír, óeinangraður, úr zinki og zinkblöndum. 
Plötur úr zinki og zinkblöndum. 
Pípur og pípuhlutar úr zinki og zinkblöndum. 
Naglar og stifti, svo og skrúfur, fleinar, boltar, skrúfboltar og 

rær 0. þ. h. úr zinki og zinkblöndum. 
Búsáhöld úr zinki, ót. a. 
Aðrar vörur úr zinki og zinkblöndum, dt. a. 
Tin, tinblöndur og vörur úr þeim efnum, ót. a. 
Aðrir ódýrir málmar, blöndur þeirra og vörur úr þessum efnum, ót. a. 
Blaðgull og blaðsilfur, einnig ekta. 
Borðhnífar, gafflar og alls konar skeiðar úr ódýrum málmum. 
Hnífar og hnífablöð, åt. a., úr ódýrum málmum. 

Dósahnifar, tappatogarar, flöskulyklar og hnetubrjótar, úr ódýr- 
um málmum. 

Rakhnífar, rakvélar nema rafmagns, rakvélablöð og slípivélar, úr 
ódýrum málum. 

Skæri og snyrtitæki, ót. a., úr ódýrum málmum. 
Hárklippur, nema rafmagnsklippur, úr ódýrum málmum. 
Olíulampar, olíuljósker, gasljóstæki og hlutar til þeirra, úr ódýr- 

um málum, einnig þótt þau séu úr öðrum efnum, åt. a. 
Prentletur og tilheyrandi, úr ódýrum málmum. 
Myndamót (clichéer), úr ódýrum málmum. 
Smávarningur til húsgagnagerðar (möbelbeslag), åt. a. úr ódýrum 

málmum. 
Nautahringir, lyklahringir, dyra- og gsluggatjaldahringir og aðrir þess 

háttar hringir, úr ódýrum málmum.
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Tollskrá: 
Kafli. Nr. Vörutegund: 

17 Hringjur, spennur, óskreyttar, smellur, krókapör, skókóssar og annar 
þess konar smávarningur til sauma, lífstykkjagerðar, pappírsvöru- 
iðnaðar, skósmíða og söðlasmíða o. bp. h., åt. a, úr ódýrum 
málmum. 

18 Hårnålar, hárklemmur, hárspennur, óskreyttar, lásnælur, fingur- 
bjargir, skóhorn og skóhnepparar, úr ódýrum málmum. 

19 Alls konar veski og hylki, svo sem vindla- og vindlingaveski og kass- 
ar, tóbaksdósir og -baukar, nálhús, gleraugnahús, öskubakkar 
o. þ. h., úr ódýrum málmum. 

20  Bréfaklemmur, pennar, heftiklemmur, bréfapressur, pappirsgathågg, 
pennastokkar, pennastatív, blýantshaldarar, teiknibólur, penna- 
bakkar, bókapressur, blekbyttur, stimplar og stimpilpúðar, reglu- 
stikur, þerripappírshaldarar, blýantsyddarar, signet og þ. h. rit- 

fangavörur úr ódýrum málmum. 
21 Líkkistuskraut alls konar, úr ódýrum málmum. 
22 Glugga- og dyratjaldastengur með tilheyrandi krækjum, úr ódýrum 

málmum. 
24  Flöskuhettur, úr ódýrum málmum, ót. a. einnig þótt í þeim sé 

korkur að nokkru leyti. 

25—25a Blaðtin (stanniól) og aðrar málmþynnur, úr ódýrum málmum, 
minna en 0.25 mm að þykkt. 

26 Myndarammar og aðrar þvílíkar umgerðir, úr ódýrum málmum. 
72 1 Dælur og hlutar til þeirra, åt. a. 

2—9 Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar, åt. a. 
10—21 Vélar og áhöld til landbúnaðar og landbúnaðarframleiðslu, åt. a., 

og hlutar til þeirra. 
22 Reiknivélar og hlutar til þeirra. 
24 Talningarvélar (fétalar). 

25  Fjölritarar (duplikatorar). 

26 Aðrar skrifstofuvélar og hlutar til þeirra, ót. a. 
27. Skurðgröfur og aðrir kranar. 
28 Aðrar vélar til bygginga og mannvirkjagerðar, lyftingar, fermingar 

og affermingar, graftar og hlutar til þeirra, ót. a., svo og dráttar- 
brautir og hlutar til þeirra, ót. a. 

29 Tæki, sem eingöngu eru notuð til að slökkva eld (slökkvitæki). 
30  Bifvélar (mótorar) og hlutar til þeirra, ét. a. 
31 Kulu- og keflalegur. 
ðla Reimhjól. 
32 Gufuvélar og hlutar til þeirra, nema katlar. 
33  Akkerisvindur, lóðavindur, togvindur og aðrar skipavindur (spil), 

svo og stýrisvélar og hlutar til þessara tækja. 
ða Bindivélar. 

34—35  Lyftur. 
36—37  Túrbínur. 
38—47 Vélartiliðnaðar og framleiðslu, ót. a., sem vinna að öllu eða að mestu 

leyti úr innlendum hráefnum, svo og hlutar til þeirra. 
50—-52 og 
54—63 Vélar til iðnaðar og framleiðslu, åt. a., svo og hlutar til þeirra, þó 

ekki til járn- og trésmíða. 
B 28 

1960 

86 

27. maí



1960 

86 Tollskrá: 
27. maí Kafli. Nr. 
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Vörutegund: 

Aðrar vélar, ót. a., og hlutar til þeirra. 

Afriðlar, mótorrafalar og aðrir rafalar, riðlar, þéttar, ræsar, viðnám, 

segulstillar o. þ. h. 
Rafmagnshlöður. 
Rafmagnsbúnaður í bifreiðar, skip og önnur farartæki. 
Þráður, einangraður. 

Innlagningarefni og línuefni, þó ekki jarðstrengur (kabel) og sæ- 
strengur fyrir annað en síma og lágspennu. 

Rafmagnsmælar og mælitæki, ót. a. 
Mælaspennar (Messwandler). 
Vélar og áhöld, einkum til heimilisnotkunar. 

Lampar, klukkur og ljósatæki, nema rafmagnsperur. 
Lágstraumstæki, ót. a. 
Rafmagnssnyrtitæki. 
Rafmagnstæki til lækninga. 

Síma- og útvarpstæki, åt. a. 
Önnur rafmagnstæki, ót. a. 
Eimreiðir, sporvagnar og hlutar til þeirra. 
Slökkvibifreiðar og sjúkrabifreiðar. 
Snjóbifreiðar. 
Kranabifreiðar. 
Steypuhræribifreiðar. 
Vörubifreiðar og grindur að burðarmagni 3 tonn og þar yfir. 
Almenningsbifreiðar (langferðabifreiðar og strætisvagnar). 
Vélar í bifreiðar og hlutar til þeirra, svo og aðrir bifreiðahlutar, ót. a. 

Vegheflar. 
Dráttarbifreiðar (til uppskipunar). 
Bifhjólahlutar, ót. a. 
Vélknúnir vagnar. 
Reiðhjól og reiðhjólahlutar. 
Hestvagnar, heygrindur fyrir dráttarvélar og aðrir áþekkir vagnar 

og vagnhlutar, ó.t a. 
Handvagnar, ót. a. 
Barnavagnar og hlutar til þeirra 
Sleðar. 
Flugvélar og önnur loftför og hlutar til þeirra. 
Fallhlífar og tilheyrandi. 
Skip og bátar. 
Optisk gler án umgerðar. 
Optisk gler í umgerð, ót. a. 
Smásjár og smásjárhlutar. 
Gleraugnaumgerðir. 
Gleraugu. 
Ljósmyndavélar og kvikmyndavélar, svo og sýningarvélar fyrir 

kvikmyndir og skuggamyndir og hlutar til þeirra. 
Teiknigerðir (bestik), reikningsstokkar o. þ. h. reiknitæki, sem 

ekki geta talizt vélar.
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Vörutegund: 

Jarðlíkön (globus). 

Vitatæki. 
Efnafræði-, eðlisfræði-, veðurfræði- og siglingaáhöld og önnur því- 

lík áhöld, ót. a 
Áttavitar. 
Alls konar mælar og mælitæki, ót. a. 
Málbönd, mælistokkar og kvarðar. 
Þokulúðrar. 
Vogir og hlutar til þeirra. 
Tæki, sem eingöngu verða notuð til hjúkrunar eða lækninga, ót. a. 
Vasaúr og armbandsúr. 
Hlutar til vasa- og armbandsúra. 
Klukkur (stundaklukkur). 

Klukkuhlutar. 
Flygel, píanó, orgel, harmoníum, strengjahljóðfæri, blásturshljóð- 

færi og hlutar til þessara hljóðfæra. 
Spiladósir, lýrukassar og hlutar til þeirra. 
Grammófónplötur. 
Grammófónnálar. 
Trumbur. 
Önnur hljóðfæri og hljóðfærahlutar, ót. a. 

Hvalveiðabyssur og hlutar til þeirra. 
Linubyssur (björgunarbyssur) og hlutar til þeirra. 
Tilbúnar perlur, perlufestar og annar varningur úr tilbúnum perlum. 
Vörur úr kóralli. 
Vörur úr skjaldbökuskel, ót. a. 
Vörur úr skelplötu, sniglaskeljum o. þ. h., ót. a. 
Vörur úr beini og horni, ót. a. 
Vörur úr rafi, ambroidi, jeti (gagati) og merskúmi, ót. a. 
Vörur úr vaxi, ót. a. 
Skraut og glysvarningur úr plastiskum efnum og efnum þeim, 

sem talin eru í þessum kafla. 
Sigti og sáld. 

Tennis-, hockey- og golfknettir og önnur tæki til þeirra leikja, ét. a., 
fótknettir og „krokket“ og önnur þess konar tæki með tilheyrandi 
kúlum, spöðum og sleggjum. 

Fiskiðnglar. 
Öngultaumar, línur, girni og línuhjól til lax- og silungsveiða, svo 

og laxveiðiháfar og ífærur. 
Fiskistengur og lausir liðir í þær. 

Hnappar til fata, ót. a. 
Sjálfblekungar, skrúfblýantar og pennastengur úr öðru en góð- 
málmum. 

Reykjapípur, pípuhausar, pípuhreinsarar alls konar, munnstykki og 
aðrir pípuhlutar, vindla- og vindlingamunnstykki og kveikjarar, 
nema úr góðmálmum. 

Öskjur undir andlitsduft (púðurdósir), nema úr góðmálmum, svo og 
púðurkvastar. 

Hárgreiður og höfuðkambar alls konar. 

1960 

86 
27. maí
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86 Tollskrá: 
21. maí Kafli. Nr. Vörutegund: 

6 Brjóst- og mannlíkön til útstillinga. 
7  Bandprjónar, heklunálar, prjónavélanálar, saumavélanálar, saum- 

nálar, seglasaumsnálar, striganálar, stoppunálar og aðrar þess 

háttar nálar. 
8  Ferðaskrín og önnur þess háttar skrin með speglum, burstum og 

öðrum snyrtiáhöldum, búsáhöldum o. þ. h., ót. a. 

86 la Háralitur. 

Enn fremur geta einkasölur frá og með 1. júní 1960 flutt inn eftirtaldar vörur 

án gjaldeyris- og/eða innflutningsleyfis: 

Tollskrá: 
Kafli. Nr. Vörutegund: 

6 1  Trjáplöntur og trjárunnar. 
7 1a, 3a, 

5£7 Grænmeti, nýtt. 
21 6  Pressuger. 
22 6—18  Drúfuvín. 

19—-38  Brennd vín og aðrir áfengir vökvar. 
24 1—9 Tóbak og tóbaksvörur. 
31 10—14  Bökunardropar og kjarnar til iðnaðar. 

15 £ 16 Ilmvötn, hárvötn og andlitsvötn. 
35 1—10 Tilbúinn áburður. 
44 19  Vindlingapappir. 
73 84 Útvarpstæki og hlutar til þeirra, þar með taldir útvarpsgrammófónar. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 27. maí 1960. 

F. h.r. 

Jónas H. Haralz. 
  

Halldór Jónatansson. 

87 AUGLÝSING 

31. maf um undanþágu nåmsgjaldeyrisleyfa frá leyfisgjaldi. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið, að námsgjaldeyrisleyfi skuli undanþegin leyfis- 

gjaldi samkvæmt 5. gr. reglugerðar um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála o. fl. 

nr. 79 27. maí 1960, sbr. 10. gr. laga um skipan gjaldeyris- og innflutningsmála 

o. fl. nr. 30 25. maí 1960. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 31. maí 1960. 

F. h.r. 

Jónas H. Haralz.   
Halldór Jónatansson.
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AUGLÝSING 88 
23. maí 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 24. maí 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í dag 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 23. maí 1960. 

F. h.r. 

Gústav A. Jónasson. 

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 89 
30. maí 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 1. júní 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í dag, 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Heilbrigðismálaráðuneytið, 30. maí 1960. 

F. hr. 

Gústav A. Jónasson. 

Baldur Möller. 

AUGLÝSING 90 
, 24. maí 

um staðfestingu á samþykktum sjúkrasamlaga í sveitum og kauptúnum. 

Samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatryggingar, hefur ráðuneytið 
i dag staðfest samþykktir fyrir eftirgreind sjúkrasamlög, samanber auglýsingu 
félagsmálaráðuneytisins nr. 25 14. febrúar 1957: 

Sjúkrasamlag Borgarness. 
— Bæjarhr. í Strandasýslu. 
— Dyrhólahrepps, V-Skaftaf.s. 
— Flateyjarhr. í S-Þing. 
— Vatnsleysustrandarhr. í Gullbr.s. 
— Þingeyrarhrepps í V-Ísafj.s. 

Félagsmálaráðuneytið,. 24. maí 1960. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Sóttvarnasjóðs ríkisins á árinu 1959. 

Eftirstöðvar frá fyrra ári „.........22000 00... 0... 

Vextir: 
a. Af inneign í Landsbanka Íslands AAN kr. 
b. Af inneign í Iðnaðarbanka Íslands .......... — 

4073.94 
8044.45 

  

Afföll af keyptum bréfum ........2.00000 0000... 
Afborgun og vextir af verðbréfum ...........0000... 

. Í sjóði til næsta árs: 
a. Í verðbréfum .........0.000.eee eens 
b. Innstæða í Landsbanka Íslands ................. 
c. Innstæða í Iðnaðarbanka Íslands ................ 

Sjóður talinn og tekinn í mína vörzlu. 

Landlæknir. Reykjavík 21. jan. 1960. 

Sig. Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

0... 

- 916876.40 

12118.39 
2250.00 

41675.84 
  

. 978920.63 

- 704900.00 
37066.95 

236953.68 
  

4 

. 978920.63 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Sturlu Jónssonar á árinu 1959. 

Eftirstöðvar frá fyrra ári ........0000.0000. 00... 

Vextir af skuldabréfi Sturlu Friðrikssonar FR 

Vextir af inneign í Landsbanka Íslands .............. 

Í sjóði til næsta árs: 
Skuldabréf Sturlu Friðrikssonar .........00.0.000020.. 

, 
Inneign i sparisjóði .......0000000.000 en rr 

Sjóður talinn og tekinn í mína vörzlu. 

Landlæknir. Reykjavík 21. jan. 1960. 

Sig. Sigurðsson. 

  

  

kr. 81787.40 
— 2500.00 
— 1596.29 

Kr. 85883.69 

kr. 50000.00 
— 35883.69 

Kr. 85883.69
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1960. 

Lög um lánasjóð íslenzkra námsmanna erlendis, undirskrifuð af forsetanum 
9. apríl 1960, nr. 17. 

Lög um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt, 
lögum nr. 36 1958 og lögum nr. 40 1959, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð 

af forsetanum 12. apríl 1960, nr. 18. 

Lög um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 13. apríl 1960, 

nr. 19. 
Lög um breyting á lögum nr. 18 21. febr. 1956, um breyting á lögum nr. 31 

4. febr. 1952, um skipun prestakalla, undirskrifuð af forsetanum 21. april 1960, 

nr. 20. 
Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Sovétríkjanna um gagnkvæma 

niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, undirskrifuð af utanríkisráðherra 25. 

april 1960, nr. 21. 
Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Vestmannaeyjakaupstað land 

allt í Vestmannaeyjum, sem nú er í eigu ríkisins, og um eignarnámsheimild á lóðar- 
og erfðafestnréttindum, undirskrifuð af forsetanum 10. maí 1960, nr. 22. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 frá 9. maí 1955, um breyting á jarðræktarlögum 
nr. 45 17. maí 1956, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1960, nr. 23. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, undirskrifuð af for- 

setanum 14. maí 1960, nr. 24. 
Lög um breyting á lögnum nr. 12 30. jan. 1952, um ráðstöfun erfðafjárskatts 

og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila, undirskrifuð af forsetanum 14. maí 1960, 

nr. 25. 
Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 1958, undirskrifuð af for- 

setanum 14. maí 1960, nr. 26. 
Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1982, um lækningaleyfi o. fl, undir- 

skrifuð af forsetanum 21. maí 1960, nr. 27. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 23. mai 1960, 

nr. 28. 
Lög um eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á svokölluða Preststúni 

í Húsavíkurlandi, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 29. 
Lög um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., undirskrifuð af forset- 

anum 25. maí 1960, nr. 30. 
Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 98 31. des. 1953, undirskrifuð af for- 

setanum sama dag, nr. 31. 
Bráðabirgðalög um heimild til að veita Friedrick Karl Lider atvinnurekstrar- 

leyfi á Íslandi, undirskrifuð af forsetanum 14. júní 1960, nr. 32. 
Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir, 

undirskrifuð af forsetanum 27. maí 1960, nr. 33. 
Lög um breyting á lögum nr. 49 12. júní 1958, um lifeyrissjóð togarasjómanna, 

undirskrifuð af forsetanum 30. maí 1960, nr. 34. 

Lög um lögheimili, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 35. 
Auglýsing um samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svi- 

þjóðar um reglur varðandi viðurkenningu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá menn, 
sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi og flytjast milli ríkja þessara, undirskrifuð af 
utanríkisráðherra 31. maí 1960, nr. 36. 
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REGLUGERD 

um idnfrædslu. 

I. KAFLI 

Iðngreinar. 

1. gr. 

Löggiltar iðngreinar eru þessar: 

Bakaraiðn, 
beykisiðn, 

bifreiðasmiíði, 

bifvélavirkjun, 
blikksmiíði, 
bókbandsiðn, 
feldskeraiðn, 
flugvélavirkjun, 
framreiðsluiðn, 

saslagning, 
slerslípun og speglagerð, 
gull- og silfursmiíði, 
hattasaumur, 
hárgreiðsluiðn, 
hárskera- og rakaraiðn, 
hljóðfærasmiíði, 
húsasmíði, 

húsgagnabólstrun, 
húsgagnasmiði, 
járniðnaður: 

eirsmíði, 

járnsmiíði, 
ketil- og plötusmiði, 
málmsteypa, 
rennismíði, 

vélvirkjun, 
kjólasaumur, 
kjötiðnaður, 
klæðskurður: 

karla, 
kvenna, 

kökugerð, 
leirkerasmiði, 

2. gr. 

Idnfrædslu til sveinsprófs skal halda uppi í þeim iðngreinum, sem låggiltar 
eru. 

leturgröftur, 

ljósmyndun, 

matreiðsla, 

málaraiðn, 
mjólkuriðnaður, 

mótasmíði, 

múrun, 

myndskurður, 

netjagerð, 
offsetiðn: 

offsetmynda- og plötugerð, 
offsetprentun, 

pipulögn, 
prentiðn: 

setning, 

prentun, 

prentmyndaljósmyndun, 
prentmyndasmiði, 

rafmagnsiðn: 
rafvirkjun, 

rafvélavirkjun, 

reiða- og seglasaumur, 
reiðtygja- og aktygjasmiði, 
skriftvélavirkjun, 
skipa- og bátasmíði, 
skósmiíði, 

steinsmiíði, 

sútaraiðn, 

tágariðun, 
úrsmíði, 
útvarpsvirkjun, 
vagnasmíði, 
veggfóðrun. 
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II. KAFLI 

Námstíminn. 

3. gr. 
Námstími iðnnema skal vera sem hér segir: 

a. 5 ár: 
Flugvélavirkjun. 

b. 4 ár í eftirtöldum iðngreinum: 

Bakaraiðn, málaraiðn, 
beykisiðn, mjólkuriðnaði, 

bifreiðasmiíði, mótasmíði, 

bifvélavirkjun, múrun, 

blikksmiíði, myndskurði, 
bókbandsiðn, offsetiðn: 

feldskeraiðn, offsetmynda- og plötugerð, 
saslagningu, eða offsetprentun, 
glerslipun og speglagerð, pipulögn, 
gull- og silfursmíði, prentiðn: 
hárskera- og rakaraiðn, setningu eða 

hljóðfærasmiíði, prentun, 
húsasmíði, prentmyndaljósmyndun, 
húsgagnabólstrun, prentmyndasmiði, 
húsgagnasmiði, rafmagnsiðn: 
járniðnaði: rafvirkjun eða 

eirsmíði, rafvélavirkjun, 
járnsmíði, reiðtygja- og aktygjasmiði, 
ketil- og plötusmíði, skipa- og bátasmíði, 
málmsteypu, skriftvélavirkjun, 
rennismíði eða steinsmiíði, 

vélvirkjun, sútaraiðn, 

kjötiðnaði, tágariðun, 

klæðskurði karla, úrsmíði, 
kökugerð, útvarpsvirkjun, 
leirkerasmiði, vagnasmiði, 
leturgrefti, vegsfóðrun. 
matreiðslu, 

3 ár í eftirtöldum iðngreinum: 

Framreiðsluiðn, ljósmyndun, 

hattasaumi, netjagerð, 

hárgreiðsluiðn, reiða- og seglasaumi, 
kjólasaumi, skósmíði. 

4. gr. 
Á stöðum, þar sem ekki er unnt að hafa samfellda vinnu allt árið í einhverri 

iðn og nemandinn getur fengið aðra atvinnu nokkurn hluta ársins, má dreifa nám- 
inu á fleiri ár, þó svo, að samanlagður mánaðafjöldi við námið samsvari þeim ára- 

fjölda, er að framan greinir. Þetta skal þó aðeins gert, að hlutaðeigendur séu því 
samþykkir, enda komi samþykki Iönfræðsluráðs til. Vinna við iðnnámið má þó 
aldrei vera minni en 6 mánuðir á ári.
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5. gr. 93 
Nú hefur nemandi áður stundað nám í verklegum skóla eða námskeiði og 22. apríl 

ákveður Iðnfræðsluráð þá, hverju sinni, samkvæmt umsókn, hversu námstíminn 

skuli styttast af þeim sökum, enda leggi umsækjandi fram skilríki um fyrra nám sitt. 

6. gr. 
Iðnaðarmaður, sem lokið hefur námi og prófi í einhverri iðngrein, og vill gerast 

nemandi í annarri iðngrein innan sama flokks, skal ekki þurfa nema hálfan náms- 

tíma til þeirrar iðnar. Geta skal í námssamningnum ástæðunnar til þess, að samið er 
um styttri tíma en venjulega. Sama gildir þótt viðbótar- eða framhaldsnámið fari 
fram í skólum og verkstæðum erlendis. 

7. gr. 
Hafi nemandi áður stundað nám hjá öðrum meistara í sömu iðn, en slitið 

námssamningi við hann á löglegan hátt, skal sá tími, er hann vann hjá honum, 
dragast frá fullum námstíma hjá hinum síðari, nema að telja megi, að nemandinn 
hafi eigi notið þeirrar kennslu, sem eðlilegt er með tilliti til hversu langt er liðið á 
námstímann. 

Sé um skylda iðngrein að ræða, ákveður Iðnfræðsluráð, að hve miklu leyti skuli 
taka fyrri námstímann til greina. 

8. gr. 
Hafi nemandi ekki staðizt sveinspróf í iðninni, skal hann eiga rétt á að ganga 

undir það á ný, þegar það er næst haldið, enda sé hann sjálfráður um það, hvar og 
á hvern hátt hann heldur náminu áfram. 

Enginn nemandi getur átt rétt til að ganga undir próf í sömu iðngrein oftar 
en þrisvar sinnum. Þó má ekki líða lengri tími en tvö ár frá því hann þreytti próf 
fyrst í iðninni, þar til hann þreytir próf í þriðja sinn. 

Ráðherra getur þó veitt undanþágu til að lengja tveggja ára frestinn, ef sér- 
staklega stendur á. 

Nemandi, sem ekki hefur staðizt sveinspróf, en óskar að ganga undir próf á ný, 
skal ávallt ganga undir próf í sama lögsagnarumdæmi og hann gekk undir próf í 
fyrsta sinn. 

Iönfræðsluráð getur veitt undanþágu frá ákvæðum síðustu málsgreinar. 

9. gr. 
Námstíminn telst hafinn á dagsetningardegi námssamnings, sem staðfestingu 

hlýtur, enda hafi nemandi þá byrjað nám sitt. 
Námssamning skal senda Iönfræðsluráði eða iðnfulltrúa til staðfestingar innan 

eins mánaðar frá dagsetningardegi námssamningsins og er við áritun Iönfræðslu- 
ráðs eða iðnfulltrúa heimilt að breyta byrjunartíma námsins, ef samningur berst 
eigi innan þess tíma. 

10. gr. 
Daglegur vinnutími nemenda skal vera hinn sami sem sveina í hlutaðeigandi 

iðngrein; þó skal vinnutími nemenda á vinnustað, á meðan skólavist stendur, vera 
12 stundum styttri á viku en vinnutími sveina. 

Fari iðnskólakennsla fram í dagskóla með fullum kennslustundum, heldur 

nemandi kaupi sínu, en mætir ekki til vinnu. Ekki er nemenda skylt að inna af 
höndum eftirvinnu eða helgidagavinnu. 

Þar sem iðnskólar starfrækja verkleg námsskeið fyrir nemendur sína, skal við- 
komandi iðnmeisturum skylt að láta nemendur sína sækja þau eins og aðrar náms- 
greinar skólans.
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11. gr. 

Nú hefur nemandi verið frá vinnu sökum veikinda í meir en 6 mánuði samtals 

á námstímanum, og getur þá Iönfræðsluráð hverju sinni ákveðið, að námstíminn 

skuli framlengjast um hæfilegan tíma. 

Nú stendur vinnudeila svo lengi að telja má, að nemandi missi verulega í verk- 

legu námi hennar vegna, og getur þá Iönfræðsluráð ákveðið að framlengja náms- 

samninginn um hæfilegan tíma. 
12. gr. 

Sumarleyfi iðnnema skal vera 18 virkir dagar með kaupi. 

III. KAFLI 

Námssamningar. 

13. gr. 

Iönfræðsluráð skal löggilda meistara og iðnfyrirtæki, sem hafa hæfa meistara 

í þjónustu sinni, sem hæf til að taka nemendur til náms, og ákveða hverju sinni 

hversu marga nemendur þau megi hafa út frá því sjónarmiði einu, að nemendur 

fái notið fullkominnar kennslu í iðninni. Við ákvörðun sína skal Iönfræðsluráð 

taka tillit til venjulegs fjölda sveina á vinnustöð, húsnæðis, vélakosts, áhalda og 

verkefna. 
14. gr. 

Meistari eða iðnfyrirtæki, sem taka vill nemendur til iðnnáms, skal senda um 

það skriflega tilkynningu til iðnfulltrúa. 

Nú vill einhver komast í iðnnám og skal hann þá sækja um það til iðnfulltrúa 

og geta þess í umsókninni, hvort hann eigi kost á kennslu hjá ákveðnum meistara 

eða fyrirtæki. Sé svo ekki, skulu iðnfulltrúar aðstoða umsækjenda við að koma sér 

í nám eða beina umsókninni til Ilönfræðsluráðs. 

Iðnfræðsluráð skal eins fljótt og kostur er á koma á fót hæfniprófum fyrir 

alla umsækjendur um iðnnám, og ber því að neita að ráða umsækjendur til náms, 

ef árangur prófsins er neikvæður. 

15. gr. 

Ekki má unglingur hefja iðnnám yngri en 16 ára. Þó er heimilt, með sérstöku 

samþykki Iðnfræðsluráðs í hvert sinn, að veita nemendum í léttum iðngreinum 

undanþágu í þessu efni, enda sé umsækjandi orðinn fullra 15 ára og samþykki 

foreldra eða lögráðamanns komi til. 
Óheimilt er að láta ungling hefja iðnnám, nema hann hafi lokið miðskólapróti. 

lönfræðsluráð getur þó, þegar sérstaklega stendur á, veitt undanþágu frá þessu 

ákvæði, hafi unglingurinn lokið skyldunámi og sýni við inntökupróf í iðnskóla, að 

hann hafi nægilega undirstöðuþekkingu í íslenzku og reikningi til þess að fylgjast 

með kennslu í 1. bekk skólans. 

16. gr. 

Heimilt er Iönfræðsluráði að ákveða lágmarkskaup nemenda með hliðsjón af 

gildandi kjarasamningum í hverri iðngrein á hverjum stað. 
Kaup nemenda skal vera viku- eða mánaðarkaup, miðað við fulla vinnuviku, 

og hafa verkefni hjá meistara ekki áhrif á það. 

Heimilt er að breyta kaupákvörðunum meðan á námstíma stendur, ef kaup- 

breytingar verða i iðninni. Leita skal álits hlutaðeigandi iðngreina, áður en slíkar 

ákvarðanir eru teknar. 
Nú líður einhver tími frá því nemandi lýkur námstíma, þar til næst fer fram 

sveinspróf í iðninni, og á hann þá rétt á lágmarkskaupi sveina frá því er námstími 

er á enda samkvæmt námssamningi.
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17. gr. 93 
Þegar meistari eða iðnfyrirtæki tekur nemanda til náms, skal gera um það 22. apríl 

skriflegan námssamning í tveimur eintökum, og heldur hvor sínu eintaki. Við- 
komandi iðnfulltrúar skulu staðfesta námssamninga með áritun sinni, og eru þeir 
ógildir ella. Synji iðnfulltrúi um staðfestingu námssamnings, má áfrýja því til 
Iðnfræðsluráðs. 

18. gr. 
Iðnfræðsluráð leggur til ókeypis eyðublöð undir námssamninginn og ræður 

gerð hans, og eru námssamningar gerðir á önnur eyðublöð ógildir. Skal námssamn- 
ingurinn gerður í bókarformi. 

19. gr. 
Nú fer meistari sá, sem skráður er í námssamningi sem lærimeistari nemanda, 

úr þjónustu iðnfyrirtækis, sem löggildingu hefur hlotið (sbr. 13. gr. reglugerðar 
þessarar), og ber þá iðnfyrirtækinu að sjá nemanda fyrir öðrum hæfum lærimeistara 
í iðninni. 

Iðnfyrirtækið skal tafarlaust tilkynna Iönfræðsluráði meistaraskipti, enda skal 
geta þeirra í námssamningnum. 

20. gr. 
Nú hefur meistari eða iðnfyrirtæki rofið námssamning tvisvar eða vanrækt 

kennslu eða brotið á annan hátt gegn lögum og reglugerðum um iðnfræðslu í veru- 
legum atriðum, og getur þá Iönfræðsluráð svipt hlutaðeiganda rétti til þess að hafa 
nemendur um tiltekinn tíma eða að fullu. Úrskurði Iðnfræðsluráðs samkvæmt 
þessari grein má þó áfrýja til dómstóla, enda sé það gert innan 30 daga frá því að 
úrskurðurinn er birtur hlutaðeigandi aðila. 

IV. KAFLI 

Slit námssamninga. 

21. gr. 
Fyrstu þrír mánuðir námstímans skoðast sem reynslutími. Hvenær sem er á 

reynslutímanum getur hvor samningsaðila um sig slitið námssamningi, án þess 
að tilgreina ástæður, sbr. þó 28. gr. 

22. gr. 
Meistari eða iðnfyrirtæki geta krafizt slita námssamnings: 

a. Ef nemandi vanrækir nám sitt, verklegt eða bóklegt, eða gerir sig sekan um 
brot gegn öðrum samningsskyldum sínum; 

b. hafi nemandi verið sex mánuði samfleytt frá verki sakir sjúkleika síns; 
c. ef nemandi, að áliti embættislæknis, hefur ekki heilsu til að stunda iðnina. 

23. gr. 
Nemandi getur krafizt slita námssamnings: 

a. Ef komið er ósæmilega fram við hann á vinnustöð; 
b. ef meistari eða iðnfyrirtæki brýtur samningsskyldur sínar; 
c. ef meistari eða iðnfyrirtæki verður gjaldþrota eða hættir að reka iðn sína af 

öðrum ástæðum; 

d. ef nemandi sakir sjúkdóms eða annarra orsaka verður óhæfur til þess að geta 
unnið að iðninni, eða ef það, að áliti embættislæknis, er hættulegt fyrir líf hans 
eða heilsu að stunda iðnina; 

e. ef námsstúlka giftist.
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24. gr. 

Iðnfræðsluráð eða iðnfulltrúar geta slitið námssamningi, að undangenginni 

rannsókn, ef komið er ósæmilega fram við nemanda á vinnustað, eða ef meistari 

eða iðnfyrirtæki brýtur samningsskyldur sínar, en nemandinn slítur ekki samningi 

af sjálfsdáðum. Skjóta má þá ákvörðun iðnfulltrúa til lönfræðsluráðs. 

25. gr. 

Rísi ágreiningur milli nemanda og meistara eða iðnfyrirtækis út af námssamn- 

ingi, skal gerðardómur úrskurða og dæma skaðabætur, nema aðilar komi sér saman 

um annað. 
Úrskurðir gerðardóms eru aðfararhæfir. 

Áfrýja má úrskurði gerðardóms til dómstóla og er áfrýjunarfrestur til héraðs- 

dóms 30 dagar frá birtingu úrskurðarins. 

26. gr. 

Í gerðardómi skulu sitja: lögreglustjóri, þar sem námið fer fram, og er hann 

oddviti, og tveir menn aðrir, sinn tilnefndur af hvorum málsaðila. 

Nú vill einhver beiðast gerðar, og skal hann þá snúa sér til oddvita, og ákveður 

hann síðan gerðarfund og kveður báða málsaðila til að sækja þann fund ásamt 

gerðarmönnum þeirra, með 8 daga fyrirvara í mesta lagi. Skal á þeim fundi leggja 

úrskurð á málið, og ræður afl atkvæða úrslitum. Heimili er oddvita að fresta fundi, 

þó ekki oftar en þrisvar sinnum, og ekki lengur en 8 daga í hvert skipti, enda hafi 

gerðarmaður tjáð honum lögleg forföll eða oddvita þykir nauðsyn bera til, til þess 

að réttur úrskurður verði á lagður. Nú sækir annar hvor gerðarmanna ekki fund 

og hefur ekki tjáð lögleg forföll, og getur þá oddviti og hinn serðarmaðurinn lagt 

fullnaðarúrskurð á málið. 

27. gr. 
Jafnan er aðilum heimilt að slíta námssamningi, ef þeir koma sér saman um 

það. 
28. gr. 

Slit námssamninga eru því aðeins lögleg, að Tönfræðsluráð eða iðnfulltrúar 
hafi samþykkt þau með áritun sinni. 

29. gr. 
Svipti Iðnfræðsluráð meistara eða iðnfyrirtæki rétti til þess að hafa nemendur 

um tiltekinn tíma eða að fullu, falla úr gildi námssamningar þeir, er hlutaðeigandi 

meistari eða iðnfyrirtæki er aðili að. 
Iðnfræðsluráð skal, þegar þannig stendur á, sjá nemendum þeim, er þannig 

verða samningslausir, fyrir áframhaldandi kennslu í iðninni. 
Meta skal Iðnfræðsluráð hverju sinni, að hve miklu leyti fyrri námstími skuli 

dragast frá hinum síðari. 

V. KAFLI 

Iðnskólanám. 

30. gr. 
Meistari og iðnfyrirtæki skulu láta nemendur ganga í iðnskóla og greiða fyrir 

þá skólagjöld, pappir, bækur og áhöld, sem námið útheimtir. 
Þó skal meistara eða iðnfyrirtæki eigi skylt að standa straum af kostnaði 

þessum lengri tíma en venjulegt iðnskólanám stendur (4 ár). 
Hafi nemandi áður lokið námi í iðnskóla, eða ljúki því á styttri tíma en fjórum
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, 
peningum það, sem meistari hefði að öðrum 

kosti þurft að greiða hans vegna í skólakostnað. 
Um skólanámið fer svo sem lög og reglur um iðnskóla segja til um. 

31. gr. 
Lágmarkskröfur til burtfararprófs úr iðnskólum, hvar sem er á landinu, skulu 

vera sem hér segir: 
I. 

11. 

III. 

VI. 

Íslenzka. Nemandi skal geta ritað íslenzku sæmilega, að því er varðar íram- 

setningu, stafsetningu og greinarmerkjasetningu. Hann skal hafa lesið beyg- 
ingafræði og selninga- og greinarmerkjafræði og kunna nokkur skil á íslenzk- 
um bókmenntum. 
Reikningur. Nemandi skal kunna: Samlagningu, frádrátt, margföldun og deil- 
ingu með heilum tölum, almennum brotum, tugabrotum og nefndum tölum. 

Enn fremur einföld og samsett hlutföll (þríliðu), prósentu- og rentureikning 
og allar helztu mælieiningar lengdar, flatar, rúmmáls, þyngdar og tíma, sem 

eru löggiltar hér á landi. Auk þess skulu nemendur í húsgagnabólstrun, járn- 
iðnaði, myndagerð, klæða- og feldskurði, leirkerasmíði, málun, múr- og stein- 

smíði, netagerð, prentiðn, rafmagnsiðn, reiðlygja- og aktygjasmiði, reiða- og 

seglasaum, sútun, trésmíði, úrsmíði, vagnasmíði og skriftvélavirkjun kunna 

að leysa uppsettar jöfnur með einum og tveimur óþekktum stærðum, og kunna 
frumatriði flatar- og rúmmálsreiknings. 
Efna- og eðlisfræði. Nemandi skal kunna undirstöðuatriðin í eðlis- og efna- 
fræði og enn fremur kunna skil á þeim efnum og áhöldum, sem óhjákvæmileg 
eru til iðnaðarstarfsins. 
Bókhald. Nemandi skal kunna að gera kostnaðaráætlanir um efni og vinnu, 
halda frumbók, vinnubók, efnisbók, dagbók með tvöföldu dálkakerfi og höfuð- 
bók, enn fremur jafnaðar- og efnahagsreikning. 
Erlent tungumál. Nemandi skal hafa lesið vandlega sem svarar 100 bls. í 8 
blaða broti. Ræður skólanefnd á hverjum stað, hvaða erlent tungumál skuli 

kennt. 
Teikning: 
1. Almenn fríhendisteikning: Hver nemandi skal hafa teiknað a. m. k. 15 

flatarmyndir og 16 klossamyndir. Auk þess skal hann sýna með prófi, 
að hann geti teiknað einfalda hluti nokkurn veginn rétt. Allir nemendur 
skulu taka þátt í fríhendisteikningu. 

2. Flatarteikning. Nemendur skulu kunna að mynda horn, hringa, sporbauga, 
þríhyrninga og aðra marghyrninga, skipta línum, bogum og hornum og 
innrita og umrita hringa. Nemendur í eftirtöldum greinum þurfa ekki að 
kunna flatarteikningu: Brauðgerð, framreiðslu, hárskurði, hárgreiðslu, 
kjötvinnslu, kvenhattasaumi, matreiðslu, mjólkurvinnslu og sútun. 

3. Rúmteikning. Nemendur skulu kunna að gera fallmyndir á tvo fleti af punkt- 
um, línum, strendingum, strýtum, keilum, keflum og kúlum og sýna 

skurðarfleti í þeim. Einnig skulu þeir kunna að nota hjálparflöt og finna 
sanna stærð flatar og rissa fríhendis fallmyndir af hlutum. Nemendur í 

eftirtöldum greinum þurfa ekki að kunna rúmteikningu: Brauðgerð, köku- 
gerð, bókbandi, framreiðslu, hárskurði, hárgreiðslu, hattasaumi, kjötiðnaði, 

klæðskurði, kjólasaumi, kvennaklæðskurði, feldskurði, leturgrefti, mat- 

reiðslu, mjólkuriðnaði, prentun, rakstri, skósmíði, sútun og veggfóðrun. 
4. Tönteikning: 

a. Öllum nemendum, sem iðnteikningu læra, skal kennd teikniskrift, og 
skal hún notuð við alla teiknikennslu. 

b. Kökugerðarmenn skulu teikna kökur og kransa, tertur og skraut á þær. 
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Báta- og skipasmiðir skulu sera línuteikningu af bát eða skipi, er sýni 
lag skipsins og stærð, útfærsluteikningu, er sýni hvernig línuteikningin 
er færð út á flöt og hvernig smíðað er eftir henni, miðbandsteikningu 
og vinnuteikningu, er sýni langskurð skips, þilfarsflöt og lestarop, og 
seglateikningu, er sýni lengd og gildleika siglu og reiða. 
Beykjar skulu gera útlits- og vinnuteikningar af helztu hlutum, sem 
þeim ber að geta smíðað. 
Bókbindarar skulu gera teikningar af skreytingum á spjöld bókar og 
kjöl. 
Bifreiðasmiðir, bifvélavirkjar, blikksmiðir, eirsmiðir, flugvélavirkjar, 
ketil- og plötusmiðir, málmsteypumenn, vélvirkjar, járn- og renni- 
smiðir, pípu- og gaslagningarmenn og skriftvélavirkjar, skulu gera frí- 
hendis frumdrátt að minni háttar hlutum, sem til iðnar þeirra teljast. 
Eftir þeim frumdráttum skulu þeir gera utlits- og vinnuteikningar með 
öllum nauðsynlegum málum. 

Gull- og silfursmiðir, leirkerasmiðir, leturgrafarar, myndagerðarmenn, 
glerslíparar og speglagerðarmenn, myndskerar, offsetprentarar, prent- 
arar og veggfóðrarar teikni fríhendis stafi og skreytingar og hluti hver 
úr sinni iðn. 
Hárgreiðslukonur geri teikningar af hárgreiðslu, er hæfi mismunandi 
andlitsfalli og höfuðlagi. 
Húsasmiðir skulu gera vinnuteikningar af hurðum, gluggum, stigum, 
þökum, bitalögum, handriðum og skápum í eldhús og viðar, með öllum 
nauðsynlegum málum. Enn fremur skulu þeir teikna einföld hús, bæði 
srunnmyndir, þverskurði og útlitsteikningar. 
Húsgagnabólstrarar geri fríhendis teikningar af fjaðrahúsgögnum og 
dýnum, svo og vinnuteikningar af grindum og fjaðrasetningu. 
Húsgagnasmiðir geri útlits- og vinnuteikningar af nokkrum algengum 
húsgögnum. 

Klæðskerar og feldskerar, kjólasaumarar, kvennaklæðskerar, netjarar, 
seglasaumarar og skósmiðir geri myndir af hlutum þeim, er varða iðn 
þeirra, og sýni mál og snið á efnispörtum í hlutina. 

. Hattasaumarar teikni skreytingu á hatta og húfur. 
Málarar teikni fríhendis stafi, skreytingar og hluti. Einkum skulu þeir 
æfðir í skuggateikningum. 
Múrarar skulu gera útlits- og vinnuteikningar af hlöðnum múrbogum, 
múrbindingum, dregnum listum, tröppum, handriðum o. fl., er að iðn 
þeirra lýtur. Þeir skulu og kunna skil á járnteikningum í járnbenta 
steinsteypu og geta gert grein fyrir, hvernig járn verði lögð í steypu eftir 
uppdrætti, er prófnefnd leggur fram, enn fremur kunna skil á einföld- 
um húsateikningum. 

Steinsmiðir skulu teikna stólpa, legsteina og minnismerki svo og skreyt- 
ingar á þau. 
Rafvirkjar skulu fá skurðar- og grunnmyndir af 3—4 húsum til mis- 
munandi nota, teikna raflagnir í þau og gera verklýsingu. Skulu teikn- 
ingar valdar þannig, að þær sýni algengar raflagnir í íbúðarhús, verk- 
stæði og iðjuver. Enn fremur skulu rafvirkjar gera tengimyndir af ýms- 
um tækjum og búnaði, er við kemur iðn þeirra. 
Rafvélavirkjar teikni vélar og tækjahluti, er varða iðn þeirra, svo og 
vinnuteikningar að einfaldri rafstöð eða háspennustöð. 
Reiðtygja- og aktygjasmiðir, tágarar (körfugerðarmenn), mótasmiðir
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og vagnasmiðir geri utlits- og vinnuteikningar af þeim hlutum, sem 

þeim ber að kunna að smíða. 
t. Úrsmiðir teikni ganga og hjól í úr. 
u. Útvarpsvirkjar teikni mismunandi viðtækjahluti ásamt tengingum 

þeirra. 
VII. Sérgreinar: Hárgreiðslukonur og hárskerar kunni lífeðlisfræði hársins og 

hirðingu þess. Rafvirkjar og rafvélavirkjar kunni undirstöðuatriði í raf- 
magnsfræði. Matsveinar, bakarar, kökugerðarmenn, kjötiðnaðarmenn og 
mjólkuriðnaðarmenn kunni undirstöðuatriðin í almennri efnafræði og helztu 
efnasamböndum fæðutegunda. Leirkerasmiðir, málarar og prentarar skulu 
kunna undirstöðuatriði almennrar litafræði og samsetningu lita. 

32. gr. 
Í almennum námsgreinum er heimilt að leysa nemendur undan prófskyldu, ef 

þeir sýna skírteini um burtfararpróf frá gagnfræða- eða héraðsskóla, og hafa hlotið 
I. einkum í þeim greinum. 

33. gr. 
Kennslustundafjöldi i iðnskólum yfir allan nåmstimann, skal vera sem næst 

því, sem hér segir: 
Hjá nemendum með 3 ára námstíma .......... 984 kennslustundir. 
— — — 4 — A RÐ 1302 — 
— — — 5 — — eueerreeee 1632 — 

34. gr. 
Viðverubækur þær, er iðnskólar láta nemanda í té, með vikulegum athuga- 

semdum um tímasókn, skal nemandi sýna meistara sínum vikulega og fá áletrun 
hans um sýningu. 

35. gr. 
Iðnfræðsluráð getur veitt undanþágu frá skólanámi: 

1. Hafi nemandi þegar lokið iðnskólaprófi eða prófi við annan skóla, sem ekki 
hefur veitt minni fræðslu í neinni grein en heimtuð er til burtfararprófs úr 
iðnskóla. 

2. Hafi meistari séð nemanda fyrir annarri kennslu, fullgildri að dómi Iðnfræðslu- 
ráðs, enda ljúki hann fullnaðarprófi frá iðnskóla. 

VI. KAFLI 

Verklegt nám. 

36. gr. 
Meistari skal veita nemenda sínum kennslu í iðngreininni og sjá svo um, að 

hann hafi að námstíma loknum hlotið hæfilega æfingu í öllum þeim störfum, er 
iðngreinin tekur til venjum samkvæmt og hafi lært meðferð, hirðingu og beitingu 
allra áhalda, er tíðkuð eru í iðngreininni. 

37. gr. 
Heimilt er Iðnfræðsluráði, að fengnum tillögum hlutaðeigandi iðngreina, að 

setja námsreglur fyrir hverja iðngrein, þar sem sagt er fyrir um störf þau, er nem- 
endur skulu hljóta æfingu í á hverju ári námstímans. 

Iðnfræðsluráð getur enn fremur ákveðið, að færðar skuli vinnuskýrslur fyrir 
nemendur, hvaða verk þeir stundi daglega og hve lengi á dag. Vinnuskýrslur þessar 
skulu gerðar eftir fyrirmynd, er Iönfræðsluráð samþykkir. 
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38. gr. 
Iðnfræðsluráð skal gefa út eyðublöð undir missirislega umsögn meistara um 

hæfni nemanda, iðni hans og hegðun. Meistari skal missirislega útfylla eyðublöð 
þessi og senda þau tafarlaust Iðnfræðsluráði. 

39. gr. 
Nemendur skulu ganga til þeirra starfa, sem þeim er skipað til í vinnutíma 

þeirra (sbr. 10. gr. reglugerðar þessarar). Þó skal þeim ekki skylt að inna af höndum 
þá vinnu, sem þeim er um megn eða skaðleg setur talizt heilsu þeirra. 

40. gr. 
Iðnfulltrúar skulu hafa eftirlit með iðnnámi, hver í sínu umdæmi. Þeir skulu 

koma á vinnustöðvar, er nemendur eru að verki, skoða vinnuskýrslur að minnsta 
kosti árlega og árita þær þar um. Hafi nemandi, að dómi iðnfulltrúa og prófnefndar, 
ekki hlotið fullnægjandi fræðslu og æfingu, miðað við það, sem liðið er á náms- 
tímann, geta þeir lagt fyrir meistarann að bæta úr því innan ákveðins tíma. 

Hafi iðngrein fengið námsáætlun staðfesta af Fönfræðsluráði, skulu iðnfull- 
trúar fylgjast með að námsáætlun sé framfylgt, og geta í því skyni látið fram fara 
skyndipróf, hvenær sem er á námstímanum. Íönfulltrúar skulu kveðja prófnefnd, 
eða þar til skipaða eftirlitsmenn, sér til aðstoðar við eftirlit með verklegu námi. 

41. gr. 
Nú stendur yfir verkfall eða verkbann á vinnustöð þeirri, er nemandi stundar 

nám sitt á, og skal hann þá ekki taka þátt í framleiðslustörfum á meðan. Aftur á 
móti er nemanda skylt að mæta til æfinga og meðferðar véla og verkfæra á vinnu- 
stöð, þar sem því verður við komið. 

VII. KAFLI 

Prófnefndir. 

42. gr. 
Iönfræðsluráð skipar prófnefndir innan hverrar iðngreinar og á þeim stöðum, 

sem þörf er á og hæfir prófnefndarmenn eru á staðnum. Iönfræðsluráð setur próf- 
nefndum starfsreglur. 

43. gr. 
Í prófnefnd skulu vera þrír samiðnaðarmenn, að jafnaði bæði meistarar og 

sveinar, starfandi í iðninni, og eru þeir skipaðir af Iðnfræðsluráði til þriggja ára 
í senn, og jafnmargir til vara, séu þeir til á staðnum. Skulu þeir skipaðir að fengnum 

tillögum hlutaðeigandi iðnráðs, en iðnaðarmannafélaga, þar sem iðnráð er ekki til, 
enda hafi það áður ráðfært sig við hlutaðeigandi iðnfélög, séu þau til á staðnum, 
en annars við samiðnaðarmenn í iðnaðarmannafélaginu. 

Nú er hvorki iðnráð né iðnaðarmannafélag á staðnum og getur Iðnfræðsluráð 
þá ráðfært sig við einhverja samiðnaðarmenn á staðnum um skipun prófnefndar- 
innar. 

Iönfræðsluráð tilkynnir prófnefndarmönnum skipunina og sendir þeim jafn- 
framt eitt eintak af reglugerð þessari ásamt einu eintaki af lögum um iðnfræðslu. 

Nefndin velur sér sjálf formann, en tilkynna skal hún Iönfræðsluráði formanns- 

valið þegar að því loknu. 

44. gr. 
Nú er á einhverjum stað ekki til nægilega margir samiðnaðarmenn í prófnefnd 

og getur Iðnfræðsluráð þá skipað menn úr skyldum iðngreinum í prófnefndina.
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Einn samiðnaðarmaður skal þó vera í prófnefndinni hið fæsta, sé fulllærður iðn- 

aðarmaður i iðninni til hérlendis. 

45. gr. 
Nú er á einhverjum stað enginn samiðnaðarmaður annar en meistari próftaka, 

og skal þá prófið fara fram á öðrum stað innan sama lögsagnarumdæmis, þar sem 
samiðnaðarmenn eru fáanlegir í prófnefnd. Nú er enginn slíkur staður til innan 
lögsagnarumdæmisins og skal þá prófið fara fram utan lögsagnarumdæmis próf- 
taka, þar sem hentast er að fá prófnefnd. Þó má halda próf á þeim stað, þar sem 
námið fór fram, ef því verður við komið, að prófnefnd komi þangað, enda sé það 
sameiginleg ósk meistara og próftaka, og greiði meistari kostnað, sem af því leiðir. 
Hið sama gildir, þurfi nemandi að fara til prófs utan dvalarstaðar sins. 

46. gr. 
Meistari próftaka greiðir 600 krónur í prófgjald, sem rennur í ríkissjóð og fylgir 

prófbeiðninni, og annan kostnað við prófið, að svo miklu leyti sem hann greiðist ekki 
af opinberu fé, enda á hann sveinsstykkið að prófinu loknu. Þó má próftaki kosta 
prófið og eiga sveinsstykkið, ef hann óskar þess. 

Prófnefnd afhendir viðkomandi lögreglustjóra innborguð prófgjöld við undir- 
ritun sveinsbréfa, en hann greiðir þóknun til prófnefndar samkvæmt reikningi, er 
miðast við það, að prófnefndarmenn fái greitt vinnutap sitt. 

Miða skal þóknun prófnefnda við kaupgjald iðnaðarmanna í viðkomandi iðn- 
grein, eins og það er hverju sinni. 

47. gr. 
Prófnefndir skulu vera iðnfulltrúum til aðstoðar við eftirlit með verklegri iðn- 

fræðslu eftir því, sem nánar er fyrir mælt í reglugerð þessari. 
Þó getur iðnfræðsluráð skipað sérstaka eftirlitsmenn í þessu skyni, enda sé 

það gert í samráði við viðkomandi iðngrein. 

48. gr. 
Verksvið prófnefnda er: 

a. Að vera iðnfulltrúum til aðstoðar við eftirlit með iðnnámi, eins og nánar segir 
í reglugerð þessari; 

b. að sjá um sveinspróf og dæma þau. 
Prófnefnd getur tekið sér eftirlitsmann til yfirsetu á prófstað og greiði meistari 

próftaka þann kostnað. 

49. gr. 
Þá er nemandi hefur lokið iðnnámi, skal meistari hans snúa sér til formanns 

prófnefndar í iðninni á viðkomandi stað, með beiðni um, að nemandinn fái að ganga 
undir sveinspróf. Beiðninni, sem skal vera skrifleg, skal fylgja: 

Námssamningur nemandans; 

fæðingar- og skirnarvottorð nemandans; 
vottorð meistara eða iðnfyrirtækis um, að nemandinn hafi lokið verklegu námi; 

burtfararprófskirteini frá iðnskóla; 
prófgjald það, er um ræðir í 46. gr. 
Nú eru, þegar sveinspróf hefst í íðninni, tveir mánuðir eða skemmri tími eftir 

af námstíma nemanda samkvæmt námssamningi, og getur þá Iönfræðsluráð heim- 
ilað nemandanum að þreyta sveinspróf, enda hafi hann lokið burtfararprófi frá 
iðnskóla. Í slíkum tilfellum skal þó eigi gefa út sveinsbréf til próftaka, þótt hann 
standizt prófið, fyrr en námstíma hans er lokið samkvæmt námssamningi og skal 

sveinsprófið talið tekið sama dag og námi lýkur. 
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50. gr. 

Þegar svo er ástatt, sem segir i 8. gr. reglugerðar þessarar, getur nemandi jafnan 

sjálfur snúið sér til formanns prófnefndar á viðkomandi stað, með beiðni um að fá 

að ganga undir sveinspróf á ný. 

Beiðni skal vera skrifleg, og skal fylgja henni það, er greinir í 49. gr. reglu- 

gerðar þessarar, enda greiði nemandi þá sjálfur prófgjaldið. 

51. gr. 

Sé prófnefnd ekki til á staðnum, ber meistara eða iðnfyrirtæki að snúa sér til 

Iðnfræðsluráðs um að fá skipaða prófnefnd. 

52. gr. 

Prófnefndarmaður víkur sæti í prófnefnd, ef hann er meistari nemanda eða 

skyldur honum að feðgatali eða niðja, eða öðrum lið til hliðar, maki hans, unnusti 

eða unnusta, kjörforeldri eða kjörbarn, fósturforeldri eða fósturbarn. Enn fremur 

skal prófnefndarmaður víkja sæti sé hann starfsmaður hjá meistara þeim eða iðn- 

fyrirtæki, er próftaki stundaði nám hjá. 

Víki prófnefndarmaður sæti tekur varamaður sæti í prófnefndinni. Sé enginn 

varamaður til, skal Iðnfræðsluráð skipa prófnefndarmann hverju sinni. 

Aldrei mega tveir menn frá sama fyrirtæki vera prófdómendur samtímis. 

53. gr. 

Iönfræðsluráð getur vikið prófnefndarmanni úr starfi, ef hann vanrækir starf 

sitt eða brýtur af sér á annan hátt, að mati Iðnfræðsluráðs. 

54. gr. 

Prófdómendur ákveða í samráði við meistara hver prófverk skuli vera (sbr. 

ákvæði prófverkefna). 

55. gr. 

Kostnaður við prófnefndir greiðist úr ríkissjóði. 

VIII. KAFLI 

Próf. 

56. gr. 

Prófið er: 

a. Ákveðið smíði eða verk, samkvæmt 59. gr., er sýni kunnáttu nemandans Í 

iðninni; 

b. vinna á verkstæði eða vinnustað, er sýni leikni nemandans, handlagni og 

vinnuhraða, 2—6 klukkustundir; 

teikning (sbr. 58. gr.); 

munnlegt próf um handbrögð, efni, verkefni, tæki og vélar, er varða iðn hans. 

2
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57. gr. 

Heimilt er Iðnfræðsluráði að setja reglur um munnlegt próf í einstökum iðn- 

greinum eða öllum, enda hafi sérfélög í hlutaðeigandi iðnum haft tillögur um það 

til meðferðar áður. 
58. gr. 

Skylt er nemanda að gera prófverk eftir teikningu í þessum iðngreinum: 

Beykisiðn, bifreiðasmiði, blikksmíði, hárgreiðslu, bókbandi, feldskurði, gler- 

slípun og speglagerð, gull- og silfursmíði, hattasaumi, húsasmíði, húsgagnabólstrun,
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húsgagnasmíði, eirsmiði, járnsmíði, ketil- og plötusmíði, málmsteypu, rennismiði, 93 
vélvirkjun, klæðskurði, kjólasaumi, kvennaklæðskurði, kökugerð, leirkerasmiði, 22. apríl 
leturgrefti, málaraiðn, mótasmíði, múrsmiíði, myndskurði, netagerð, prentletur- 
setningu, rafvirkjun, rafvélavirkjun, reiðtygja- og aktygjasmíði, seglasaumi, skipa- 
smíði og bátasmíði, skósmíði, skriftvélavirkjun, steinsmíði, tágariðun, úrsmíði, 
útvarpsvirkjun, vagnasmíði, veggfóðrun. 

Í öllum þessum iðngreinum, og enn fremur í pípulögn og gaslögn, skal próftaki 
sýna, að hann skilji teikningar og geti unnið eftir þeim. 

59. gr. 
Prófnefnd ákveður prófverkið í samræmi við það, sem segir í reglugerð þessari. 

Í þeim iðngreinum þar sem um val verkefna er að ræða, skal haft samráð við við- 
komandi meistara um val prófverks. Hún ákveður, hve langan tíma nemandi fær 
til prófsins og hvernig umsjón með því skuli hagað samkvæmt fyrirmælum Iðn- 
fræðsluráðs. Hér fara á eftir verkefni, sem hæf skulu teljast til prófs, eftir vali 
prófnefndar; þó skulu önnur verkefni, sem valin kunna að verða, ekki auðleystari 
en þau, er hér greinir. Þótt tvö eða fleiri tölusett verkefni séu tiltekin í sömu iðn, 
skal aðeins eitt lagt fyrir nemanda, nema annað sé ákveðið í reglugerð þessari. 

1. Brauðgerð og kökugerð. 

a. Í bakaraiðn leysi próftaki af hendi undirbúning brauðgerðar og sýni kunn- 
áttu sína í almennri brauðgerð, svo sem með því að afgreiða pöntunarlista, 
sem prófnefnd hefur samið fyrir ákveðna tölu brauða, með tilliti til fjöl- 
breytni þeirrar, er nauðsynlegt má teljast í brauðgerðarhúsi á hverjum tíma. 
Enn fremur skal próftaki reyndur munnlega í ýmsu því nauðsynlegasta, er 
iðn hans varðar, eins og t. d. í því, er lýtur að ofninum, lífrænni og ólífrænni 
gerjun, orsökum algengustu brauðgalla og vörnum gegn þeim o. fl. 

b. Kökugerðarmenn skulu undirbúa og fullgera „hátíðarhorn“, rjómaköku, 
tertu, kransaköku, eða einhverja aðra tilsvarandi hlaðna köku (aufsatz), sem 
prófnefnd dæmir gilda samkvæmt teikningu. Skreyta möndludeigsköku 
(marcipan-tertu) eða rjómaköku (tertu) eftir gerðri fyrirmynd. Gera blað- 
deig (butterdeig) og gera úr því brauðkollu (postejer), og sniðtigla. Gera 
vínarbrauðsdeig í ákveðna tölu vínarbrauða og annars, sem gert er úr slíku 
degi. Enn fremur skal próftakinn gefa munnlegar skýringar um sykursuðu 
og ýmislegt annað, er iðn hans varðar. 

2. Bifreiðasmíði. 

Próftaki skal velja með drætti eitt atriði úr hverjum neðanskráðra flokka 
og framkvæma þau atriði, sem hann dregur. Auk þess skal hann sýna kunnáttu 
sína Í rafsuðu og logsjóða saman tvær 1 mm þykkar járnplötur, er séu að 
minnsta kosti 50 cm á hvern veg. 

1. flokkur: 

a. Smíða stafi í bogna hurð; 
b. smíða bita í þak; 

c. setja saman eitt hurðarhorn. 

2. flokkur: 

a. Smíða járnklofa, er tengi framstykki við undirvagn; 
b. smíða járnbeygju, er tengi framstykki við hlið; 
c. leggja járn á gluggahorn; 
d. kúpa 1 mm járnplötu; 

e. smíða upp og breyta aurhlífum.
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flokkur: 
a. Líma gúmmí á sætisramma og klæða sætið með dúk; 

b. leggja raflögn í þak með tilheyrandi rofa; 
c. skera og slípa hreyfanlega rúðu. 

3. Bifvélavirkjun. 

Próftaki skal: 
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Stilla legur á sveifarás og gera í þær olíurásir; 
stilla undirlyftuás og loka; 
stilla ganghjól; 
stilla rafkveikju,; 

stilla bullubolta og hringi; 
stilla öxultengil; 
stilla stýri; 

stilla fjögurra hjóla hemla og aðalhemla; 
finna gangtruflun í venjulegri bifvél; 
finna straumleka í rafmagnskerfi bifreiðar; 

rétta, bæta og logsjóða aurhlíf og bifreiðarhús; 

bora og slípa bullustrokk; 
lýsa gangskiptakassa og ganghjólum, vinnu þeirra og tilgangi; 

teikna rafmagnskerfi bifreiðar. 

Próftaki skal draga þrjú af framantöldum atriðum og leysa úr þeim 

verkefnum, er hann dregur. Enn fremur skal prófnefnd leggja fyrir hann 

spurningar um þau atriði, sem hann tekur ekki próf í á annan hátt. 

Blikksmíði. 

Próftaki skal gera eitt af eftirfarandi verkefnum: 
a. Kaffikönnu, lítratæka, úr látúni eða eir; 

b. þakglugga úr zinkjárni og þakrennu með horni, stúi, niðurfalli, botnsstút og 

rennublöndun,; 
c. ljósker á skip; 
d. kökumót eða ísmót; 
e. baðker úr zinki; 

f. skjalaskrín úr eir, látúni eða zinki eða annað, er prófnefnd tekur gilt, til 

að sýna leikni og kunnáttu próftakans. 

Bókband. 

Verkefni sé í eftirfarandi átta lidum: 

a. Ein bók í alskinn, bogahorn og skinnlögs, gljáð snið og allituð eða gyllt, 

gyllt á kjöl, þrykkt eða gyllt á báðar hliðar eftir eigin teikningu. Minnsta 

stærð 26 em á hæð og 2%—-3 em á þykkt; 

ein bók í skinn á kjöl og hornum, upphleypt, gljáð snið eða ýrð, gyllt á 

kjöl, ekki minni en 22 cm á hæð og 3 em á þykkt; 

ein bók í skinn, grunnfals, saumuð á bendla (nótnabókarband), lín á hlið- 

um, gylltur kjölur, ýrð snið, bogahorn, minnst 35 em hæð; 

ein bók allín, grunnfals, ýrð snið, gylltur kjölur, minnst 21 em hæð; 

tvær bækur í upplagaband, önnur í rexín, hin í skinn. Búa skal til bindin og 

gylla í vél, setja skinnbókina inn í bindið með kjölhólk, hina eins og venjulega; 

ein bók, minnst 15 arkir, sé heft og sett í kápu. Próftaki handbrjóti ark- 

irnar;
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g. unnar séu minnst tvær blokkir, límdar og límt á kjöl; 

h. unnar séu minnst tvær blokkir, límdar, vírheftar og límt á kjöl. 

Jafnframt verklega prófinu sé munnlegt próf, þar sem próftaki lýsi öllum 
aðferðum við verkefnið í réttri röð. 

Flugvélavirkjun. 

Við prófið skal próftaki sýna að hann kunni: 
a. Grundvallaratriði í byggingu, samsetningu, viðhaldi og viðgerðum á skrokk- 

um loftfara, vængjum þeirra, hreyflum, mælitækjum og öðrum þeim hlut- 
um og áhöldum loftfara, sem þörf þykir á að hann viti skil á. Einnig þær 
loftferðareglur, sem snerta flugvélavirkjun,; 

b. skoðun (eftirlit) á loftfari áður en lagt er upp í flugferð; 
c. hvernig prófa á ýmis efni, sem notuð eru til smíða á loftförum, og þekkja 

þá galla, sem gera þau ónothæf til smíða eða viðgerða á loftförum; 
d. hitunaraðgerðir, svo sem logsuðu, rafsuðu, kveiking, líming og vatnsþétting 

hinna ýmsu hluta loftfara; 
e. aðgerðir til varnar íkviknun í loftfarinu; 

f. jafnvægishlutföll loftfara við mismunandi hleðslu; 
8. mismunandi gerðir hreyfla, svo sem vökvakælda og loftkælda hreyfla, 

hvernig þeir starfa o. s. frv.; 

h. reglubundið eftirlit, sem framkvæmt er með vissu millibili (svo sem með 

10, 50, 100 og 200 klst. millibili o. s. frv.) og grannskoðun; 

i. skil á eldneytis- og olíutegundum, eiginleikum þeirra og notagildi; 
j. færslu flugvéladagbóka fyrir hreyfla og skrokk; 
k. grundvallaratriði flugeðlisfræðinnar. 

Gaslögn. 

Við prófið skal próftakinn inna þessi verk af hendi: 
Bora gat á götuleiðslu, tengja hana við gasmæli, og fullgera tengslin eftir 

að lögnin hefur staðið í fullar 20 mínútur undir þéttireynslutæki. Enn fremur 

leggja gasleiðslu frá gasmæli að minnst þremur gaseldavélum eða baðofni, stilla 
gaseldavélar og bökunarofnabrennara og slípa þollás. Uppdrátt að lögnum skal 
ávallt afhenda nemanda fyrir prófið. 

Glerslípun og speglagerð. 

Próftaki skal: 
a. Skera, kantslípa og bora glerplötu í innbú verzlunar. Skal glerplatan vera 

60 X 125 cm hið minnsta og ekki þynnri en 6 mm; 
b. skera og slípa 25 mm snið (facet) á spegli úr 6—8 mm þykku gleri og sé 

hann ekki minni en hálfur fermetri að stærð; 

c. skera, kantslípa og skáslípa 5 mm breiðan kant á kringlótta glerplötu úr 

6—8 mm þykku gleri og sé glerplatan ekki minni en 80 em í þvermál; 
d. skera, kantslípa og slípa handgróp í glerhurð úr 6—8 mm þykku gleri og 

sé hún ekki minni en 100 cm á hæð og 60 em breið; 
e. gera spegil úr 3 mm gleri, og sé hann ekki minni en 25 X 40 cm að stærð. 

Gull- og silfursmíði. 

Próftaki skal smíða: 

a. Úr gulli: 
1. Armband; 

2. brjóstnál; 
3. hálsmen. 
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b. Úr silfri: 

1. Stokkabelti; 
2. koffur; 

3. könnu; 
4. bikar; 

5. kökuspaða. 

Hattasaumur. 

Próftaki skal gera vetrarhatt og sumarhatt fyrir fullorðna og einn kven- 

hatt (úr flóka, silki, ull eða bómullarefni), eftir tízku þess tíma, er prófið er 

tekið á. Einn hattur skal saumaður eftir teikningu, er prófnefnd velur. — 

Nemandi velur sjálfur allt efni í hattana. 

Hárskurður og hárgreiðsla. 

I. Hárskurður: 
Próftaki skal sýna leikni í eftirfarandi atriðum: 

a. Að klippa skipt og uppistandandi hár með skærum og vél, og að klippa 

skegg eftir tízku hvers tíma; 
að liða og greiða hár og skegg; 
að þvo og þurrka hár og að nudda hársvörð með höndum og rafmagni; 

að nudda andlit með höndum og rafmagni; 

að hjóldraga og brýna hnif og skæri, bera sápu á og raka mann. Skal 

einkum aðgætt, hvernig nemandi beitir hnífnum og hvernig hann stendur 

að verkinu. 

IL Hárgreiðsla: 
Próftaki á að liða hár með járnum, setja upp hár, leggja hár og klippa, 

snyrta andlit og snyrta hendur. 
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Hljóðfærasmíði. 

Próftaki skal sýna hæfni í: 

Píanósmiíði: 
a. hvers konar strengjavinnu; 

b. samsetning og stilling á verki; 
c. hljómstillingu. 

Harmóníumsmiði: 
a. koma fyrir lokum, lokutappa og hnéspaða; 
b. smíða lokufjaðrir og koma fyrir nótnaborði og áttundatengslum; 
c. hljómstilla harmóníum,; 
d. setja saman, setja upp og stilla verk, belg og nótnaborð. 

Húsgagnabólstrun. 

Próftaki skal bólstra stól eða sófa með fjöðrum í sæti og baki. Einnig skulu 

armar vera bólstraðir, með eða án fjaðra. Léreft skal nota yfir bólstrið, en 

síðan skal klætt með húsgagnaáklæði. Léreft (shirting) eða önnur efni má og 

nota sem áklæði. 

Járniðnaður. 

Í járniðnaðargreinum skal prófi háttað sem hér segir: 

I. Eirsmíði: 
Próftaki skal logsjóða eirpiputé, eir í eir, logsjóða látúnshné, kveikja 

saman eirpípu, logsjóða saman bronz, beygja eirpipu, kveikja stétt á eir-
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pipu, kveikja gildan látúnsklampa á þunna látúnsplötu, logsjóða saman 
látúnsplötur eða annað svipað. 

IL Eldsmíði: 

Próftaki skal smíða eldverkfæri, eldfæri, mastursspennu með auga, 

eða eitthvað svipað, og sýna kunnáttu í eldsuðu. 

III. Ketil- og plötusmíði: 
Próftaki skal smíða og merkja upp ketilbotn eða kjölplötu eftir gefnu 

máli og hnoða kúlu- og slétthnoð og logskera hnoð og plötur, þétta hnoð 
og plötubrún, logsjóða plötur, sýna að hann kunni að rafsjóða o. s. frv. 

IV. Málmsteypa: 
Próftaki skal móta samsett stykki með kjarna, bræða járn og rauð- 

málm og steypa í tilbúinn mótakassa, og sýna blöndun á kjörnum og móta- 
sandi. 

V. Rennismíði: 

Próftaki skal smíða og renna eftir teikningu laggarskrúfþoll og ró, eða 
stimpil, hefla samhliða flöt á fleyg, renna skífu á ás o. s. frv. 

VI. Vélvirkjun: 
Próftaki skal steypa hvítmálm í leg, fella leg á ás, máta fleyg í fleyg- 

spor, logsjóða plötu, kveikja hólk á pípu, geira tönn, vinda gorm eða eitt- 
hvað þess háttar, finna gangtruflun í mótor og sýna hæfni í rennismíði. 

Kjötiðnaður. 

Próftaki skal: 
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 Skera helming af nauti til vinnslu; 

skera alikálfsskrokk í því augnamiði, að búa til kálfsvefju; 
hluta sundur hálft svín; 
hluta sundur lambsskrokk; 

vefja svínslæri; 
búa til bæjarabjúgu; 
búa til blóðmör eða lifrarpylsu; 

búa til kjötkæfu eða lifrarkæfu,; 

enn fremur skal nemandinn munnlega skýra reykingu, suðu, söltun og 
annað, sem iðninni tilheyrir. 

16. Klæðskurður og feldskurður. 

I. Klæðskurður: 

Próftaki skal teikna, sníða og sauma eitt af eftirfarandi verkefnum: 

Venjuleg jakkaföt á karlmann; 
kjólföt á karlmann, handstungin; 
viðhafnar stutttreyjuföt (smoking); 
vetrarfrakka (ulster); 

hálffóðraðan og venjulegan frakka. A
 

IL Feldskurður: 

Próftaki skal sauma eitt af eftirfarandi verkefnum: 

1. Vandaða skinnhúfu með fóðri og broti; 
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2. fóðra frakka með feldum úr heilum skinnum og setja á hann skinnkraga; 
3. feldkápu úr 30 heilum skinnum eða fleirum (nota skal aftursting við 

samsaum skinnanna); 
4. lausan loðkraga og loðstúku úr skunkskinnum eða marðarskinnum og 

fóðra hvort tveggja með rykkingum og skrautsaum. Í loðstúkunni skulu 
vera fleiri en eitt skinn, ef því verður við komið. 

IL Kjólasaumur: 
Próftaki skal teikna, sníða og sauma eitt af eftirfarandi verkefnum: 

1. Síðdegiskjól; 
2. kvöldkjól; 
3. samkvæmiskjól; eða: 

1. upphlut; 

2. peysuföt (treyju og pils). 

IV. Kvennaklæðskurður: 
Próftaki skal teikna, sníða og sauma eitt af eftirfarandi verkefnum: 
1. Vetrarkápu með skinni; 

2. frakka (ulster, svagger); 

3. skinnlausa kápu; 

4. peysufatafrakka,; 
5. jakka og pils (dragt). 

17. Leirkeracmíði: 

1. Próftaki skal móta og renna eftirtalda þrjá gripi: 
a. Skrautker (vasa), hæð ca. 35 cm; 
b. skál, þvermál ca. 30 cm; 
c. könnu, hæð 25 cm. 

Einn af þessum munum skal nemandi skreyta með upphleyptu mynda- 

skrauti. 
2. Próftaki móti í leir kjertastjaka, geri af honum gibsform og taki svo leir- 

afsteypu af mótinu. 
3. Próftaki sjái um þurrkun þessara fjögurra muna, máli þá og brenni. Gler- 

ung og liti skal hann blanda sjálfur og skrifa litalýsingu. Að lokum skal 

hann slípa botnfleti munanna í slípivél og með handverkfærum. 

18. Leturgröftur. 

Próftaki skal handgrafa fjórar mismunandi leturgerðir á ýmsa lund, inn- 

sigli (með eiginhandarskrift, skrifletri eða prentletri), dyraspjöld með lakki í 
stöfunum og þrjá stálstimpla, einn með letri, annan með mynd og þriðja með 
skrauti (ornament). 

19. Málun. 

a. Próftaki skal grunnmála, slétta (spartla) og mála húsgagn eða tréflöt, 1X1,5 m 
að stærð, með einum eða fleiri litum. Á þennan flöt máli nemandinn þrjár 
línur í mismunandi litum og breiddum, þannig að fram komi rétthyrndir 
fletir. Prófflötinn skal gljálakka eða lakka hann með móðublæ; 

hb. próftaki skal mála flöt (pappír strengdan á ramma), 1X1,5 m að stærð, með 
ógljáðum olíulit eða olíumáli, lökkuðu með móðublæ, sem hér segir: Efri 
hluti flatarins málist með lit, eftir sýnishorni, er nemandinn dregur i lokuðu 

umslagi. Neðri hlutinn málist með lit, er nemandinn velur sjálfur. Milli
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þessara tveggja lita sé málaður 10 cm breiður borði með þriðja litnum. Á 93 
borðann skal mála skreytingu með olíulitum og skal nemandinn samræma 22. apríl 
áðurnefnda liti og skreytingu; 

c. tréflöt, 1X0,6 m að stærð, skal grunnmála, slétta (spartla) og mála. Á 
Þennan flöt skal nemandinn mála tré eða marmaralíkingu, lakka og fága 
með móðublæ; 

d. tréflöt, 1X0,5 m að stærð, skal grunnmála, slétta (spartla), mála og lakka. 
Á Þennan flöt skal nemandinn mála sýnishorn af spjaldletri, ekki minna en 
25 bókstafi og tölustafi. Próftaki velur stafagerð, en prófnefnd ákveður 
texta; 

e. á pappaspjald, 0,4X0,4 m að stærð, skal mála með límlitum sömu liti og 
i grunnlitinn í verkefni b. 

20. Matreiðsla og framreiðsla. 

I. Matreiðslumenn: 
Próftaki skal: 
a. Taka bein úr kjöti eða fiski (er kjötið og fiskurinn tölusett og próf- 

takinn dregur eina tölu, og tekur bein úr því, er talan vísar til); 
b. útbúa fiskrétt og kjötrétt til morgunverðar (skal um þrjá rétti í hvoru 

að velja og dregur próftakinn sinn af hvoru); 
c. skreyta kalda framreiðslu, sem próftakinn má búa til eftir vild, enda 

hafi hann sjálfur búið til réttinn hjálparlaust; 
d. búa til tvær ídýfur, aðra heita en hina kalda, t. d. „mayonnaise“, 

„bernaise“ eða „hollandaise“; 

e. gefa skriflega lýsingu á rétti (á matseðli), er prófnefnd tiltekur, hvað í 
honum sé og hvernig hann sé gerður; 

f, skýra munnlega matseðil, súpu, fisk, millirétti, steik og ábæti. Dregur 
nemandinn einn réttinn og skýrir hvað í honum sé og hvernig hann sé 
gerður. 

II. Framreiðslumenn: 
Próftaki undirbúi og leggi á borð, þar sem framreiða skal kalda rétti 

(kalt borð) með tilheyrandi glösum, og annist síðan framreiðsluna. Enn 
fremur skal hann undirbúa og leggja á borð, þar sem framreiða skal heitan 
samkvæmismat, með tilheyrandi glösum, og annast síðan framreiðsluna. 

21. Mjólkuriðnaður. 

Próftaki skal: 
a. Vega inn mjólk með sæmilegum flýti, og taka sýnishorn fyrir fitu- og 

„sreduktase“-mælingar. Hann skal fitumæla mjólk eftir aðferð dr. Gerbers og 
kanna gerlamagn mjólkur eftir aðferð dr. Barthels og Jensens (reduktase- 
prófun); 

b. setja í gang vélknúna skilvindu, gerilsneiða undanrennu til skyr- og osta- 
gerðar, og rjómann til smjörgerðar. Próftakinn skal gera grein fyrir bygg- 
ingu og meðferð skilvindna, Pasteurs-hitunartækja, gufuvéla, frystivéla og 
gufukatla; 

hleypa skyr og skýra áhrif hitastigs hleypis og þétta; 
búa í vélknúinn strokk, segja um hvenær fullstrokkað er, salta, hnoða og 
vatnsmæla smjörið, sýna handleikni við töku smjörsins úr strokknum og 
við smjörmótun (pökkun) með borði eða vél. Próftakinn skal og gera grein 

a
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fyrir áhrifum mismunandi hitastigs vid skaksturslok og áhrif eltingar á 

smjörið; 

sýna kunnáttu við að sýra rjóma; 

gera Gautaost eða einhverja tilsvarandi ostategund (úr 1000—-2000 lítra 

ostakeri), sýna handleikni við mótun hans, skýra aðalganginn í þeim efna- 

breytingum, er eiga sér stað frá því ostamjólkin er hleypt og þar til ostur- 

inn er fullgerður. Próftaki skal og sjóða mysuost, hræra hann og móta, og 

sýna leikni í vinnu í vörugeymslu. 

22. Múr- og steinsmíði. 

I. Múrsmíði: 

Próftaki skal: 

1. 

2. 

Múra upp 1% steins múr með eins steins bindingu, 1,88 m langan og 

1,25 m háan, bindinguna og öll 4 horn hennar skal slétthúða; 

hlaða um dyr eða gluggaop og loka að ofan með hringboga, sporöskju- 

boga eða oddboga. Auk þess skal próftaki sýna leikni í að draga loft- 

lista og skera saman horn, leggja gólf- og veggflísar og loks að blanda, 

leggja og binda járnbenta steinsteypu eftir uppdrætti. 

IL Steinsmíði: 

Próftaki skal: 

1. 
2. 
3. 

Höggva og fullgera åttstrendan girðingarstöpul með strendan topp; 

höggva og fullgera millistein í legstein með holboga umhverfis að ofan; 

gera legstein með slípuðum og gljáðum framfleti og inngreyptum, gyllt- 

um krossi. 

23. Myndagerð. 

I, Ljósmyndagerð: 
Próftaki skal: 

II. 

a. 

b. 

Framkvæma myndatökur í ljósmyndastofu (mannamyndatökur) við 
dagsljós eða rafljós og endurtöku á gömlum og nýjum myndum; 

framkvæma „negativ Retusch“ (plötur eða filmur), „positiv Retusch“ 

á myndatökum, ásamt sömu vinnu á endurtökumyndum í frumstærð og 

stækkunum,; 
fullgera myndatökur sínar og stækkanir eftir nýjum og gömlum mynd- 

um í „Kabinet“ að % úr örk eða stærra, eftir vali prófnefndar; 

munnlegt próf skal ná yfir alla almenna byggingu á „Objektivum“ 

(linsum), skal skilgreina mismunandi tækni þeirra hvers fyrir sig Í 

notkun; 

notkun á litskífum skal sundurgreinast, verkun þeirra á mismunandi 

liti og áhrif þeirra, lit og ljósnæmi á ljósmyndaplötu (film); 

öll kemisk efni, er nota þarf við ljósmyndagerð, skulu greind sundur, 

þau er nota þarf til framköllunar á filmur og plötur og pappír, litunar- 

böðum og alls annars, er nota þarf til daglegrar vinnu; 

þekkja nákvæmlega mismunandi gerðir af filmum og plötum, hraða 

þeirra, ljósnæmi og litnæmi þeirra, bæði utanhúss og innan, einnig 

þekkja breytilegar pappírstegundir og hæfni þeirra við mismunandi 

vinnuskilyrði. 

Prentmyndasmiði: 
Próftaki skal grafa myndir í zink eða eir, punktamyndir fyrir mynda- 

pappir og grófari pappír, og punktalausa mynd (strikmynd), bæði með ein-
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um lit og allt að fjórum litum. Skal hann skila synishornum af myndunum 
og plötunum tilbúnum til prentunar. 

Prentmyndaljósmyndun: 
Próftaki skal ljósmynda punktamynd og strikmynd (teikningu), bæði 

með einum lit og allt að fjórum litum. Einnig skal hann framleiða (fram- 
kalla) myndirnar og færa (kopiera) þær á zink eða eir. — Próftaki skal 
vera fær um að undirbúa ljósmyndaplötur og geta gert munnlega grein fyrir 
meðferð þeirra efna, er starfinu tilheyra. 

Netagerð. 

Próftaki skal gera eftirlíkingu (model) af botnvörpu, og teikna og gera 
eftirlíkingu af síldarnót. Stærð eftirlíkinganna ákveði prófdómendur. 

Offsetiðn. 

I. 

II. 

Offsetmynda- og plötugerð: 
Fræðilegt: 
Próftaki skal: 
a. Skilgreina ljósmyndafilmu efnisfræðilega og þau kemisku efni sem 

notuð eru við ljósmyndavinnu. 
b. gera sem gleggsta grein fyrir eiginleikum hinna ýmsu prentplatna og 

skýra hlutverk þeirra kemisku efna sem við plötutöku eru notuð, 
einnig hvernig skuli blanda, algenga ljósnæma himnu fyrir plötur. 

Verklegt: 
Próftaki skal: 
a. Búa til netmynd og strikamynd í þeim stærðarhlutföllum sem próf- 

nefndin ákeður. 
b. litaðgreina mynd í allt að fjórum litum, með litnæmum (,pankromat- 

iskum“) filmum eða plötum. Framkalla þær og yfirfæra síðan á 
filmur eða pappir. 

c. skeyta saman filmur eftir þeim reglum sem prófnefnd ákveður. 
d. búa til vel prenthæfa plötu eftir net- og strikamynd. Próftaki geri 

sjálfur plötuna ljósnæma. 

Offsetprentun: 
Fræðilegt: 
Próftaki skal: 
a. Skýra grundvallaratriði offsetprentunar; 
b. gera grein fyrir gerðum og eðli offsetpappírs; 
c. lýsa á sem gleggstan hátt, eðli offsetlita og þeirra hjálparefna sem 

notuð eru; 
d. gera grein fyrir prenthæfni hinna ýmsu prentplatna. 
e. lýsa gerð og meðhöndlun offsetprentdúks, vatns- og litavalsa. 

Verklegt: 
Próftaki skal undirbúa og stilla nákvæmlega prentvél fyrir þann 

pappír sem nota á, prenta síðan í 200 eint. fjögurra lita og netmynd er 
prófnefndin samþykkir. Að lokinni prentun skal próftaki ganga fullkom- 
lega frá plötum og prentvél. 

26. Pípulögn. 

Próftaki skal leggja einfalda hitalögn og einföld hreinlætistæki á stað, sem 
prófnefnd útvegar til þess. Skulu verkefni valin, með tilheyrandi teikningum, 
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einu fleiri en próftakar eru hverju sinni, og dregur hver próftaki sitt verkefni 

í hvorum flokki. Hann skal og sýna kunnáttu sína við að logsjóða og logskera 

pípur og tinkveikingu, enn fremur gera beygju eða té, eftir því sem prófverk- 

efnið gefur ástæðu til og prófnefnd ákveður. 

27. Prentiðn. 

I. Setning: 
Fræðilegt: 

Próftaki skal gefa munnleg svör við nokkrum spurningum út úr undir- 
stöðuatriðum, áhaldafræði, íefnisfræði, listfræði og vinnufræði setningar 

og Íslenzkri málfræði áhrærandi stafsetningu, og enn fremur leiðrétting á 

skakkt stafsettu, en læsilega skrifuðu handriti. 

Verklegt: 
Próftaki skal: 
a. Setja samfellt lesmál í eina klukkustund úr meginmálsletri, fyrirlagt 

með 4 dt. flögum, línulengd 16—-20 dt., setja stafrófsmæli neðan við, 
lausan frá, prófarka sátrið og leiðrétta síðan og prófarka aftur; 

b. leiðrétta í meðallagi slæma próförk; 

c. setja titilsíðu; prófnefnd leggur til handrit og segir til um bókarbrotið, 
en próftaki ákveður letur og hlutföll; 

d. setja auglýsingu í blað eða tímarit og eyðublað fyrir verzlunarviðskipti, 
og segir prófnefnd fyrir um stærðir, en próftaki ákveður letur og fyrir- 

komulag; 

e. setja töflu eftir greinilega skrifuðu handriti, er prófnefnd leggur til, og 
segi hún til um stærð, en próftaki ræður letri og strikaskiptingu; 

f. framkvæma niðurhlutun („umbrot“) á vélsettu letri í tímaritsopnu 

(endi á grein og upphaf á annarri), tvi- eða þrídálka, og auglýsingin og 
taflan felld í; próftakinn ákveður fyrirkomulag blaðsíðutitils og fyrir- 

sagnir. 

II. Prentun: 
Fræðilegt: 

Próftaki skal gefa munnleg svör við nokkrum spurningum um undir- 

stöðuatriði prentunar, um mismunandi gerðir véla og áhöld, eðli og gerðir 

pappírs, prentliti og tegundir þeirra og mismunandi gerðir prentmynda. 

Verklegt: 
Próftaki skal prenta hjálparlaust venjulega bókarörk í hraðpressu, 

ákveða hlutföll jaðra, litarmagn og aðlögun. Auk þess skal hann raða fram 

fjórum 8 síðna og tveimur 16 síðna örkum í tvennu lagi, prenta með einum 

lit eða fleirum í fergispressu eða handpressu sjálfstæða auglýsingu, strika- 

samfellu eða bréfhaus, prenta mynd (autotypi) á myndapappir; myndina 

skal aðlaga með undanskurði. 

28. Rafmagnsiðn. 

I. Rafvirkjun: 
Húsalagnir: 
Próftaki skal framkvæma: 
a. Samanskrúfaða pípulögn í steypulofti, ekki færri en 3 dósir, 4—6 stúta; 

b. samanskrúfaða pípulögn í bitalofti og tréskilrúm,; 
c. ídrátt og tengingu í loftdósum, uppsetningu á rofum og tenglum; 
d. blýstrengslögn, minnst 5 metra bugðótta lögn, með eigi færri en 4 þétti- 

stútum.
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Verkstæðisvinna: 93 
a. Tengja sjálfvirkan rofa eða annað fjarstýrt áhald, 22. apríl 
b. tengja stjörnuþríhyrningsrofa,; 
c. tengja jafnstraumsrafal eða töflu fyrir hann; 

d. setja saman hitatæki með þrískiptum rofa. 

Teikningar o. fl.: 
a. Gera uppdrætti af prófverkefnum þeim, er um getur hér að framan, eða 

öðrum hliðstæðum verkefnum; 
b. sýna þekkingu á gildandi reglum um raflagnir og kunnáttu í að fara 

eftir þeim; 

c. sýna kunnáttu í meðferð og notkun nauðsynlegra mælitækja; 
d. gera efnisáætlun og verklýsingu á raflögn í húsi með ekki færri en 30 

lampastæðum. 

Vinnuhraði, frágangur o. fl.: 
Prófnefnd skal taka tillit til: 
a. Vinnuhraða, vinnuafkasta; 

b. frágangs á verki, smekkvísi og vandvirkni; 

c. meðaleinkunnar við undangengin árspróf. 

Heimilt er prófnefnd að fá próftaka önnur verkefni til úrlausnar, en 
að framan greinir, enda sýni þau ekki síður hæfni hans og kunnáttu í 
iðninni. 

IL Rafvélavirkjun: 
Próftaki skal: 
1. Vefja snúð og sátur rafvéla, gera mælingar á vafi straumvendis og gera 

grein fyrir árangrinum, reikna út og gera ræsi fyrir rafvél; 
2. setja upp vélar í 10 hestafla olíuvélarstöð, eða 10 hestafla vatnsaflsstöð 

með lágspennu, tengja spjöld fyrir vélar og útiliggjandi línur, leggja 
allar lagnir í stöðinni og ganga svo frá öllu, að stöðin verði reynd i 
góðum gangi; 

3. setja háspennutæki í 50 kw. spennistöð með straumrofa og teinrofa, 
ásamt tengingu við spenni báðum megin, tengja lágspennuspjald fyrir 

útiliggjandi línur, grunntengja stöðina, þurrka eða hreinsa olíuna, svo 

að spennirinn geti starfað öruggt; 
4. ganga frá straum- og spennumælum á 590 kw. háspennustöð. 

III Útvarpsvirkjun: 
Próftaki skal setja upp útvarpsviðtæki með loftneti og grunntengingu, 

gera við 3 viðtæki (eitt fyrir rafhlöður, eitt fyrir rakstraum og eitt fyrir 
riðstraum) og teikna í aðaldráttum straumrásarmynd í tækin og gera grein 

fyrir gerð þeirra og orsökun bilana, framkvæma deifingu útvarpstruflana 
frá ákeðnum raforkuvirkjum, sýna að þeir hafi nægilega þekkingu í raf- 
magnsfræði, útvarpsfræði og hljóðfræði til þess að geta framkvæmt hvers 
konar mælingar og viðgerðir á flóknum útvarpsviðgerðum, sem nauðsyn- 

legar eru til þess að koma þeim í fullkomið lag, enn fremur, að þeir þekki 
gildandi lög og reglugerðir, er varða útvarps- og loftskeytatæki. 

29. Reiða- og seglasaumur. 

Próftaki skal: 
a. Taka mál af gaffalsegli á 60 smálesta skipi eða stærra, eða öðru segli jafn- 

vandasömu, gera uppdrátt af því, skipta niður í dúka, sníða það og sauma 
B32
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í höndum með öllum rifgötum saumuðum (ekki „patent kósa“), laga það 

(afsetja) og sauma utan um það kantkaðal (ligtov), eins og við á; 

b. draga upp reiða á 60 smálesta skipi eða stærra, ákveða gildleika víranna í 
reiða, búa reiðann til og gera grein fyrir, hvernig á að vinna verkið. Setja 
síðan reiðann upp og alla stagi, eins og við á. Enn fremur skal hann gera 
öryggisáhöld eftir nánari ákvörðun prófnefndar. 

Reiðtygja- og aktygjasmíði. 

Próftaki skal smíða: 
1. Járnvirkjahnakk, ísaumaðan rósum); 
2. spaðahnakk með lafaþófum; 
3. kragaaktygi; 
4. kvensöðul. 

Skósmíði. 

Próftaki skal: 
a. Botna eina randsaumaða skó að öllu leyti; 
b. botna og sauma vaðstígvél að öllu leyti. 

Skriftvélavirkjar. 

Próftaki dragi þrjú af eftirfarandi verkefnum og leysi úr þeim, sem 
hann dregur: 

1. Renna vals og undirrúllur í reiknivél; 
2. stilla bandflutning ásamt sjálfvirkri skiptingu í reiknivél; 
3. stilla valshæð í reiknivél; 

4. stilla aðalhreyfistykki ritvéla (Skridtmekanisme); 
5. kveikja staf í ritvél; 
6. renna skrúfu og tilheyrandi ró, með öfugum skrúfugangi; 
7. geira tönn; 

8. vinda gorm; 
9. taka út stillidælu, skipta um olíu í henni og setja hana í aftur; 

10. stilla dós í 10 lykla reiknivél; 

11. taka geira úr reiknivél og stilla hann inn aftur; 
12. gera grein fyrir höfuðatriðum í byggingu reiknivéla. 

Sútun. 

Próftaki skal rota, súta, strá eða kasa og fullgera eina húð og tvö kálfs- 
skinn (slétt, rauðsútuð), hvítsúta fjögur loðskinn, tvö af dilkum og tvö af 

öðrum dýrum (fínsútun). Í munnlegu prófi skal nemandi gera grein fyrir 
sútunaraðferðum. 

Tágarið. 

Próftaki skal gera körfu-hægindastól eða kistu úr grönnum tágum. 

Trésmíði. 

I. Bátasmíði: 
Próftaki skal smíða: 
1. Smábát, fjögurra manna far; 
2. skipsbát á togara.
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Beykisiðn: 
Próftaki skal smíða: 

Sívala tunnu; 

sporðskjulagaðan kút; 
sporöskjulagaðan bala; 
sívala skipstunnu. 

Próftakinn reikni út stærð ílátsins, sem hann smíðar. 

m
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Husasmidi: 
Próftaki smíði að nokkru eða öllu leyti eitt eða tvö af eftirtöldum 

verkefnum: 
Úti- eða innihurð; 
járna hurð í umgerð; 
stiga, beinan eða snúinn; 

handrið á stiga eða svalir; 
eldhús- eða fataskápa; 
glugga með opnanlegum ramma); 
bursta- eða valmaþak; 
steypumót: þakbrún með strikum; margkantað eða sívalt súlumói með 
gjörðum, úrskorið fyrir krossbita. 
Enn fremur sýni próftakinn hæfni sína í að gera við verkfæri. 

Æ
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Husgagnasmidi: 
a. Próftaki skal leysa af hendi smíði á hlut, sem í er hurð, skúffa eða 

annað það, sem prófnefnd telur að sýni hæfni próftaka í iðninni. Próf- 

verk skal bóna, mattslípa eða gljáfægja. Heimilt er próftaka að fá vél- 
unnið í prófverkið. Prófverk skulu valin þannig, að þeim sé unnt að 
ljúka á 150 vinnustundum; 

b. auk þess skal próftaki sýna leikni sína í handbrögðum og vinnuhraða, 
samkvæmt nánari reglum, þegar því verður við komið. 

Teikning: 
Gera skal rissmynd og hlutateikningu af prófverki. Nú hefur próftaki 

staðizt fullnaðarpróf í húsgagnateikningu við iðnskóla, þarf hann þá ekki 
að teikna prófverkið, en er heimilt að fá teikningar hjá húsgagnateiknara. 

Munnlegt próf: 
Að aflokinni smíði skal próftaki svara spurningum um efni, verkefni 

og annað, er varðar iðnina. 

Mótasmíði: 
Próftaki smíði mót að einhverjum mislaga (ósymmetriskum) hlut, er 

sé samsettur úr þrem eða fleiri stykkjum, og tilheyrandi kjarnakassa. 

Myndskurður: 
Próftaki skal skera: 

Hurðarspjald; 

spegilfald; 
myndfald; 

hillufjöl; 
stól; 
skáp; 

setubekk; 

rafmagnslampa. Þ
A
Ð
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93 VIL Skipasmíði: 
22. apríl Próftaki skal smíða: 

Seglás; 

mastur; 

ljóra; 

niðurgönguskýli, 
lestarop með öllu, er því fylgir; 
tréstýri á skip, járnað og að öllu fullgert og ásett; 
háglugga með umgerð (skylight); 
stefni í skip eða bát og setja það í; 
brom, 30—40 fet, ásetta, og festa á meginþiljur (Waterboard); 

ytri klæðningu, 30—40 fet, og sé nokkur hluti hennar með beygju. A
 

Et
 

þa
n 

36. Úrsmíði. 

Próftaki skal: 
Gagnskoða úr (aftrækning); 

fóðra við miðhjól (centrumshjól) í plötu og stag; 
renna og setja steinlegur (steinfatningu) í plötu og stag; 
renna Óóróaás; 

setja inn tvöfalda gormfjöður; 
renna uppdráttarás. Þ

e
 

0
 
5
 

37. Vagnasmíði. 

Próftaki skal smíða: 
a. Framhjól á fjórhjóla kerru og setja möndulinn i; 
b. tvíhjóla kerru að öllu leyti. 

Eitt ár af námstímanum skal nemandi vera við járnsmíði (eldsmíði). 

38. Veggfóðrun. 

Próftaki skal sýna aðferðir við: 
Strigalögn á súðarherbergi með pappírslímingu undir málun; 
veggfóðrun á herbergi (kantsett); 

skreyting á herbergi með veggfóðri; 
að dúkleggja beinan eða snúinn stiga (samf.) með línóleum eða gúmmii; 
að dúkleggja herbergi með línóleum og skreyta úr sama efni; 
að leggja gúmmí á baðherbergi með húlkílum. 0

 
2
0
5
 

60. gr. 
Nú vill próftaki vinna annað verk eða gera annan grip, en prófnefnd hefur 

ákveðið, og er þá prófnefnd heimilt að leyfa það, ef hún telur það sýni eins mikla 

kunnáttu próftaka í iðn sinni, og lærimeistari hans lýsir yfir því, að próftaki kunni 
einnig að gera það verk, er prófnefnd hafði ákveðið. 

61. gr. 
Sveinspróf skal halda tvisvar á ári, þannig að þau byrji fyrri helming mánað- 

anna maí, júní, október og nóvember. Skal lönfræðsluráð auglýsa prófin með a. m. k. 
tveggja vikna fyrirvara. Umsóknir um próftöku skulu komnar til formanns próf- 
nefndar fyrir 1. þess mánaðar, er próf skal fara fram í. Iðnfræðsluráð getur, að 

fengnum tillögum viðkomandi prófnefndar, leyft að próf fari fram á öðrum tíma 
en ofan greinir.



253 1960 

62. gr. 93 
Til þess að tryggja samræmi í störfum prófnefnda, skipar ráðherra sá, er fer 22. apríl 

með iðnaðarmál, að fengnum tillögum Iönfræðsluráðs, einn eða fleiri eftirlitsmenn 
með prófunum, til 4 ára í senn. Skulu þeir hafa ákveðið eftirlitssvæði, ef fleiri eru 
en einn, og heimsækja hverja prófnefnd í umdæmi sínu ekki sjaldnar en annað 
hvort ár, og leiðbeina þeim um það, sem þurfa þykir. Eftirlitsmenn þessir skulu 
gefa Iönfræðsluráði árlega skýrslu um störf sín, enda eru þeir háðir fyrirmælum 
Iðnfræðsluráðs. Kostnaður við ferðir og störf eftirlitsmanna greiðist úr ríkissjóði. 

63. gr. 

Þar, sem prófnefnd eða eftirlitsmaður telja ekki ástæðu til að hafa sérstakan 
prófstað, skal meistari sjá próftaka fyrir verkstæði og verkfærum við prófið, er 
metið sé gilt af prófnefnd og eftirlitsmanni. 

64. gr. 

Prófnefnd færir gerðabók um störf sín. Skal hún gerð eftir fyrirmynd, er Iðn- 
fræðsluráð samþykkir. Þá er gerðabók er útskrifuð, skal hún afhendast Iðnfræðslu- 
ráði til varðveizlu. Enn fremur skal prófnefnd halda bók, er í sé fært nafn próftaka, 
fæðingardagur hans, fæðinsarár og staður, nöfn foreldra hans og atvinna, náms- 
tími og iðn, nafn og heimili lærimeistara, prófverkefni, svo og einkunnir í einstök- 
um greinum og aðaleinkunn, er nemandi fær við prófið. Nefnist sú bók prófbók, 
og skal færast í fjórriti. Skal prófnefnd, að loknu sveinsprófi, afhenda viðkomandi 
lögreglustjóra eitt eintak, Iönfræðsluráði annað, Landssambandi iðnaðarmanna hið 
þriðja og Iönsveinaráði Alþýðusambands Íslands fjórða eintakið. 

65. gr. 
Hlutaðeigandi lögreglustjóri heldur skýrslu um öll sveinsbréf, sem gefin eru 

út í hans lögsagnarumdæmi. Skal þar tilgreint nafn nemanda, fæðingardagur hans, 

fæðingarár og staður, nöfn foreldra hans og atvinna, námstími og iðn, nafn og heimili 
lærimeistara, prófverkefni, svo og einkunnir í einstökum greinum og aðaleinkunn, 
er próftaki fær við prófið. 

66. gr. 
Óheimilt er að taka mann til sveinsprófs, sem ekki hefur skriflegan náms- 

samning, áritaðan samkvæmt lögum um iðnfræðslu, og vottorð meistara um, að 
hann hafi lokið námi sínu samkvæmt samningi, skírteini um fullnaðarpróf frá 

viðurkenndum iðnskóla, svo og önnur tilskilin vottorð. Undantekningar frá þessu 
má þó gera, þegar svo stendur á, sem segir í 75. gr., ef lönfræðsluráð mælir með þeim. 

67. gr. 
Óheimilt er próftaka að byrja á verki við prófið, fyrr en prófdómendur hafa 

samþykkt verkstæði eða vinnustað prófsins, uppdrætti, þar sem þeirra er krafizt, 
og annan undirbúning undir prófið, ákveðið hvenær verkið skuli byrja og því vera 
lokið, og fullvissað sig um, að próftaki sé við því búinn að inna verkið af hendi. 
Eftir að próf er byrjað ber prófdómendum að hafa eftirlit með framkvæmd verksins 
eftir þörfum, og er þeim í því skyni heimill aðgangur að öllu, er lýtur að verkinu. 

Verði ágreiningur milli prófnefndar og próftaka eða meistara hans, skal hon- 
um vísað til úrskurðar Iönfræðsluráðs. 

68. gr. 
Við prófið skal gefa einkunnir frá 1—10. Skal sérstök einkunn gefin fyrir hvern 

lið, sem nefndur er í 56. gr. og verður meðaltal þeirra einkunna aðaleinkunn 
prófsins.
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93 Ekki má láta neinn fá sveinsbréf, sem fær minna en 5 i aðaleinkunn, verklegu 

22. apríl prófi né teikningu, eða minna en 3 í nokkurri prófgrein. Einkunnin 9 og þar yfir 

telst ágætiseinkunn, 7.25—8.99 telst I. einkunn, 6.00—7.24 telst II. einkunn og 5.00—- 

5.99 telst III. einkunn. 

69. gr. 

Þegar nemandi hefur lokið prófi og staðizt það, skal prófnefndin þegar gefa 

lögreglustjóra skýrslu um prófið. Hann lætur síðan útbúa sveinsbréf handa nem- 

andanum. Lögreglustjóri leggur til eyðublöð undir sveinsbréfið. Skulu sveinsbréfin 

gerð í bókarformi eða samanbrotin í hylki úr léreftsklæddum (shirtingsklæddum) 

pappa 12 X 21 em að stærð, og hljóða sem hér segir: 

SVEINSBRÉF 

(Nafn.) 

fædd. .............. Í 220.0000reer ss 

hinn ........00000.0 00 ess hefur lokið sveinsprófi í 

(Iðn.) 

þann ........2000020000ensse nn og fengið þessar einkunnir: 

Fyrir prófverkið .........02.0000.00000.. Fyrir munnlegt próf ........0000000.0... 

Fyrir teikningu ............0.00000 0... Fyrir vinnuhraða .........00000.0 000... 

Aðaleinkunn .........000000 0... ne 

sem EF 2... einkunn. 

Aðaleinkunn við burtfararpróf frá iðnskóla ..........2000000 00. enn snar. 

Var 0... 

Prófverkið var .........0.2.00.00.ss es 

(Staður.) (Dagur.) 

formaður prófnefndar. meistari. 

prófnefndarmaður. skólastjóri. 

prófnefndarmaður. lögreglustjóri. 

Hæsta einkunn er 10. Til að standast próf þarf fyrir prófverkefnið og 

teikningu 5, fyrir vinnuhraða og munnlegt próf 3, en í aðaleinkunn 5.



255 1960 

70. gr. 93 
Sveinsbréfin skulu vera gefin út á íslenzku, ensku og þýzku. Óski einhver sér- 22. apríl 

iðn að hafa sérstaka umgerð á bréfinu, skal það vera heimilt á kostnað hlutaðeig- 
andi iðngreinar, en þó því aðeins, að Iönfræðsluráð samþykki útlit umgerðarinnar. 

IX. KAFLI 

Veikindaforföll og slys. 

71. gr. 
Skylt er meistara eða iðnfyrirtæki að greiða iðgjöld fyrir nemendur sína sam- 

kvæmt gildandi lögum um almannatryggingar. 

72. gr. 
Meistara eða iðnfyrirtæki er skylt að greiða nemanda í veikindaforföllum fullt 

kaup í allt að 6 mánuði samtals yfir allan námstímann. Ekki er meistara eða iðn- 
fyrirtæki skylt að greiða nemanda veikindadaga, nema fyrir liggi vottorð um veik- 
indi nemandans frá lækni, sem meistari eða iðnfyrirtæki hefur samþykkt. 

Þó á nemandi aldrei rétt á greiðslu í veikindaforföllum vegna sjúkdóma, er 
orsakast af áfengisneyzlu eða notkun deyfilyfja. 

73. gr. 
Nemandi skal ekki neins í missa af launum sínum fyrstu 14 dagana eftir að 

hann forfallast frá vinnu sökum slysa eða sjúkdóma, sbr. þó 1. mgr. 72. gr. reglu- 
gerðar þessarar. 

Ekki er meistara eða iðnfyrirtæki þó skylt að greiða nemanda kaup, ef slysið 
stafar af áfengisneyzlu, notkun deifilyfja eða öðrum orsökum, er nemandi á sjálfur 
sök á beint eða óbeint, með vítaverðu hirðuleysi eða gáleysi. 

74. gr. 

Nú hefur meistari eða iðnfyrirtæki innt af hendi greiðslu samkvæmt 72. og 
73. gr. reglugerðar þessarar, en þriðji maður hefur valdið sjúkdómnum eða slysinu 
með bótaskyldu atferli sínu samkvæmt almennum skaðabótareglum, á þá meistar- 
inn eða iðnfyrirtækið endurkrófurétt á hendur honum á því fé, sem meistarinn eða 
iðnfyrirtækið hefur þess vegna greitt nemandanum. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

75. gr. 
Nú fatlast iðnnemi andlega eða líkamlega, meðan á námstíma stendur eða hefur 

þegar fatlazt þannig, þegar þessi reglugerð öðlast gildi, að hann telst ekki fær um 
að leysa af hendi sveinspróf eða ljúka iðnskólanámi, en telst þó fullgildur verk- 
maður Í sumum greinum iðnarinnar, og skal þá Iönfræðsluráð, að fengnum tillög- 
um viðkomandi iðngreinar og áliti trúnaðarlæknis, gera tillögur til ráðuneytisins 
um það, hvort veita megi hlutaðeiganda réttindi til að stunda iðnina, án réttar til 
meistarabréfs, og tekur ráðuneytið ákvörðun um það, að fengnum þeim tillögum. 

76. gr. 
Það varðar sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum 

lögum að:
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1. Taka nemanda til náms sagnstætt ákvæðum laga um iðnfræðslu, nr. 46 frá 

25. maí 1949, og reglugerðar þessarar; 
2. brjóta gegn ákvæðum framangreindra laga og reglugerðar þessarar, um dag- 

legan vinnutíma nemanda; 

vanrækja að láta nemanda stunda skólanám; 

koma ósæmilega fram við nemanda; 

óhlýðnast fyrirmælum iðnfulltrúa eða Iðnfræðsluráðs um kennslu nemanda. 
Sektir skulu renna í ríkissjóð. Mál út af brotum þessum skulu rekin sem al- 

menn lögreglumál. 

m
æ
 

77. gr. 
Kostnaður við starf Idnfrædsluråds, iðnfulltrúa og prófnefnda, b. á m. eftirlit 

prófnefnda með iðnnámi, greiðist úr ríkissjóði. 

78. gr. 
Nú kemur upp starfsgrein, sem ekki er gert ráð fyrir í reglugerð þessari, en 

telja má að heyri undir iðnað, og skulu þá hlutaðeisendur, sem starfsgreinina stunda, 
senda Landssambandi iðnaðarmanna erindi um, að starfsgreinin verði viðurkennd 
sem iðngrein, og leggja fyrir það tillögur um nafn iðngreinarinnar, námstíma, 
kunnáttukröfur og prófkröfur. Skal síðan Landssambandið undirbúa málið undir 
næsta iðnþing og leggja málið fyrir það. Samþykki iðnþingið, að rétt þyki að gera 
starfsgreinina að sérstakri iðngrein, skal Landssambandið leita samþykkis ráðu- 
neytisins til þess. Fallist ráðuneytið á að gera starfsgreinina að iðngrein, breytir 
það reglugerð þessari eftir þörfum í samræmi við það og gefur lögreglustjórum í 
kaupstöðum, að fengnum tillögum Landssambands iðnaðarmanna, fyrirmæli um 
það, hversu haga skuli veitingu starfsréttinda í hinni nýju iðngrein, þangað til fylgt 
geti orðið almennum ákvæðum þessarar reglugerðar. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 30. gr. laga nr. 46 25. maí 1949, um 
iðnfræðslu, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður reglugerð um iðnfræðslu, nr. 130 12. júní 1952, ásamt 
reglugerð um breytingu á henni, nr. 80 22. júlí 1959. 

Iðnaðarmálaráðuneytið, 22. april 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  
Páll Pálmason.
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22. apríl 
Athugasemd við 17. gr. reglugerðar um iðnfræðslu. 

Námssamningurinn samkvæmt framanskráðri reglugerð er svo hljóðandi: 

NÁMSSAMNINGUR 

ROKK eee Eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee 

Sr... 

Fæðingardagur og ár ..............000200000nvressssss rr 
Lögsagnarumdæmi „..........0.22002.0 00 ne ssss ss 
Nám hefst ..........0.22000000 000 sen ner 
Námi lýkur ...........0.002000 0000... 

Breytingar, sem verða kunna á námstíma, námsefni, meistaraskipti o. fl., skal 

skrá á bls. 14. 

Lög um iðnfræðslu, nr. 46 frá 25. maí 1949, er tóku gildi 1. jan. 1950. 

LR ON eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee se 

Sr eee eee eee eee eee see 

Í samræmi við framanskráð lög gerum við undirritaðir eftirfarandi 

NÁMSSAMNING 

og skuldbindum okkur til að hegða okkur eftir fyrirmælum greindra laga í við- 
skiptum okkar út af samningi þessum. 

1. gr. 
Námsgreinin er .„...........20000 000. 0... og hefst námstíminn hinn ...... 

dag 2... mán. 19...., og er kennslutíminn ákveðinn .... ár og 
er því á enda hinn ...... dag „0... mán. 19...... 

2. gr. 
Þrjá fyrstu mánuði námstímans ber að skoða sem reynslutíma og getur hvor 

aðili sem er slitið samningnum innan þess tíma, án þess að tilgreina ástæður (sbr. 
25. gr. laga um iðnfræðslu, 1. mgr.). 

3. gr. 

Lágmarkskaup nemanda er ákveðið: 

Sr... 0. 

I 

go H 

Þá greiðir meistari allan kostnað við iðnskólanám nemanda, svo og sjúkrasam- 

lags- og tryggingargjöld (sbr. 17. og 23. gr. laga um iðnfræðslu). 
Sumarleyfi fær nemandi 18 virka daga árlega með óskertu kaupi. 

B33
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4. gr. 
Lærimeistari skal eftir megni varna því, að nemandi verði fyrir spillandi áhrif- 

um. Hann má ekki setja nemandann til þeirrar vinnu, sem er skaðleg fyrir heilsu 
hans eða honum um megn, og ekki er nemanda skylt að stunda aðra vinnu en þá, er 
lýtur að námi hans. Nemandi skal sýna lærimeistara sínum trúmennsku og hlýðni 
og fylgja honum að störfum, svo sem kraftar hans og kunnátta leyfir. 

5. gr. 
Lærimeistara ber að sjá um, að nemandinn stundi nám í iðnskólanum ........ 

AIR og ljúki þaðan burtfararprófi. 

6. gr. 
Lærimeistaranum ber að sjá um, að nemandinn taki sem skjótustum framförum 

í iðn sinni og geti, þegar kennslutíminn er á enda, hjálparlaust leyst af hendi sveins- 
prof Í ....200000020 00 samkvæmt reglugerð. 

1. gr. 

Geti nemandinn ekki að afloknu námi staðizt próf og ekki fengið sveinsbréf, er 

votti að hann sé orðinn fær Í sinni grein, og orsökin er sú, að lærimeistari hefur ekki 
látið sér fyllilega annt um kennslu hans, er lærimeistari skyldur að greiða nemand- 

anum skaðabætur eftir mati gerðardóms þess, er fyrirskipaður er í 13. og 27. gr. 
laga um iðnfræðslu. 

Athugasemdir. 

Hér ber m. a. að geta þess, hver annist kennslu nemandans, þ. e. sé lærimeistari 
hans, ef í hlut á fyrirtæki, þar sem forstöðumaður eða eigandi hefur ekki meistara- 
réttindi í iðngrein þeirri, sem numin er, o. s .frv. 

ss 

Skilmála þá, sem settir eru í framanskráðum námssamningi, skuldbindum við 

okkur til að halda í öllum greinum og styðja að því eftir megni, að ákvæðum hans 
verði fullnægt meðan á námstímanum stendur. 

Samningur þessi er gerður í 2 samhljóða eintökum og fær hvor aðili sitt eintak. 

so 

(Faðir eða fjárhaldsmaður.) 

  

Áritun Iðnfræðsluráðs og iðnfulltrúa: 

Inn í framanskráð eyðublað má bæta ýtarlegri samningsatriðum, en heimilt er 
Ilönfræðsluráði að breyta slíkum ákvæðum eða strika út, ef bad telur, að bau komi 

í bág við iðnfræðslulögin.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

Félagsmálaráðuneytið hefur í dag, samkvæmt lögum nr. 19/1905 og lögum nr. 
55/1921, staðfest byggingarsambþykkt fyrir Hafnarfjarðarkaupstað. 

Samþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd að byggingarsamþykkt, sem birt var 
með auglýsingu nr. 97 18. ágúst 1948, með síðari leiðréttingum, að öðru leyti en því, 
sem hér segir: 

I. kafli 1. gr. 2. liður fellur brott. Í staðinn kemur: Þyki lóðareiganda eða lóðar- 
leigjanda rétti sínum hallað með ályktun byggingarnefndar, er honum heimilt að 
skjóta henni til bæjarstjórnar og til fullnaðarúrskurðar stjórnarráðs. 

Nú greinir byggingarnefnd og bæjarstjórn á um afgreiðslu máls, og sker þá 
stjórnarráðið úr. 

I. kafli 2. gr. 1. liður. Fyrsta málsgrein fellur brott. Í staðinn kemur: Byggingar- 
nefnd skipa 6 menn: bæjarstjóri, sem er formaður nefndarinnar, slökkviliðsstjóri, 
tveir menn kosnir hlutfallskosningu innan bæjarstjórnar, en 2 menn utan, einnig 

kosnir af bæjarstjórn árlega samtímis öðrum föstum nefndum. 
2. málsgr. orðið „slökkviliðsstjóri“, fellur brott. 

IL kafla 4. gr. 7. liður. Í 4. línu „... skal vera 42.0X594 eða 59.4X 84.1 

cm og sé á ...“ fellur brott. Í staðinn kemur: skal vera 42.0X59.4, 59.4X 84.1 em 
eða aðrar DIN-A stærðir, og sé á ... Síðasta málsgrein: „Standi alveg ...“ fellur brott. 

TI. kafli 4. gr. 11. liður. Síðasta málsgreinin „Þessar tilkynningar ...“ fellur 
brott og í stað kemur: og hafi þeir ritað nöfn sín á uppdrátt þann, er geymist í 

skjalasafni nefndarinnar. 

XV. kafli 36. gr. 1. liður breytist þannig: Fyrir leyfi til að reisa hús eða breyta 
skal greiða í bæjarsjóð 75 aura fyrir hvern teningsmetra af utanmáli hússins. Gjald 
þetta skal talið í heilum krónum, og telst hluti úr krónu sem heil króna. Minnsta 

gjald er 50 krónur. 
XV. kafli 36. gr. 2. liður fellur brott. 
XV. kafli 36. gr. 3. liður. Í stað „15 krónur“, kemur: 50 krónur. 
XV. kafli 36. gr. 4. liður 4 lína. Í stað „10 krónur“, kemur: 50 krónur. 
XV. kafli 36. gr. 6. liður breytist þannig: Ofangreindar upphæðir eru miðaðar við 

verðlagsvísitölu 100. Gjöld samkvæmt grein þessari má innheimta með álagi sam- 
kvæmt meðal verðlagsvísitölu næsta árs á undan. 

XVI. kafli 37. gr. 1. Höður breytist þannig: Samþykkt þessi gildir fyrir Hafnar- 
fjarðarkaupstað. 

XVI. kafli 38. gr. Í síðustu málsgrein fellur brott „eða oddvita“. 
XVI. kafli 40. gr. breytist samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar. 

Félagsmálaráðuneytið, 81. maí 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 
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REGLUGERÐ 

um sölu og útflutning á vörum. 

1. gr. 
Þeir, sem vilja bjóða íslenzkar afurðir til sölu á erlendum markaði, selja þær 

til útlanda eða flytja úr landi, skulu afla sér leyfis ríkisstjórnarinnar til þess. Slíkt 
hið sama gildir um allar aðrar vörur en íslenzkar afurðir. Ekki þarf þó leyfi fyrir 
gjafasendingum og vörusýnishornum að verðmæti allt að 1000 krónum. 

2. gr. 
Útflutningsleyfi getur ríkisstjórnin bundið skilyrðum, sem nauðsynleg þykja, 

þar á meðal um verðjöfnun innbyrðis við sölu vöru sömu tegundar og gæða á að- 
greindum mörkuðum, og að hver framleiðandi skuli bera fjárhagslega ábyrgð á 

vöru sinni vegna galla. 

3. gr. 
Samráð skal haft við Landsbanka Íslands, Seðlabankann, um veitingu leyfa til 

útflutnings, er greiðist í jafnkeypisgjaldeyri, ef sá útflutningur er umfram þær 
upphæðir, sem gildandi viðskiptasamningar við hlutaðeigandi jafnkeypislönd gera 

ráð fyrir. 

4. gr. 
Útflytjendur eru skyldir að veita ríkisstjórninni þær upplýsingar, sem hún 

óskar, um allt er varðar sölu og útflutning vara, sem seljast eiga til útlanda. 

5. gr. 
Hver sá, sem vanrækir að láta í té nauðsynlegar skýrslur í sambandi við fram- 

kvæmd þessarar reglugerðar, skal sæta 50—500 króna dagsektum. Sá, sem gefur 
aðilum, sem annast framkvæmd þessarar reglugerðar, rangar skýrslur, skal sæta 
refsingu samkvæmt ákvæðum 15. kafla almennra hegningarlaga. Brot gegn ákvæð- 
um reglugerðar þessarar varða sektum allt að 500 þúsund krónum. Ef miklar sakir 
eru, eða brot ítrekað, má dæma sökunaut í varðhald eða fangelsi allt að 4 árum, 
og svipta má hann atvinnurétti um stundarsakir eða fyrir fullt og allt. Upptaka 
eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegningarlaga skal og heimil vera. 

Mál út af brotum á reglugerð þessari fara að hætti opinberra mála. 

6. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi felld reglugerð nr. 109 6. september 1948, um 

sölu og útflutning á vörum. 

7. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 30 27. maí 1960, um skipan inn- 

flutnings- og gjaldeyrismála o. fl., og öðlast gildi 1. júní 1960. 

Forsætisráðuneytið, 31. mai 1960. 

Ólafur Thors. 
  

Knútur Hallsson.
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AUGLÝSING 

um sölu og útflutning á vörum. 

Útflutningsnefnd sjávarafurða hættir störfum frá og með 1. júní 1960, sbr. 14. 
gr. laga nr. 30 27. maí 1960, um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. 

Jafnframt hefur verið ákveðið, samkvæmt heimild í 8. gr. sömu laga, (sbr. 

reglugerð, útgefna í dag, um sölu og útflutning á vörum), að leyfi útflutningsdeildar 
viðskiptamálaráðuneytisins þurfi til að bjóða íslenzkar afurðir til sölu á erlendum 
markaði, selja þær til útlanda eða flytja úr landi. 

Útflutningsdeild viðskiptamálaráðuneytisins veitir einnig leyfi til útflutnings 
á erlendum vörum og enn fremur íslenzkum afurðum og sýnishornum, sem ekki 
eiga að greiðast i erlendum gjaldeyri. Gjafir og sýnishorn að verðmæti allt að 
1000 krónum eru þó undanþegin leyfum. 

Útflutningsdeild viðskiptamálaráðuneytisins mun fyrst um sinn hafa skrifstofu 
á Klapparstíg 26, 4. hæð, þar sem útflutningsnefnd sjávarafurða hefur haft af- 
greiðslu. 

Athygli skal vakin á því, að leyfisgjald samkvæmt eldri reglugerð (1%) hefur 
verið fellt niður frá og með 1. júní 1960. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 31. mai 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Jónas H. Haralz. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð hjónanna Ólafs Finns- 
sonar og Guðrún Tómasdóttur frá Fellsenda í Miðdölum í Dalasýslu, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. júní 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Ólafs Finnssonar og Guðrúnar Tómasdóttur 

frá Fellsenda í Miðdölum í Dalasýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Ólafs hreppstjóra Finnssonar frá 

Fellsenda og konu hans Guðrúnar Tómasdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af eftirlátnum eigum Finns Ólafssonar heildsala í 

Reykjavík til minningar um látna foreldra hans, Ólaf og Guðrúnu. Meðal annarra 
eigna d.b. Finns er hlutafé í h.f. Hvalur og jarðirnar Fellsendi og Svarfhóll í Mið- 
dölum. Skal jörðin Fellsendi vera ævinlega eign sjóðsins. Hlutafé í h.f. Hvalur verður 
óseld eign sjóðsins fyrst um sinn, undir umráðum sjóðstjórnar. 
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3. gr. 

Peningaeign sjóðsins skal geymast og ávaxtast í Landsbanka Íslands, eða á veg- 

um hans, þar til sjóðurinn hefur starfsemi sína samkv. 4. gr. og má ekki skerða 

höfuðstólinn eða vexti til þess tíma. 

4. gr. 

Sjóðnum skal varið til þess að reisa og reka elli- og hjúkrunarheimili fyrir 

Dalasýslu. Forgöngu til vistar á heimilinu hafa gamalmenni úr Suðurdölum (Hörðu- 

dals-, Miðdala- og Haukadalshreppum) og síðar aðrir íbúar Dalasýslu eftir því, sem 

rúm leyfir. 
Þegar sýnt þykir að sjóðurinn ásamt öðrum framlögum, er honum kunna að 

berast, er orðinn það efnum búinn að honum er fært að reisa hús yfir vistmenn og 

starfsfólk heimilisins og getur staðið undir nauðsynlegum rekstrarkostnaði, skal 

hafizt handa um að reisa þetta dvalarheimili gamalmenna. Skal reisa það í landi 

jarðarinnar Fellsenda, þar sem hagfeldast þykir. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum: Bankastjóra frá Landsbanka Íslands, 

kosnum af framkvæmdastjórum Viðskiptabanka Landsbankans, en undirritaður 

skiptaforstjóri skal þó vera í stjórninni svo lengi sem hans nýtur við, sýslumanni 

Dalasýslu, héraðslækninum í Dalasýslu, sóknarpresti Suðurdalaþinga og hrepps- 

nefndaroddvita Miðdalahrepps. Endurskoðendur tvo velur sýslunefnd Dalasýslu. 

6. gr. 

Árlega skal gera reikning yfir hag sjóðsins og leggja hann fram endurskoðaðan 

fyrir sýslunefnd Dalasýslu og birta síðan í Stjórnartíðindum Íslands. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún birt í B- 

deild stjórnartiðinda. 

Reykjavík, 3. júní 1960. 

Jón G. Maríasson. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 9. júní 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í dag á 

lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 8. júní 1960. 

F. h.r. 

Gústav A. Jónasson.   
Ragnar Bjarkan.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á heilbrigðissamþykkt fyrir Laxárdalshrepp í Dalasýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Heilbrigðissamþykkt þessi gildir fyrir Búðardalskauptún í Dalasýslu og Laxár- 

dalshrepp, eftir því sem við getur átt. 

2. gr. 
Heilbrigðisnefnd skipa 3 menn. Lögreglustjóri og héraðslæknir eru sjálfkjörnir 

í nefndina og er lögreglustjóri formaður hennar. Þriðji nefndarmaðurinn er kosinn 
af hreppsnefnd. 

3. gr. 
Formaður kveður nefndina á fund, þegar honum þykir þörf á eða einhver nefndar- 

manna óskar þess. Auk þess sér hann um, að fyrirskipunum nefndarinnar sé hlýtt. 
Fundir séu ekki haldnir sjaldnar en tvisvar á ári, vor og haust. 

Il. Um hreinlæti og þrifnað. 

4. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka allt það, er um ræðir 

í þessari samþykkt eða þýðingu hefur fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á al- 
mannafæri eða einstakra manna eign. Heilbrigðisnefnd skal færa inn í sérstaka bók 
allt það, er hún finnur aðfinnsluvert. Hún skal, fyrst munnlega, og síðan, ef það 
ber ei árangur, skriflega, skipa þeim, sem hlut eiga að máli, fyrir um það, hvað 
gera skuli til umbóta. 

5. gr. 
Telji heilbrigðisnefnd nauðsynlega einhverja þrifnaðar- eða heilbrigðisráðstöfun, 

sem hefur í för með sér útgjöld úr hreppssjóði, skal hún leggja málið fyrir hrepps- 
nefnd og fara fram á, að féð sé veitt. Þó getur nefndin látið gera bráðnauðsynlegar 
þrifnaðarbætur án fengins samþykkis hreppsnefndar, ef brýna nauðsyn ber til, að þær 
séu gerðar tafarlaust, svo sem ef farsótt kemur upp í kauptúninu. Neiti hreppsnefnd 
slíkri fjárveitingu, er heilbrigðisnefnd heimilt að skjóta málinu til sýslunefndar, sem 
ræður úrslitum. 

6. gr. 
Nú býr eigandi ekki í húsi sínu, og skal hann þá fela einhverjum fullveðja 

manni, sem í húsinu býr, að vera húsráðandi. Skal húsráðandi gegna öllum skyldum 
eftir samþykkt þessari, með tilliti til eignarinnar, sem annars hvíla á húseiganda. 

Búi enginn í húsinu, skal húseigandi hafa umboðsmann á samþykktarsvæðinu, 
sem heilbrigðisnefnd geti snúið sér til, ef þörf gerist. 

7. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á, að ekki safnist fyrir óhreinindi á opnum svæð- 

um eða óbyggðum lóðum. Í fjöruna eða á almannafæri, má enginn fleygja frá sér slori, 
hræjum, rusli né öðru því, er valdið getur óhreinindum og óhollustu. 

Á húshliðar, gafla eða girðingar, sem vita að götu eða torgi, má ekki hengja 
fiskföng eða annað, sem óþrifnaður er að eða óþefur af. 
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99 8. gr. 
10. júní Skyldir eru menn að halda hreinum portum eða öðrum óbyggðum lóðum kringum 

hús sín. Skulu þeir hreinsa burt af lóðum sínum öll brot eða leifar af girðingum, 
heykumlum, húsum eða öðru þess háttar, ef það veldur óþrifnaði að dómi heil- 
brigðisnefndar. 

Lóðaeigendum er skylt að girða lóðir sínar sæmilegum girðingum og halda þeim 
við, enda skal girðingum svo háttað, að rottur og mys geti ekki falizt í þeim. 

9. gr. 
Enginn má fleygja rusli eða öðrum óþverra inn á annars manns lóð né hella 

skolpi þar, sem það rennur inn á lóð annarra eða út á almannafæri. Eigi má heldur 
bera út sorp eða önnur óhreinindi þangað, sem ódaun leggur af því að húsum ann- 
arra. Undanþeginn þessu banni er þó venjulegur húsdýraáburður á þeim tíma árs, 
þegar borið er á tún eða í garða. Heilbrigðisnefnd úrskurðar um ágreining milli ná- 
granna út af þessum ákvæðum. Þeir sem flytja eftir götum kauptúnsins áburð, for, 
saur, sorp, slor eða annað þvílíkt, skulu gæta að því að spilla því ekki á göl- 
urnar, og getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað sérstaka gerð á vögnum þeim, sem til 
slíks flutnings eru ætlaðir. 

10. gr. 
Á hverju vori, í maí eða júní, getur heilbrigðisnefnd fyrirskipað að láta fara fram 

hreinsun á öllum göturæsum, opinberum lóðum og opnum svæðum, sem almenningur 
hefur not af. Kostnaður greiðist úr sveitarsjóði. Þá skulu og allir húsráðendur 
láta hreinsa öll óhreinindi af lóðum sínum. Vanræki einhver þessa hreinsun, er heil- 
brigðisnefnd heimilt að láta framkvæma verkið á kostnað lóðarhafa. Kostnað, sem 
af því leiðir, má taka lögtaki hjá lóðarhafa. 

III. Um fráræslu. 

11. gr. 
Þar í kauptúninu, sem ekki næst til sameiginlegrar skolpveitu fram í sjó, 

og á meðan það er ekki, er heimilt að veita eldhús- og þvottaskolpi í lokaðar gryfjur, 
enda séu þær hæfilega langt frá húsi, viðunanlega gerðar að dómi heilbrigðisnefndar og 
hreinsaðar eftir þörfum. 

12. gr. 
Ef skolpveita er gerð á opinberan kostnað, skulu þeir, sem hús eiga nærri 

veitunni, skyldir að gera skolpræsi hver frá sínu húsi, út í þá veitu, og skulu þau 

ræsi ekki miður gerð en aðalveitan. 

IV. Um vatnsból. 

13. gr. 
Gengið skal á allan þann hátt frá öllum þeim vatnsbólum, sem neyzluvatn er 

tekið úr, að ekki geti runnið í þau yfirborðsvatn, enda skal allur útbúnaður 

vatnsbóla vera háður fyrirmælum heilbrigðisnefndar. Skylt er að gæta hins ýtrasta 
þrifnaðar með og við slík vatnsból, og getur heilbrigðisnefnd bannað allar þær 
aðgerðir í námunda við þau, sem að hennar dómi geta orðið til þess, að óhreinindi 
berist í þau. Nefndin getur og bannað að taka vatn úr vatnsbóli um stundarsakir, 
ef hún telur hættu á því, að vatnið geti verið óheilnæmt, eða látið leggja vatns- 
ból niður með öllu, ef mikil brögð eru að.
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V. Um íbúðarhús og lóðir. 

14. gr. 
Íbúðarhús skulu að jafnaði vera byggð meðfram götum í skipulegum röðum, og 

lóðirnar umhverfis þau vera girtar og ræktaðar. Bæði hús og girðingar skulu vera í 
því ástandi, að almennum kröfum um þrifnað, hreinlæti og smekk sé fullnægt, að 
dómi heilbrigðisnefndar. 

15. gr. 
Ekki má reisa íbúðarhús né láta fara fram höfuðviðserð á gömlu húsi, nema i 

samráði við og með samþykki heilbrigðisnefndar, sem sér um, að almennum heil- 
brigðiskröfum um íbúðir og búnað þeirra sé fullnægt. Niðurröðun bygginga og 
húsaskipan í kauptúninu skal vera háð eftirliti og fyrirmælum heilbrigðisnefndar, 
meðan ekki er til sérstök byggingarnefnd eða byggingarsamþykkt fyrir kauptúnið. 

16. gr. 
Ef íbúðarhús er svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilsuspillandi sé fyrir 

íbúana, að dómi heilbrigðisnefndar, eða einstök herbergi þess svo óþrifaleg eða illa 
úr garði gerð, þá getur nefndin krafizt þess af húseiganda, að úr sé bætt tafarlaust, 
eða bönnuð að öðrum kosti íbúð í húsinu eða einstökum herbergjum þess. Ekki 

má gera úr garði íbúð í kjallaraherbergi, nema með sérstöku leyfi heilbrigðis- 
nefndar. 

VI. Um veggjalús og kakkalakka, rottur og önnur meindýr. 

17. gr. 
Húsráðendum er skylt að tilkynna heilbrigðisnefnd, ef vart verður veggjalúsar, 

kakkalakka eða annarra þess háttar óþrifa í húsum þeirra eða híbýlum. 
Óheimilt er að leigja íbúð eða íbúðarherbergi í húsi þar sem slíkra óþrifa 

verður vart, fyrr en óþrifunum hefur verið útrýmt. 
Enginn má flytja sig eða búslóð sína úr þess háttar híbýlum og í önnur hibýli, 

nema ráðstafanir, sem heilbrigðisnefnd metur gildar, séu gerðar, til þess að óþrifin 
berist ekki með honum. 

Skylt er húsráðanda að gera ráðstafanir til að eyða veggjalús og öðrum þess 
háttar óþrifum úr húsum sínum og hlíta um það fyrirmælum heilbrigðisnefndar. 

Nú vanrækir húsráðandi að gera slíkar ráðstafanir innan þess frests, sem hon- 
um er settur af heilbrigðisnefnd, og er þá nefndinni heimilt að láta framkvæma 
ráðstafanir á kostnað aðila. 

Rottu- eða músagang í húsum skal ætíð tilkynna heilbrigðisnefnd, og gerir 
hún þá — í samráði við hreppsnefnd — ráðstafanir til útrýmingar þeirra, eftir því 
sem föng eru á. Heilbrigðisnefnd getur heimtað af húseigendum endurbætur á 
húsum, er miða að því að gera þau rottuheld. 

VII. Um peningshús, hauga og forir. 

18. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að hafa kvikfénað í íbúðarhúsum manna eða í 
byggingum, sem áfastar eru þeim. 

19. gr. 
Peningshús, forir, haugstæði eða áburðarhús má reisa á þeim stöðum einum, er 

heilbrigðisnefnd gefur leyfi til, og má enginn byrja á framkvæmd slíks verks né láta 
fara fram höfuðviðgerð á eldra mannvirki slíkrar tegundar, nema að fengnu 
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99 samþykki heilbrigðisnefndar, og skulu umsóknir um það sendar henni skriflega. 
10. júní Heilbrigðisnefnd úrskurðar um það, hvað kallast skuli höfuðviðgerð í þessu sam- 

bandi. Umsækjanda skal skylt að hlýða fyrirmælum nefndarinnar um gerð slíkra 
mannvirkja, afstöðu þeirra til gatna og annarra húsa og útbúnað þeirra og frá- 

sang að öðru leyti. 
Nú er fyrirmælum heilbrigðisnefndar um frágang og umgengni um forir og 

peningshús ekki hlýtt, og getur nefndin þá látið fjarlægja umræddar byggingar, 

að gefinni aðvörun. 
Ef peningshús, haugstæði, forir eða áburðarhús, sem eldri eru en samþykkt 

þessi, valda miklum óþrifnaði, getur heilbrigðisnefnd krafizt þess, að þau verði 
lögð niður. Sama máli gegnir um opnar heytóftir, enda má ekki hafa opin 
heystæði annars staðar en þar, sem heilbrigðisnefnd gefur leyfi til. 

VIII. Um salerni og sorpskrínur. 

20. gr. 
Hverju íbúðarhúsi og hverri vinnustöð skal fylgja salerni, að jafnaði eitt fyrir 

hverja íbúð. Þau skulu, nema um vatnssalerni sé að ræða, vera á afskekktum 

stöðum, sem heilbrigðisnefnd ákveður. Salerni skulu vera þannig gerð, að sem auð- 
veldast sé að þrífa þau og ekki stafi af þeim óþrifnaður, enda getur heilbrigðis- 

nefndin sett nánari reglur um gerð þeirra og frágang. Salernum skal jafnan halda 
vel hreinum, og saurílátin skulu tæmd jafnóðum, áður en þau fyllast. 

21. gr. 
Veitingamenn, kaupmenn og vinnuveilendur skulu skyldir að reisa salerni, 

svo mörg, sem heilbrigðisnefnd telur þurfa, til afnota fyrir viðskiptamenn sína og 
verkamenn og sjá um hæfilegan þrifnað á þeim. Skylt er bæði íbúum kauptúnsins 
og aðkomumönnum að nota salerni til þarfinda sinna, og varðar sektum samkvæmt 
samþykkt þessari, ef út af er brugðið. 

22. gr. 
Ef salerni, sem eldra er en samþykkt þessi, er svo illa gert, að óþrifnaður 

stafar af, getur heilbrigðisnefnd krafizt þess af húseiganda, að hann geri nýtt salerni, 
sem gengið sé frá á viðunandi hátt. Ef salerni, sem eldra er en samþykkt þessi, 

er þannig sett, að það er til óþrifnaðar eða mikilla lýta, að dómi nefndarinnar, 

getur hún krafizt þess, að það sé flutt. 

23. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur skipað svo fyrir, að hverju húsi skuli fylgja sérstök 

sorpskrína undir sorp, rusl og ösku, er til fellur frá húsinu. Setur þá nefndin 

reglur um gerð skrinunnar. 

24. gr. 
Heilbrigðisnefnd segir fyrir um, hvert flytja skuli innihald saurkagga og 

sorpskrína, en þau skulu tæmd svo oft, að ekki hljótist óþrif af. Hreppsnefnd 
hefur heimild til að ráða sérstakan mann til að annast sorphreinsun og salerna- 
hreinsun, og má þá jafna kostnaðinum niður á húsráðendur í hlutfalli við mann- 

fjölda. 

IX. Um iðjuból og vinnustaði. 

25. gr. 
Um iðjuból og vinnustaði fer eftir ákvæðum laga nr. 23 1. febr. 1952, um 

öryggisráðstafanir á vinnustöðum og reglugerða samkvæmt þeim lögum.
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Í kauptúninu má enginn þann iðnað reka, sem óþrifnaður eða óhollusta getur 99 
stafað af, nema með leyfi heilbrigðisnefndar og á þeim stöðum einum innan 10. júní 
kauptúnsins, er nefndin samþykkir, enda skal allur slíkur iðnaður vera háður 
eftirliti nefndarinnar og fyrirmælum hennar, um hreinlæti og heilsuvernd, utan 
húss og innan. Undir óhollustu í þessu sambandi, skal telja mikinn hávaða. 

26. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa sérstakt eftirlit með slátrum búpenings og líta eftir 

því, að alls þrifnaðar sé sætt á slátursvæðinu og í kringum það, enda skulu allir, 

sem við slátrun fást eða vinna, skyldir til að hlýða fyrirmælum hennar í þessu 
efni, hvaðan sem þeir eru. 

27. gr. 
Gæta skal þess sérstaklega í sláturhúsum, að hundar geti ekki náð til 

sollinna líffæra, og skal öllum sullum safnað saman og þeim komið fyrir eftir 
ákvörðun heilbrigðisnefndar. Að lokinni sláturtíð skal hreinsa allt slátursvæðið, 

en meðan á slátrun stendur, skal daglega hreinsa sláturhús og sláturskyggni, eftir 

því sem föng eru á og heilbrigðisnefnd kann að heimta. 

X. Um samkomuhús og sölubúðir. 

28. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með samkomuhúsum og sölubúðum í 

kauptúninu og sjá um, að slíkir staðir séu hreinsaðir, svo oft sem hún telur þess 

þörf, og af þeim, sem hún telur til þess færa. Skulu hús þessi þvegin hátt og 
lágt að minnsta kosti einu sinni á ári og gólf í þeim hvern þann dag, sem notuð eru. 

Þurrka skal iðulega af öllum húsgögnum, áhöldum, gluggakistum, búðarhill- 

um og þess konar, og ryksjúsa áklæði, vefnaðarvörustranga og því um líkt. 
Starfsfólk skal eiga greiðan aðgang að salernum og handlaugum. 

29. gr. 
Hverju samkomuhúsi skulu fylgja salerni, svo mörg og stór, sem heilbrigðis- 

nefnd telur nauðsynlegt, og þannig útbúin og hirt, sem nefndin mælir fyrir um. 

XI. Um geymslu söluvarnings. 

30. gr. 

Heilbrigðisnefnd segir fyrir um geymslu á vörum, einkum neyzluvörum, og 

húsnæði, þar sem slíkar vörur eru geymdar. 

Getur hún ákveðið endurbætur, lagfæringar og hreinsun á geymsluhúsi og 
kveðið á um meðferð vörunnar, eftir því sem þurfa þykir. 

31. gr. 
Geymslur skulu vera vel loftræstar, rakalausar, rottuheldar og þrifalega um- 

sengnar. 

32. gr. 
Nú verður í slíkum geymslum eða vörum vart einhverra lifandi óþrifa, og 

skal þá tafarlaust tilkynna það heilbrigðisnefnd, sem gerir ráðstafanir til útrým- 
ingar þeim, enda getur nefndin bannað að nota húsnæðið, þangað til óþrifum 
hefur verið eytt.
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XII. Um gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði. 

33. gr. 
Sá, sem vill fá leyfi lögreglustjóra til að setja á stofn eða reka gistihús, 

matsöluhús eða veitingastofu, skal hafa til þess meðmæli heilbrigðisnefndar. Um 
hvers konar veitingasölu og gistihúshald skal gætt fyrirmæla laga nr. 21 15. júní 
1926, um veitingasölu og gistihúsahald o. fl, með áorðnum breytingum samkv. 
lögum nr. 33 13. júní 1937 o. fl. Að öðru leyti er sú starfsemi háð fyrirmælum 

35.—-39. gr. 

34. gr. 
Herbergi, sem leigð eru til gistinga, skulu fullnægja sömu skilyrðum, sem 

sett eru um venjuleg íbúðarherbergi. 
Gólf í gistihúsum og veitingastofum skulu lögð gólfdúk eða öðru jafnhentugu 

efni. Veggir og loft skulu máluð eða þannig gerð, að auðvelt sé að halda þeim 

hreinum. 
Allur sængurbúnaður skal fullnægja almennum kröfum um efni og gerð. Skal 

rúmfatnaður ætíð vel hirtur og laus við fúkkalykt eða aðra ólykt. Skipta skal um 
rekkjuvoðir og koddaver að minnsta kosti vikulega og ávallt, er nýjum gesti er 

fylgt til sængur. 

35. gr. 
Veitingastofur skulu vera bjartar og loftgóðar, og skal inngangur í þær gerður 

um anddyri. 

36. gr. 
Gestir og starfsfólk skal hafa greiðan aðgang að vatnssalernum og handlaug- 

um, svo og fatageymslum. 

37. gr. 
Um meðferð matar og annarrar neyzluvöru, sem framleidd er á matsölu- og 

veitingastöðum, fer eftir almennum lögum og reglum, er á hverjum tíma gilda um 

það efni. 

38. gr. 
Starfsfólk sé ekki haldið næmum sjúkdómi, hafi heilt hörund og sé hreinlegt 

í klæðaburði og umgengni. 

XIII. Um skóla. 

39. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal skoða skólahús á nefndarsvæðinu, hvort heldur eru í 

opinberri eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar á ári. 

40. gr. 
Ræsting á kennslustofum fari fram daglega utan skólatíma, og skulu gólf, 

borð og bekkir, gluggakistur o. s. frv. rækilega þvegin, en ekki sópuð. 

41. gr. 
Skóla- eða kennslustofu má ekki hafa til annars en kennslu, nema með leyfi 

heilbrigðisnefndar, enda sé þá fylgt fyrirmælum hennar og kröfum um ræstingu 
eftir á.
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XIV. Um matvæli. 

42. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á, að ekki sé höfð á boðstólum matvara, sem 

sé svikin, skemmd eða skaðleg fyrir heilsu manna, og sjá um, að fram fylgt sé 
ákvæðum laga nr. 24 1. febr. 1936, um eftirlit með matvælum og öðrum neyzlu- 
og nauðsynjavörum, svo og reglugerða samkvæmt þeim lögum. 

43. gr. 
Nú er bersýnilegt, eða kemur í ljós við rannsókn, að einhver matvara sé 

skemmd eða skaðleg, og skal þá eyðileggja vöruna eða gera hana á einhvern 
hátt óskaðlega heilsu manna á kostnað þess, sem vöruna hefur á boðstólum. 

44. gr. 
Ekki má selja kjöt af sjálfdauðum eða sjúkum skepnum, nema héraðs- 

læknir dæmi það ósaknæmt. Er þeim, sem slátrar sjúkum skepnum, skylt að 
tilkynna það héraðslækni, ef nota á kjötið eða innyflin til manneldis. 

45. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur bannað sölu á þeim matvælum, sem eru óþrifaleg, 

skemmd, svikin eða ástæða er til að ætla, að sýkingarhætta stafi af. Hún getur 

bannað sölu mjólkur og annarra matvæla á þeim stöðum og frá þeim stöðum, þar 
sem ekki er haft nægilegt hreinlæti við framleiðslu eða meðferð matvælanna, eða 
þar, sem sýkingarhætta stafar frá mönnum eða skepnum. Slíkt bann má auglýsa 
opinberlega. Nefndin getur fyrirskipað berklarannsókn á öllum kúm innan kaup- 
túnsins, eða á heimilum innan þess eða utan, sem selja mjólk í kauptúnið. 

KV. Um aðstoð við sóttvarnir. 

46. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal aðstoða héraðslækni við almennar sóttvarnir eftir óskum 

hans og þörfum. Ef hættuleg farsótt kemur upp, er nefndinni heimilt að setja 
um stundarsakir, með ráði héraðslæknis, sérstök fyrirmæli um aukið hreinlæti utan 
húss og innan, um meðferð og dreifingu matvæla og annað, er að heilsuvernd lýtur, 
svo og að ráða fólk til bráðabirgða til sóttgæzlu, eftirlits eða hjúkrunar. 

KVI. Lokaákvæði. 

47. gr. 
Heilbrigðisnefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum samþykktar þessarar, ef 

sérstaklega stendur á og ríkar ástæður mæla með því. 

48. gr. 
Heilbrigðisnefnd skal fá allan útlagðan kostnað greiddan úr hreppssjóði eftir 

reikningi. Rísi ágreiningur milli heilbrigðisstjórnar og hreppsnefndar út af reikn- 
ingum þessum, skal sýslunefnd skera úr málinu, en skyld skal hreppsnefnd að 
leggja féð fram í bili. 

49. gr. 
Ef menn brjóta samþykkt þessa eða vanrækja að framkvæma á settum fresti 

nokkra þá skipun, sem heilbrigðisnefnd gefur samkv. henni, þá varðar það sektum 
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allt að 5000.00 krónum nema þyngri refsing liggi við að lögum, og rennur sektarféð í 

sveitarsjóð. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, er heilbrigðisnefnd hefur löglega fyrirskipað 

eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er þá nefndinni heimilt, að láta vinna 

bað sem þarf, á kostnað aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en innheimta síðan 

hjá aðila, með lögtaki, ef þörf gerist. 
Enn fremur er lögreglustjóra heimilt eftir beiðni heilbrigðisnefndar, að stöðva 

starfsemi, er fellur undir samþykkt þessa, um stundarsakir, ef ekki er bætt úr 

ágöllum að gefinni aðvörun. 

50. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum á samþykkt þessari, skulu fara að hætti opinberra 

mála. 

51. gr. 

Samþykkt þessi öðlast gildi jafnskjótt og hún hefur verið birt í Stjórnar- 

tíðindum. Fellur þá jafnframt úr gildi heilbrigðissamþykkt fyrir Laxárdalshrepp 

og Búðardalskauptún í Dalasýslu nr. 139 frá 30. nóv. 1910. 

Samkvæmt lögum nr. 35 12. febr. 1940, um heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 

samþykktir, er hér með eftir tillögum landiæknis staðfest framanrituð heilbrigðis- 

samþykkt fyrir Laxárdalshrepp í Dalasýslu, er hreppsnefndin hefur samþykkt. 

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

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 10. júní 1960. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarstjóð Jónatans Guðmunds- 

sonar frá Víkum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 10. 

júní 1960. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jónatans Guðmundssonar, frá Víkum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jónatans Guðmundssonar, frá Víkum. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins eru eftirlátnar eigur Jónatans Guðmundssonar, Lækjarbakka, 

gefnar með erfðaskrá, dags. 1. jan. 1931. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja til náms í iðnaði eða verklegum listum, frænd- 

ur Jónatans heitins Guðmundssonar af Víknaætt, karla og konur, afkomendur Árna 

Guðmundssonar bónda í Víkum í Skagahreppi, bróður gefandans, heimilisfasta í
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Skagahreppi. Nú er ekki um neinn umsækjanda eða styrkþega að ræða, er upp- 
fyllir framangreind skilyrði, og má þá veita styrk úr sjóðnum efnilegum um- 
sækjendum öðrum, sem heima eiga í Skagahreppi. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins er í höndum hreppsnefndar Skagahrepps undir eftirliti sýslu- 

nefndar Austur-Húnavatnssyýslu, og skal hreppsnefndin ávaxta hann í Sparisjóði 
Húnavatnssýslu, eða á annan jafn tryggan hátt. 

Ekki má úthluta úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans er orðinn kr. 20000.00 -— 
tuttugu þúsund — og má þá verja % af vaxtatekjum hans til úthlutunar. A. m. k. % 
vaxtanna skal leggjast við höfuðstólinn árlega, svo og það fé, sem ekki er út- 
hlutað árlega. 

5. gr. 
Leita skal staðfestingar Stjórnarráðs Íslands á skipulagsskrá þessari. 
Þannig samþykkt á aðalfundi sýslunefndar A-Húnavatnssýslu, 3. maí 1960, 

samkvæmt tillögum hreppsnefndar Skagahrepps í samræmi við ákvæði arfleiðslu- 
skrár. 

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 30. maí 1960. 

Guðbrandur Ísberg. 

REGLUGERÐ 

um löggæzlu á almennum skemmtisamkomum í 

Suður-Þingeyjarsýslu og Húsavík. 

1. gr. 
Almennar samkomur má ekki halda á samkomustöðum í Suður-Þingeyjarsýslu 

(sveitum né kaupst.), nema að fengnu leyfi sýslumanns Þinseyjarsýslna eða bæj- 
arfógeta Húsavíkur. Skal hann jafnframt ákveða hvort lögsæzla skuli vera á 
skemmtisamkomunni. Forstöðumenn slíkra skemmtisamkvæma 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 

löggæzlumenn, er skulu hafa eftirlit með skemmtunum, hver á sínu löggæzlu- 

svæði. 
En löggæzlusvæðin eru þessi: 

þa
 

Húsavík og Tjörneshreppur. 
2. Reykja-, Aðaldæla- og Reykdælabreppar. 
3. Skútustaðahreppur. 
4. Bárðdæla-, Ljósavatns- og Hálshreppar. 

5. Grýtubakka- og Svalbarðsstrandarhreppar. 
6. Flateyjarhreppur. 

Löggæzlumenn skulu, er þeir hafa fengið tilkynningu frá sýslumanni (eða 
bæjarfógeta) um að skemmtun með lögsgæzlu hafi verið leyfð á þeirra löggæzlu- 
svæði, mæta á skemmtistaðnum, er skemmtun á að hefjast og dvelja þar, þangað 
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til henni er lokið og mega þeir eigi fara af staðnum fyrr en húsum þeim er 

skemmtun var haldin í, hefur verið lokað og samkomugestir farnir af staðnum. 

Ef löggæzlumaður hefur forföll svo að hann eigi getur mætt á skemmtun, er honum 

heimilt að fá annan til að annast löggæzlustarfið. Löggæzlumanni til aðstoðar á 

hverju löggæzlusvæði, skulu tveir menn löggiltir vera, og getur hann kvatt þá til 

aðstoðar, er hann telur þess þörf. Þeir einir geta verið löggæzlumenn, hvort 

heldur aðalmenn eða aðstoðarmenn, 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 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 skemmtun ætli að verða lítt þolandi er 

honum heimilt að slíta samkomunni, og er þá öllum samkomugestum skylt að fara 

út úr húsum þeim, sem skemmtunin er haldin í og skal þeim húsum lokað. 

Leiki rökstuddur grunur á að áfengi sé selt úr bifreiðum á staðnum eða á 

annan hátt, eða í námd 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 ölæði manna 

eigi hafa getað haldið uppi fullkominni reglu á skemmtuninni, gefa sýslumanni 

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, háreysti og handalögmálum, er kunna að hafa orðið. 

4. gr. 

Sýslumaður (bæjarfógeti eftir atvikum) gefur út erindisbréf handa löggæzlu- 

mönnum. Skulu þar settar reglur um hvernig þeir skuli haga störfum sínum. Lög- 

gæzlumönnum 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, 400.00 kr. fyrir 

skemmtun hverja, er þeir hafa eftirlit með. Aðstoðarmönnum þeirra skal greiða 

300.00 kr. fyrir hverja skemmtun. Þeim skal öllum greiddur ferðakostnaður að 

og frá skemmtistað, eftir samkomulagi eða eftir reikningi. Á Húsavík tímakaup 

samkv. taxta. 
6. gr. 

Sýslumaður skal, þegar hann sér ástæðu til, eða samkv. óskum félagssamtaka 

í sýslunni, kalla forstöðumenn samkomustaða i sýslunni og í Húsavík, saman á 

fund. Á þeim fundi 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 löggæzlumenn mæta. 

7. gr. 

Ef fundarmenn á fundi þeim er greinir frá í 6. grein verða sammála um að 

nauðsyn beri til að setja reglur um útilokun þeirra manna, er sannir hafa orðið að 

sök að valda spjöllum á samkomum, frá því að sækja skemmtanir í héraðinu, 

skulu forstöðumenn samkomustaða, þeir er fundinn sækja, tilnefna tvo úr sínum
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hópi með fullu umboði, er ákveða skulu með sýslumanni, hverjum þeirra manna, 101 
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 tíma. 

8. gr. 
Skal sýslumaður, er honum hefur borizt skýrsla löggæzlumanns samkvæmt 

3. grein, kveðja þá tvo menn úr hópi forstöðumanna samkomustaða, er um ræðir í 
7. grein, á fund og skal hann þá ásamt þeim, eftir að þeir hafa kynnt sér skýrslu 
eftirlitsmanns og skýrslur fyrir sakadómi, ef fyrir hendi eru, ákveða, hvort mönn- 
um þeim, er löggæzlumaður telur, að hafi hegðað sér ósæmilega á skemmtun, 
skuli bannaður aðgangur að skemmtunum innan héraðsins og um hve langan tíma 
bannið skuli gilda. Bann nefndarinnar skal tilkynnt skriflega öllum forstöðu- 
mönnum í héraðinu, löggæzlumönnum öllum, svo og manni þeim, er banninu er 
beint gegn. Á meðan bannið gildir, ber forstöðumönnum samkomustaða og Þþjónustu- 
liði 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 aðsangs. 

9. gr. 
Kostnaður sá, er leiðir af framkvæmd þessarar reglugerðar greiðist að % úr 

ríkissjóði en að % úr viðkomandi sveitarsjóði (eftir atvikum úr bæjarsjóði), að 
því er laun aðallöggæzlumanna snertir. En laun aðstoðarmanna greiði aðili 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 samkv. 5. 
grein. 

Haldi utanhéraðsmaður eða félag skemmtun á samkomustað innan héraðs, 
getur sýslumaður (bæjarfógeti) krafizt þess, að sá aðili greiði hluta sveitarsjóðs 
(bæjarsjóðs) af kostnaði við eftirlit 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 dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 13. júní 1960. 

Bjarni Benediktsson.   
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá Il. 

Frá og með 18. júní 1960 sanga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í dag, 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 16. júní 1960. 

F.h.r. 

Gústav A. Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 
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REGLUR 

um félagsheimilið Végarð. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Végarður í Fljótsdalshreppi, Norður-Múlasýslu. Lóðin 

er á erfðafestu úr prestsetrinu Valþjófsstað. 
Lóðarstærð: 6386 fermetrar, afgirt. 
Eigendur félagsheimilisins eru Ungmennafélag Fljótsdæla, Fljótsdalshreppur 

og kvenfélagið Einingin í Fljótsdal. 

2. gr. 
Fimm manna húsnefnd, kjörin árlega, stjórnar félagsheimilinu. Tilnefni stjórn 

ungmennafélags Fljótsdæla þrjá menn, hreppsnefnd Fljótsdalshrepps einn mann 

og kvenfélagið Einingin í Fljótsdal einn mann. 
Jafnmargir varamenn skulu kjörnir á sama hátt. 

Húsnefnd skipti sjálf með sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók 
um störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda Þjóðskjalasafni 

gerðabækur þess til vörzlu. 

ð. gr. 

Húsnefnd heldur fund er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund, ef % 

nefndarmanna æskja. 
Aðalfundur eigenda félagsheimilis skal vera ár hvert. Skulu þangað kvaddir 

með hæfilegum fyrirvara stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur félags- 
heimilis. Á fundinum skal húsnefndin leggja fram rekstrar- og efnahagsreikning 
félagsheimilisins fyrir síðastliðið ár, endurskoðaða af endurskoðendum sveitarsjóðs- 
reikninga eða löggiltum endurskoðanda. Einnig leggur hún fyrir fundinn fjárhags- 
áætlun fyrir félagsheimilið á yfirstandandi ári. 

Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm sem unnt er. Eigi má efna til veru- 
legra útgjalda, nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða aukafundi sömu aðila 
og sæti eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafnt um rekstrargjöld og stofnkostnað. 

Reikninga og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. 
Húsnefndarmenn hafa hver um sig eitt atkvæði á aðalfundi og hver félags- 

stjórn þrjú atkvæði. Félassstjórnir skýra frá því á aðalfundi, hvern þær hafa 
valið af sinni hálfu í húsnefnd næsta ár. Afrit af ársreikningum félagsheimilisins 
skal senda félagsheimilasjóði. Félagsheimilið skal rekið sem sjálfstæð stofnun með 

sérstöku reikningshaldi. Almanaksárið skal vera reikningsár þess. 

4. gr. 
Aðalverkefni húsnefndar eru: 

a. að ráða húsvörð, þar sem þess er þörf að dómi aðalfundar, setja honum 
starfsreglur og sjá um að þeim sé fylgt; 

b. að ráða annað starfsfólk, ef aðalfundur telur nauðsynlegt. Leita skal umsagnar 
húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn; 

að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra; 
að ákveða sjöld fyrir afnot hússins; 

að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda; 
að sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda; 

að sjá um, að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 
og að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni; 

0
 
A



275 

h. ad sjå um, ad husid sé hæfilega hitad og lyst; 
i. að sjá um, að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. 

5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er þeim að heimila félögum, er greinir í 1. gr. laga nr. 77 1947, um 

félagsheimili, innan sama byggðarlags afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef eigi 
fer í bága við eðlilega þörf eigenda sjálfra fyrir húsið. Verði ágreiningur um, 
hvort slíkt félag eigi rétt á af notum af félagsheimili, sker fræðslumálastjóri úr. 
Úrskurði hans má skjóta til menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist 

til þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma eigi aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan 

hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af 

sinni hálfu. Ef húsvörður er enginn, eða eigi við, þegar samkomu lýkur, skal 
sæzlumaður slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, 
koma húsbúnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og 
loks loka vel gluggum og hurðum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá um 

ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vandlega 
með sótthreinsandi efni og fatageymslur, bað- og búningsherbergi ræst. 

Árlega skal fram fara gagnger ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að 

halda henni snyrtilegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé 
jafnan vel hirt. Lóðina skal girða traustri, gripheldri girðingu, er haldið sé vel við. 

Hestagirðing eða bifreiðastæði skal vera í námunda við félagsheimilið, ef því 
verður við komið. 

11. gr. 
Fánastöng skal koma fyrir á húsinu eða við það. Hún skal vera traustlega 

fest og máluð hvít. Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúra skal 
ávallt vera heil. Stöngin skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella 
hana, t. d. ef skipta þarf um snúru eða mála stöngina. 

Þess skal vandlega gætt að nota einungis fána með réttum litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla vandlega, með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga: múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir og dyraumbúnað, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, eldavél og 
hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðstjöld, 
gólf í samkomusal o. s. frv. 

B 66 

Endurprentað blað. 
  

1960 

103 

20. júní



1960 276 

103 13. gr. 
20. júní Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit skulu þeir 

bæta, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu má hvorki veita áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt þá, 

er gegn þessu brjóta, aðgangi að félagsheimilinu tiltekinn tíma. 
Þó má í þessu efni veita undanþágu í veizlum, sé þess sérstaklega óskað, enda 

komi samþykki húsnefndar til. 

15. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. júní 

1957, um félagsheimili, öðlast gildi þegar menntamálaráðueytið hefur staðfest þær. 

Végarði, 5. ágúst 1959. 

F. h. Ungmennafélags Fljótsdæla, F. h. Fljótsdalshrepps, 

Bergljót Jörgensdóttir, formaður. Benedikt Friðriksson, oddviti. 

F. h. Kvenfélagsins Einingin, 

Lára Ó. Kjerúlf, form. 

Framanskráðar reglur staðfestist hér með. 

Menntamálaráðuneyti, 20. júní 1960. 

F. h. r. 

Ásgeir Pétursson. 
  

Knútur Hallsson. 

104 SAMÞYKKT 
22. júní 

um lokun sölubúða í Húsavík. 

1. gr. 
Sölubúðum í Húsavík skal lokað, eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. 

2. gr. 
All virka daga ársins, skulu sölubúðir vera lokaðar frá kl. 18 til kl. 8.30, 

þó skulu vera frá þessu þær undantekningar er nú skal greina: 
Aðfangadag jóla skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 13. Gamlaársdag og 

laugardag fyrir páska kl. 16. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að 
hafa sölubúðir opnar til kl. 24 og þriðja virkan dag fyrir aðfangadag til kl. 22. Frá 
1. janúar til 30. apríl skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 13 á laugardögum. 

Á tímabilinu 1. maí til 20. september skal á laugardögum loka sölubúðum 
eiga síðar en kl. 12 og á föstudögum eigi síðar en kl. 19. 

Frá 21. september til 31. desember skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 16 á 
laugardögum. 

3. gr. 
Á helgidögum þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 17. júní og fyrsta mánudag 

í ágúst mega engar sölubúðir vera opnar. Í. desember og 1. maí skal sölubúðum 
lokað kl. 12.
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4. gr. 104 
Frá ákvæðum um lokunartima sölubúða í samþykkt þessari skulu enn fremur 22. júní 

vera þessar undantekningar: Brauð- og mjólkurbúðum má halda opnum á almennum 
helgidögum, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og fyrsta mánudag í ágúst frá 
kl. 9— 12, eingöngu til sölu á brauðvörum, mjólk og mjólkurvörum. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. Þeim er þó eigi heimilt að 
selja eftir lokunartíma sölubúða, nokkurn þann varning, sem ekki má selja nema 
samkvæmt verzlunarleyfi. 

5. gr. 
Menn, sem komnir eru inn í sölubúðir fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 

6. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja í lyfjabúðum, brauðbúðum og 

mjólkurbúðum, á torgum eða götum eða annars staðar utan sölubúða, nokkurn þann 
varning, er ekki má selja án verzlunarleyfis. Heimilt er þó að selja bátum eða skipum 
eftir lokunartíma, veiðarfæri, kol, olíu, vistir og aðrar nauðsynjar, svo og bifreið- 

um benzin og olíur. Einnig er heimilt að selja langferðamönnum nesti fyrir lokuð- 
um dyrum. 

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

samþykkt þessari fyrir einstaka daga. Einnig er lögreglustjóra heimilt að fyrirskipa 
lokun sölubúða einn dag í einu, eftir áskorun bæjarstjórnar. 

8. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum frá 20 til 500 krónum, og renna 

sektirnar í bæjarsjóð Húsavíkur. Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka 
sem almenn lögreglumál. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Húsavíkur samkv. lögum nr. 17 1. 
febr. 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga 
að máli. Jafnframt er úr gildi numin samþykkt nr. 190 13. nóv. 1953, um 
lokunartíma sölubúða í Húsavík. 

Félagsmálaráðuneytið, 22. júni 1960. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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105 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Barnaheimilissjóð Hafnarfjarðar, 
22. júní útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. júní 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Barnaheimilissjóð Hafnarfjarðar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Barnaheimilissjóður Hafnarfjarðar. Hann er stofnaður með 

frjálsum framlögum. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að stofna og reka barnaheimili fyrir börn úr Hafnarfirði. 

3. gr. 
Sjóðnum skal afla tekna eftir því, sem með þarf, með frjálsum framlögum, 

samskotum og öðrum þeim fjáröflunarleiðum, er ákveðnar verða á hverjum tíma. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa alls 9 menn: Barnaverndarnefnd og framfærslunefnd 

skipa sinn fulltrúann hvor og jafnmarga til vara. Barnaverndarfélag Hafnarfjarðar, 
Kvenfélagið Hringurinn og Rauði kross Íslands — Hafnarfjarðardeild skipa tvo full- 
trúa hvert og jafnmarga til vara. Barnaverndarfulltrúi skal skipa níunda sæti í 

stjórn sjóðsins. 
Stjórnin skiptir með sér verkum og skipar málum sjóðsins um allt, sem ekki 

er ákveðið hér, en kemur til úrlausnar. Stjórnin ráðstafar eignum sjóðsins Í sam- 

ræmi við tilgang hans, ef starfsemin leggst niður. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins bera ekki persónulega ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins. 

6. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta Íslands á skipulagsskrá þessari og hún síðan 

birt í B-deild stjórnartíðinda. 

Hafnarfirði, 1. apríl 1960. 

Sigríður E. Sæland. Helgi Jónasson. Jóhann Þorsteinsson. 

Ólafur Einarsson. Hjörleifur Gunnarsson. Þórunn Helgadóttir. 

Ingibjörg Jónsdóttir. Solveig Eyjólfsdóttir.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Margrétarsjóð, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. júní 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Margrétarsjóð. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Margrétarsjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 26. maí 1944 af meðlimum kvennaklúbbsins Zonta í 

Reykjavík með 6500 krónum og ber nafn Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus, fyrr- 
um forstöðukonu Málleysingjaskólans. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja bágstadda málleysingja að afloknu skólanámi. 

Heimilt er og að veita styrki úr sjóðnum til hvers þess, er miðar að bættum 
aðferðum og nýjungum í læknishjálp handa heyrnar- og mállausu fólki. 

4. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í banka eða sparisjóði eða með kaupum á bankavaxta- 

eða ríkisskuldabréfum. 

5. gr. 
Vextir og annað, er sjóðnum kann að áskotnazt, skal leggjast við höfuðstólinn, 

unz hann er orðinn að upphæð 10000 kr. Eftir það má verja 34 af ársvöxtum sjóðsins 

til styrktar áðurnefndum málleysingjum, en % skal leggja við höfuðstólinn. Þegar 
sjóðurinn er orðinn að upphæð 20000 kr. má verja öllum ársvöxtum hans og 
öðrum tekjum eftir því, sem þurfa þykir, en höfuðstólinn, 20000 kr., má ekki skerða. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 konur, er kvennaklúbburinn Zonta í Reykjavík kýs úr 

sínum hópi á aðalfundi til eins árs í senn. Reikningar sjóðsins skulu árlega endur- 
skoðaðir af 2 konum, er kosnar skulu með sama hætti. Sjóðstjórnin veitir styrki og 
sér um ávöxtun á eignum sjóðsins. 

7. gr. 
Sjóðstjórnin skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrá sjóðsins, fundar- 

samþykktir, styrkveitingar og annað, er varðar sjóðinn. Enn fremur skal stjórnin 
halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa í hana ársreikningana. 

8. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu Þirtir árlega í Lögbirtingablaðinu. 

9. gr. 
Óski kvennaklúbburinn Zonta þess síðar að láta af stjórn sjóðsins, skal hann 

afhentur menntamálaráðherra, er þá skipar stjórn hans, og skal þá jafnan a. m. k. 
ein kona eiga sæti í stjórninni. 
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10. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er felld úr gildi skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð 

Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus, nr. 128 7. september 1944. 

107 
22. apríl 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, í maí 1960. 

Í stjórn kvennaklúbbsins Zonta í Reykjavík. 

Auður Auðuns, Hólmfr. Ó. Baldvinsson, Kristín Guðmundsdóttir, 

form. gjaldkeri. ritari. 

AUGLÝSING 

um umferð í Reykjavík. 

Samkvæmt ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur hefur verið ákveðinn aðalbrautar- 
réttur á eftirtöldum götum og gatnamótum: 

10. 

1. Sundlaugavegi. 
2. 
3. Grensásvegi. Aðalbrautarrétturinn gildir þó ekki gagnvart Suðurlandsbraut, 

Brúnavegi. 

Miklubraut og Bústaðavegi. 
Lönguhlíð. Þó ber umferð um Lönguhlíð að víkja fyrir umferð um Miklubraut 
og Eskitorg. 
Nóatún. Þó ber umferð um Nóatún að víkja fyrir umferð um Laugaveg og 
Borgartún. 
Suðurgötu. Aðalbrautarrétturinn gildir þó ekki gagnvart Melatorgi og Túngötu. 
Hofsvallagötu. Aðalbrautarrétturinn gildir þó ekki gagnvart Ægissíðu, Hring- 
braut og Túngötu. 
Vegamótum Bústaðavegar, Klifvegar, Háaleitisvegar og Mjóumýrarvegar, þannig 
að umferð frá framangreindum þvergötum Bústaðavegar hafi biðskyldu gagn- 
vart umferð um hann. 
Vegamótum Tjarnargötu og Skothúsvegar, þannig að umferð um Tjarnargötu 
hafi biðskyldu gagnvart umferð um Skothúsveg. 
Vegamótum Laugarnesvegar og Sigtúns, þannig að Sigtún hafi biðskyldu gagn- 

vart Laugarnesvegi. 

Athygli skal vakin á því, að vegir, sem að aðalbrautum liggja, eru við vega- 
mótin merktir biðskyldu- eða stöðvunarmerkjum. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 22. april 1960. 

Sigurjón Sigurðsson.
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REGLUR 

um félagsheimilið Sævang. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Sævangur í Kirkjubólshreppi, Strandasýslu. 

. Lóðin er eignarlóð. 
Lóðarstærð er 5400 fermetrar. 
Eigendur félagsheimilisins eru: 
Kvenfélagið Björk, Kirkjubólshreppi, 
Ungmennafélagið Hvöt, Kirkjubólshreppi, 
Lestrarfélag Kirkjubólshrepps, 
Kirkjubólshreppur. 

2. gr. 
Húsnefnd, kjörin árlega, stjórnar félagsheimilinu. Hún er þannig skipuð að 

hreppsnefnd kýs einn fulltrúa og hvert hinna félaganna kýs einn fulltrúa hvert. 
Stjórnir félaganna kjósa oddamann á aðalfundi. Varamenn skulu kosnir á sama hátt. 

Sé sami maður í stjórn tveggja eða fleiri félaga, hefur hann aðeins atkvæðisrétt 

fyrir eitt félag, og taki þá varamenn hans í hinu eða hinum félögunum, er hann er í 
stjórn fyrir, sæti á aðalfundi. 

Oddamaður skal boða til fyrsta fundar í húsnefnd ár hvert. 
Húsnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók um 

störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda Þjóðskjalasafni gerðabækur 
þess til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fund er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund ef % nefnd- 

armanna æskja. 
Aðalfundur eigenda félagsheimilis skal vera ár hvert. Skulu þangað kvaddir með 

hæfilegum fyrirvara stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur félagsheimilis. 
Á fundinum skal húsnefndin leggja fram rekstrar- og efnahagsreikning félags- 
heimilisins fyrir síðastliðið ár, endurskoðaða af endurskoðendum sveitarsjóðs- 
reikninga eða löggiltum endurskoðanda. Einnig leggur hún fyrir fundinn fjárhags- 
áætlun fyrir félagsheimilið á yfirstandandi ári. 

Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm sem unnt er. Eigi má efna til verulegra 
útgjalda, nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða aukafundi sömu aðila og sæti 
eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafni um rekstrargjöld og stofnkostnað. 

Reikninga og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Húsnefnd- 
armenn hafa hver um sig eitt atkvæði á aðalfundi og hver félagsstjórn þrjú atkvæði. 

Félagsstjórnir skýra frá því á aðalfundi, hvern þær hafa valið af sinni hálfu í 
húsnefnd næsta ár. 

Afrit af ársreikningum félagsheimilisins skal senda félagsheimilasjóði. 
Félagsheimilið skal rekið sem sjálfstæð stofnun með sérstöku reikningshaldi. 

Almanaksárið skal vera reikningsár þess. 

4. gr. 

Aðalverkefni húsnefndar eru: 
a. að ráða húsvörð, þar sem þess er þörf að dómi aðalfundar, setja honum starfs- 

reglur og sjá um, að þeim sé fylgt; 
b. að ráða annað starfsfólk, ef aðalfundur telur nauðsynlegt. Leita skal umsagnar 

húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn; 
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c. að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra; 
d. að ákveða gjöld fyrir afnot hússins; 

að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda; 
að sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda; 
að sjá um, að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi og 
að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni; 
að sjá um, að húsið sé hæfilega hitað og lýst; 
að sjá um, að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. =Þ

 
O
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5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu, sem aðrir, greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er þeim að heimila félögum, er greinir í 1. gr. laga nr. 77 1947, svo og 

breytingu á þeim lögum frá 29. maí 1957, um félagsheimili, innan sama byggðarlags 
afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, ef eigi fer í bága við eðlilega þörf eigenda 
sjálfra fyrir húsið. Verði ágreiningur um, hvort slíkt félag eigi rétt á afnotum af 
félagsheimili, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans má skjóta til menntamála- 
ráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist til 

þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma eigi aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan 

hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða eigi við, þegar samkomu lýkur, skal gæzlumaður 
slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, koma hús- 
búnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og loks loka vel 
gluggum og hurðum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá 

um ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vandlega 
með sótthreinsandi efni og fatageymslur, bað- og búningsherbergi ræst. 

Árlega skal fara fram gagnger ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni snyrtilegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel 
hirt. Lóðina skal girða traustri, gripheldri girðingu, er haldið sé vel við. 

Hestagirðing og/eða bifreiðastæði skal vera í námunda við félagsheimilið, ef því 

verður við komið. 

11. gr. 
Fánastöng skal koma fyrir á húsinu eða við það. Hún skal vera traustlega fest 

og máluð hvít. Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúran skal ávallt 
vera heil. Stöngin skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella hana, t. d. 
ef skipta þarf um snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt að nota einungis 
fána með réttum litum og hlutföllum.
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12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla vandlega með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga: múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir, dyraumbúnað, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, eldavél og 
hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, gólf í samkomu- 
sal o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit skulu þeir 

bæta, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu má hvorki veita áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt þá, 

er gegn þessu brjóta, aðgangi að félagsheimilinu tiltekinn tíma. 

15. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skirskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. júní 1947, 

um félagsheimili, öðlast gildi þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 

Framanritaðar reglur staðfestast hér með. 

Í menntamálaráðuneytinu, 10. júní 1960. 

F. hr. 

Ásgeir Pétursson. 
  

Knútur Hallsson. 

REGLUR 

um félagsheimilið Valhöll á Eskifirði. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Félagsheimilið Valhöll í Eskifjarðarhreppi, Suður- 

Múlasýslu. 
Lóðin er afhent félagsheimilinu endurgjaldslaust af Eskifjarðarhreppi. Lóðar- 

stærð er 2024 m?. 
Eigendur félagsheimilisins eru samtök eflirgreindra félaga í Eskifjarðarhreppi: 

Ungmennafélagið Austri, Kvenfélagið Döggin, Verkamannafélagið Árvakur, Slysa- 
varnadeildin Brimrún, Slysavarnadeildin Hafrún, Kvenréttindafélag Eskifjarðar, 
Sjómannadagsráð Eskifjarðar og Eskifjarðarhreppur. 

2. gr. 
Húsnefnd, kjörin árlega, stjórnar félagsheimilinu. Hún er skipuð 5 mönnum 

kjörnum á aðalfundi eigendafélagsins. 3 varamenn skulu kjörnir á sama hátt. Hús- 
nefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók um störf 

sin. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda þjóðskjalaverði gerðabækur 
þess til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fundi er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund, ef % 

nefndarmanna æskja. 
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109 Á árlegum aðalfundi eigendafélagsins skal húsnefndin leggja fram rekstrar og 
10. júní efnahagsreikning félagsheimilisins fyrir s. l. ár, endurskoðaða af endurskoðendum 

sveitarsjóðs. Einnig leggur húsnefndin fyrir fundinn fjárhagsáætlun fyrir yfir- 
standandi ár. 

Eigi má húsnefnd efna til verulegra útgjalda nema samþykkt hafi verið á 
lögmætum fundi eigendafélagsins. 

Afrit af ársreikningnum skal senda félagsheimilasjóði. Félagsheimilið skal rekið 
sem sjálfstæð stofnun með sérstöku reikningshaldi. Almanaksárið er reikningsár 

þess. 

4. gr. 
Aðalverkefni húsnefndar eru: 

a. að ráða húsvörð, verði þess talin þörf, setja honum starfsreglur og sjá um að 
þeim sé fylgt, 

b. að ráða annað starfsfólk eftir þörfum. Leita skal umsagnar húsvarðar um 
ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn, 

c. að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra, 
d. að ákveða gjöld fyrir afnot hússins, 
e. að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda, 

f. að sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda, enn 
fremur að sjá um frekari byggingarframkvæmdir eftir ákvörðun eigenda 
félagsins, 

að sjá um, að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 
og að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni, 
að sjá um, að húsið sé hæfilega hitað og lýst, 
að sjá um bíórekstur (í félagsheimilinu), ef ákveðinn verður, 

að sjá um, að löggæzla sé á samkomum eða á annan hátt sjá um, að ekki sé 
brotið gegn þeim ákvæðum lögreglusamþykktar Suður-Múlasýslu og sérákvæð- 
um fyrir kauptúnin og Eskifjarðarhrepp, sem fjalla um samkomur og eftirlit 

með börnum. 

5
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5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Eigendafélagið skal hafa forgangsrétt að afnotum hússins, meðan húsið er enn 

ekki fullgert eða byggingarskuldir enn ekki fullgreiddar, enda greiði félagið tilskilda 
leigu. 

Skylt er að heimila félögum, er greinir í 1. grein laga nr. 77 frá 1947 svo og 
breytingu á þeim lögum frá 29. maí 1957, afnot af húsinu gegn hæfilegu gjaldi, 
ef eigi fer í bága við eðlilega þörf eigenda sjálfra fyrir húsið. 

Verkamannafélagið Árvakur á forgangsrétt að húsinu 1. maí, sjómannadagsráð 
á Sjómannadaginn og Eskifjarðarhreppur 17. júní. 

Verði ágreiningur um, hvort önnur félög eigi rétt á afnotum af félagsheimilinu, 
sker fræðslumálastjóri úr, en úrskurði hans má skjóta til menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga skal ákveðin með hliðsjón af því, hvaða félagsstarfsemi fer fram í hús- 

inu: samkomur með dagskráratriðum og dansi, dans eingöngu, leiksýningar, kvik- 
myndasýningar, fyrirlestrar, fundir, leikæfingar, söngæfingar o. fl., svo og hverjir 
eiga hlut að máli: eigendur félagsheimilisins, önnur félög eða einstaklingar á staðn- 
um eða utan hans. Enn fremur hvort húsið er leigt að degi til eða að kvöldi. 

Eigendur félagsheimilisins skulu fá við vægu verði eða ókeypis afnot af húsinu 
til fundarhalds, leikæfinga eða annars undirbúnings að samkomum, og önnur félög
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skv. 5. gr. 3. málsgr. fái sams konar afnot af húsinu gegn svo vægu verði, að þau 
þurfi ekki að draga saman starfsemi sína eða leita húsnæðis annars staðar. 

Yfirleitt skal leiga til almenns samkomuhalds nærliggjandi félagsheimila höfð 
til hliðsjónar. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseign, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan 

hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Sé enginn fastráðinn húsvörður, skal húsnefnd hafa gæzlumann af sinni hálfu, 

sem að lokinni hverri samkomu lítur eftir hvort skemmdir hafi orðið á húsinu eða 
munum þess og ganga örugglega frá húsinu. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá 

um ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu hreinsuð á réttan hátt, salerni hreinsuð 

vandlega með sótthreinsandi efni og fatageymslur, bað og búningsherbergi ræst. 
Árlega skal fara fram gagnger ræsting alls hússins. 

10. gr. 
Húsvörður eða húsnefnd skal sjá um, að traustri gripheldri girðingu umhverfis 

lóð félagsheimilisins sé vel haldið við, svo og að lóðin sé jafnan vel hirt. Bifreiða- 
stæði skal einnig vera í góðu lagi. 

11. gr. 
Húsnefnd eða húsvörður skal sjá um, að fánastöng við húsið sé jafnan í góðu 

lagi og fáni heill með réttum litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla með viðgerð fyrir augum. Einkum skal 

athuga: múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir og dyraumbúnaði, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, eldavél og 
hitunartæki, raflagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðstjöld, 
gólf o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit, skulu þeir 

bæta, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu ber að hlíta almennum ákvæðum gildandi áfengislaga á 

hverjum tíma. 
15. gr. 

Á nokkrum stöðum í húsinu skulu vera innrammaðar reglur um umgengni 
manna og hegðun í húsinu. 

16. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77/1947 um 

félagsheimili, öðlast gildi þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 

Framanritaðar reglur staðfestast hér með. 

Í menntamálaráðuneytinu, 10. júní 1960. 

F. h. r. 

Ásgeir Pétursson.   
Knútur Hallsson. 
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REGLUR 

fyrir félagsheimilið Fagrihvammur í Rauðasandshreppi. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Fagrihvammur í Rauðasandshreppi í Vestur-Barða- 

strandarsýslu. Lóðin er lögð til af eigendum jarðanna Efri- og Neðri-Tunga, sem 
er þingstaður hreppsins, enda er félagsheimilið jafnframt þinghús hreppsins. 
Húsið er byggt fyrir framlög frá ungmennafélögum í hreppnum, sveitarsjóði 
Rauðasandshrepps, öðrum félagasamtökum, svo og fyrir önnur fjárframlög og 

vinnugjafir einstakra manna. Á almennum hreppsfundi 1956 var sú ákvörðun tekin 
að Rauðasandshreppur ætti húsið, enda hafði það á vígsludegi verið afhent hrepps- 
nefndinni fyrir hönd hreppsins. 

2. gr. 
Húsnefnd (framkvæmdanefnd) kjörin til tveggja ára stjórnar húsinu. Skal 

hún kjörin á almennum hreppsfundi og skipuð fimm manns, konum og körlum. 
Nefndin má vera skipuð þremur konum og tveimur körlum eða öfugt, en kosning 
fer fram á seðlum. Að loknu fyrsta starfsári nefndarinnar skal draga út úr 
henni eina konu og einn karl og kjósa svo í þeirra stað til tveggja ára. Næsta ár 
ganga svo hin þrjú úr nefndinni og er þá kosið í þeirra stað. Heimilt er að 
endurkjósa fólk í nefndina. Varamenn skulu kosnir jafnmargir og fer útdráttur 
þeirra og kjör á sama hátt og aðalmanna. Framkvæmdanefnd skiptir sjálf með 
sér verkum. Hún skal halda nákvæma gerðabók yfir verk sín og ákvarðanir, Ef 
félagsheimilið hættir störfum, skal afhenda þjóðskjalasafni gerðabækur þess til 
vörzlu. 

3. gr. 
Framkvæmdanefnd heldur fundi þegar þurfa þykir. Skylt er henni að halda 

fund, ef tveir nefndarmanna æskja þess. 

Á almennum hreppsfundi, sem haldinn mun að jafnaði í marsmánuði, skal 
framkvæmdanefndin leggja fram reksturs- og efnahagsreikning heimilisins fyrir 
síðastliðið ár, endurskoðaða af endurskoðanda sveitarsjóðsreikninga. Einnig legg- 
ur hún fyrir fundinn fjárhagsáætlun fyrir félagsheimilið á yfirstandandi ári. 
Fjárhagsáætlunin skal serð svo nákvæm sem unnt er. Eigi má efna til verulegra 
útgjalda til fjárfestingar, nema samþykkt hafi verið á almennum hreppsfundi. 
Reikninga og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Afrit af 

ársreikningum félagsheimilisins skal senda stjórn Félagsheimilasjóðs og hrepps- 
nefnd Rauðasandshrepps. Félagsheimilið skal rekið sem sjálfstæð stofnun með 
sérstöku reikningshaldi, undir yfirumsjón hreppsnefndar. Almanaksárið er reikn- 
ingsár þess. 

Á. gr. 
Aðalverkefni húsnefndar (framkvæmdanefndar) eru: 

a. Að ráða húsvörð, þegar þess er talin þörf að dómi nefndarinnar, setja 
honum starfsreglur og sjá um að þeim sé fylgt. 

b. Að ráða annað starfsfólk, ef hún telur það nauðsynlegt. Leita skal umsagnar 
húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn. 
Heimilt er að húsvörður sé úr hópi húsnefndar (framkv.nefndar). 

c. Að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra. 
d. Að ákveða gjöld fyrir afnot hússins.
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e. Að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda, svo og að annast kaup á 110 
öðru er þurfa þykir, svo að samkomur og mannfundir geti farið fram á veg- 15. júní 
um heimilisins. 
Að sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda. 

8. Ad sjá um að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 
og að gætt sé ýtrasta hreinlætis í allri umgengni. 

h. Að sjá um að húsið sé hæfilega hitað og lýst. 
i. Að sjá um að löggæzla sé á samkomum. 
j. Að sjá um yfirleitt allt annað, er varðar rekstur félagsheimilisins og ekki 

hefur verið talið hér að framan. 

FR
 

5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins (sveitarsjådur Rauðasandshrepps) skulu, eins og 

aðrir, greiða fyrir afnot hússins. Skylt er að heimila félögum innansveitar, þeim 
er greinir í Í. gr. laga nr. 77/1947 um félagsheimili, afnot af húsinu, gegn hæfilegu 
gjaldi, ef það fer eigi í bága við þörf eigendanna. Verði ágreiningur um það, hvort 
slíkt félag eigi rétt til afnota af félagsheimilinu, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði 
hans má skjóta til menntamálaráðuneytisins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist til 

að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma eigi aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseign, áhöld og annað lausafé sé jafnan hæfilega vátryggt. 

8. gr. 
Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða ekki við, þegar samkomu lýkur, skal gæzlumaður 
slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingar, koma hús- 
búnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og loka loks vel 
húsum og gluggum. 

9. gr. 
Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður sjá um ræstingu þess, 

þ. e. a. s. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vandlega með sótt- 
hreinsandi efni og fatageymslur og búningsherbergi ræst. Árlega skal fara fram 
sagnger ræsting hússins. 

10. gr. 
Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni hreinlegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel hirt. 
Lóðina skal girða traustri girðingu, er haldið sé vel við. Bifreiðastæði skal haldið 
hreinlega og vel við. 

11. gr. 
Fánastöng skal vera við húsið, henni skal vera traustlega fest og máluð hvít. 

Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúran skal ávallt vera heil. Stöngin 
skal vera í tveimur hlutum, þannig að auðvelt sé að fella hana, t. d. ef skipta þarf 
um snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt, að nota eingöngu fána með 
réttum litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga alla húseignina vandlega með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga múrhúðun, þak og þakrennur, niðurföll, hurðir og dyraumbúnaði,
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glugga (utan og innan), málningu gólfdúka, klæðningu veggja, hreinlætistæki, raf- 
lagnir og ljósatæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðstjöld, gólf í samkomu- 

sal og víðar, eldavél og hitunartæki o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseign, áhöldum og húsbúnaði, umfram eðlilegt slit, skulu þeir 

kosta endurbætur á, er spjöllum valda. 

14. gr. 
Í félagsheimilinu má hvorki veita áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt 

þá, sem gegn þessu brjóta, aðgangi að félagsheimilinu um ákveðinn tíma. 

15. gr. 
Húsnefndin getur í samráði við sýslumann Barðastrandarsýslu, ráðið einn eða 

fleiri löggæzlumenn til þess að annast reglu á samkomum í félagsheimilinu. Kaup til 
slíkra löggæzlumanna greiða þeir, er fyrir samkomu standa hverju sinni, eða eftir 

því, sem lög mæla fyrir á hverjum tíma. 

16. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. júní 1947, 

um félagsheimili, öðlast gildi þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 
Þannig samþykkt á almennum hreppsfundi í félagsheimilinu Fagrihvammur 

föstudaginn 22. marz 1957. 

Framanritaðar reglur staðfestast hér með. 

Menntamálaráðuneytið, 15. júní 1960. 

F. h. r. 

Åsgeir Pétursson.   
Knútur Hallsson. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 27. júní 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í dag, 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 24. júní 1960. 

F. hr. 

Gústav A. Jónasson.   
Ragnar Bjarkan.
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SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Víðidalsár. 

1. gr. 

Félagið heitir Veiðifélag Víðidalsár. Heimili þess og varnarþing er heimili for- 
manns. 

2. gr. 
Félagssvæðið er: Bjargaós, Miðhópsvötn ásamt Gjúfurá fram að fossi í Gestalaut 

Víðidalsá fram að Kolufossi og Fitjaá fram að Bjarnafossi. Þar til heyra þessar jarðir: 
Þingeyrar, Leysingjastaðir, Hagi, Hólabak, Miðhóp, Gröf, Refsteinsstaðir, Laufás, 
Árnes, Sólbakki, Nýpukot, Þorkeishóll, Lækjamót, Þórukot, Stóra-Ásgeirsá, Litla- 
Ásgeirsá, Dæli, Hvarf, Ytra-Kolugil, Syðra-Kolugil, Bakki, Víðidalstunga, Víðidals- 

tunga II, Ytri-Valdarás, Syðri-Valdarás, Kambhóll, Efri-Fitjar, Neðri-Fitjar, Fremri- 
Fitjar, Fremri-Fitjar II, Stóra-Hvarf, Hrísar, Auðunarstaðir, Auðunarstaðir IL, Braut- 

arland, Galtanes, Síða, Litla-Borg, Syðri-Stóra-Borg, Ytri-Stóra-Borg, Gottorp og Ás- 
bjarnarnes. 

td 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu og leigja 

það til stangarveiði eða nytja veiðina á annan hátt, samkvæmt landslögum. Félagið 
tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. Heimilt skal þó veiðieigendum við Hóp, að 
leggja silunganet frå landi á tímabilinu frá 1. apríl til 31. maí og 1. ágúst til 15. sept- 
ember ár hvert. Aldrei skal þó netalengd fara fram úr 30 metrum hjá hverjum 
landráðanda. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 5 menn. Skulu þeir kosnir á aðalfundi félagsins til þriggja 

ára Í senn og skipta þeir sjálfir með sér verkum. Enginn félagsmaður getur skorazt 
undan kosningu, nema hann hafi verið þrjú ár í stjórn. Kjósa skal tvo varamenn og 
tvo endurskoðendur til sama tíma. 

. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkværndir félagsins á milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og 
hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. Á stjórnarnefndar- 
fundum ræður afl atkvæða úrslitum og er formanni skylt að boða til fundar, ef meiri 
hluti stjórnarinnar óskar þess. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar. Á leyfum skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og með 
hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda fyrir 15. apríl ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á næsta 
ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fund- 
urinn þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, 
gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 
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6. dag ágústmánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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112 8. gr. 
28. júní Arð af sameiginlegri veiði skal skipta niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Endurmat á arðskrá félagsins skal fara fram á fimm ára fresti, ef einn eða 

fleiri félagsmenn krefjast þess. 
10. gr. 

Brot á samþykktum þessum varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53 
1957 um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 28. júní 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

113 ARÐSKRÁ 
28. júní 

fyrir Veiðifélag Víðidalsár. 

Þingeyrar .........2.00200000 000. 300 einingar. 
Leysingjastaðir ...............2..00.000.0... 19 — 
Hagi ........0..000000 0000. 33 — 
Hólabak .........20.00000 00 0n en 21 — 
Miðhóp ......000000000n sn 2 — 
Gröf .......00200 0000 5 — 
Refsteinsstaðir ............000.000 0000... 27 — 
Laufás .......0.00200000 0000... 17 — 
Árnes ......0000 0000 17 — 
Þorkelshóll, Nypukot, Sólbakki .......... 48 — 
Lækjamót .........20000 0000. 19 — 
Þórukot .....00000002000 enn. 8 — 
Stóra-Ásgeirsá ..........0.0000 000... 20 — 
Litla-Ásgeirsá .................000000.0.... 5 — 
Dæli ........220000 0000... 10 — 
Hvarf ...........20020000 0... 19 — 
Kolugil .........0..00000 00 6 — 
Bakki .........00000000 00 enn 12 — 
Víðidalstunga ..........0000000 0000... 94. — 
Valdarás ..........000020000 00 8 — 
Kambhóll .........202.0000 000. 7 — 
Neðri-Fitjar ...........0.0000000 0000... 10 — 
Stóra-Hvarf ...........00000000 00... 3 — 
Fremri-Fitjar (Tryggvi) .................. 8 — 
Fremri-Fitjar (Guðmundur) .............. 71 — 
Hrísar .........020000. 0200 0 ns 12 — 
Auðunarstaðir ..........000.200000.0..... 36 — 
Brautarland, Galtarnes .........000000000.. 43 —
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Síða  seeeeseeeeeeeeeenensssnse sen ennsnne 25 einingar. 113 
Litla-Borg ................00.00 00... 44 — 28. júní 
Stóra-Borg ................00 000... 382 — 
Gottorp 20.00.0000 20 — 
Ásbjarnarnes ...........2200. 0000... 43 — 

  

Alls 1000 einingar. 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, til að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 28. júní 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUR 114 
28. júní 

fyrir félagsheimili Hjaltastaðahrepps í Norður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Nafn félagsheimilisins er Hjaltalundur. Lóðin er leigulóð, leigð af jarðeignadeild 

ríkisins, samkv. leigusamningi staðfestum af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 31. ágúst 
1945. Lóðarstærðin er 21 ha. Lóðamörk samkv. leigusamningi. 

Eigendur félagsheimilisins eru: Hjaltastaðahreppur að % hlutum, Ungmenna- 
félagið Fram að 3% hlutum og Kvenfélagið Björk að % hlutum. 

2. gr. 
Húsnefnd, kjörin árlega, stjórnar félagsheimilinu. Hún er þannig skipuð, að 

stjórn hvers félags, sem er meðeigandi í félagsheimilinu, kýs einn mann í nefndina. 
Varamenn skulu kosnir á sama hátt. Húsnefnd skiptir sjálf með sér verkum. Hún 
skal halda nákvæma gerðabók um störf sín. Ef félagsheimilið hættir störfum, skal 
afhenda gerðabækurnar héraðsbókasafni Austurlands, ef stofnað verður, annars 
þjóðskjalasafninu til vörzlu. 

3. gr. 
Húsnefnd heldur fundi er þurfa þykir. Skylt er henni að halda fund ef einn nefnd- 

armanna æskir þess. 

Aðalfundur eigenda félagsheimilisins skal vera ár hvert. Skulu þangað kvaddir 
með hæfilegum fyrirvara stjórnendur allra þeirra félaga, sem eru eigendur félags- 

heimilisins. Á fundinum skal húsnefnd leggja fram rekstrar- og efnahagsreikninga 
félagsheimilisins cndurskoðaða af endurskoðendum sveitarsjóðsreikninga eða löggilt- 
um endurskoðanda. Einnig leggur hún fyrir fundinn fjárhagsáætlun fyrir félags- 
heimilið á yfirstandandi ári. 

Fjárhagsáætlunin skal gerð svo nákvæm sem hægt er. Eigi má efna til verulegra 
útgjalda nema samþykkt hafi verið á aðalfundi eða aukafundi sömu aðila og sæti 
eiga á aðalfundi. Gildir þetta jafnt um rekstrargjöld og stofnkostnað. Reikninga 
og fjárhagsáætlun skal bera undir atkvæði fundarmanna. Atkvæðisrétt á aðalfundi 
hafa 3 menn frá hverjum eignaraðila félagsheimilisins, þó ekki húsnefndarmenn. 

Félagsstjórnir skýra frá því á aðalfundi hvern þær hafa valið í húsnefnd af sinni 
hálfu næsta ár.
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Afrit af ársreikningum félagsheimilisins skal senda félagsheimilasjóði. 

Félagsheimilið skal reka sem sjálfstæða stofnun með sérstöku reikningshaldi. 

Almanaksárið skal vera reikningsár þess. 

4. gr. 

Aðalverkefni húsnefndar er: 
a. Að ráða húsvörð, sé þess þörf að dómi aðalfundar, setja honum starfsreglur 

og sjá um, að þeim sé fylgt. 
b. Að ráða annað starfsfólk, ef aðalfundur telur nauðsynlegt. Leita skal umsagnar 

húsvarðar um ráðningu starfsfólks, sem á að vinna undir hans stjórn. 

Að ráðstafa félagsheimilinu til afnota fyrir eigendur og aðra. 
Að ákveða gjöld fyrir afnot hússins. 
Að annast kaup nauðsynlegra tækja og áhalda. 

sjá um viðhald og endurbætur húseignar, húsbúnaðar og áhalda. 

Að sjá um að ræsting félagsheimilisins (húss og lóðar) sé jafnan í góðu lagi 

og að gætt sé ýtrasta hreinlætis í umgengni. 
Að sjá um að húsið sá hæfilega hitað og lýst. 
Að sjá um að löggæzla sé á samkomum, ef þess er þörf. Ea

 
R
e
 

A
o
 

> ok
 

5. gr. 
Eigendur félagsheimilisins skulu eins og aðrir greiða leigu fyrir afnot hússins. 
Skylt er þeim að heimila félögum, sem greinir í 1. gr. laga nr. 77 1947, um félags- 

heimili, svo og breytingum á þeim lögum frá 25. maí 1957, innan sama byggðarlags 

afnot af húsinu gegn hæflegu gjaldi, ef eigi fer í bága við eðlilega þörf eigenda sjálfra 

fyrir húsið. Verði ágreiningur um, hvort slíkt félag eigi rétt á afnotum af félagsheim- 

ilinu, sker fræðslumálastjóri úr. Úrskurði hans má skjóta til menntamálaráðuneyt- 

isins. 

6. gr. 
Leiga fyrir afnot félagsheimilisins skal ákveðin svo há, að nægilegt fé fáist til 

þess að inna af höndum nauðsynleg gjöld, ef stofnuninni koma ekki aðrar tekjur. 

7. gr. 
Þess skal gætt, að húseignir, áhöld, húsbúnaður allur og fatnaður sé jafnan hæfi- 

lega vátryggt. 

8. gr. 

Félag, er samkomu heldur í félagsheimilinu, skal hafa þar gæzlumann af sinni 

hálfu. Ef húsvörður er enginn eða ekki við, þegar samkomu lýkur, skal gæzlumaður 

slökkva ljós, ganga örugglega frá hitunartækjum, opna loftræstingarop, koma hús- 

búnaði og áhöldum á sinn stað, koma óskilamunum í örugga vörzlu og loks loka vel 

gluggum og hurðum. 

9. gr. 

Að lokinni hverri notkun félagsheimilisins skal húsvörður eða húsnefnd sjá um 

ræstingu þess, þ. á m. að gólf séu þvegin úr sápuvatni, salerni hreinsuð vandlega með 

sótthreinsandi efni, fatageymslur og búningsherbergi ræst. 
Árlega skal fram fara gagngerð ræsting alls hússins. 

10. gr. 

Ganga skal þannig frá lóðinni umhverfis félagsheimilið, að auðvelt sé að halda 

henni snyrtilegri, og skal húsvörður eða húsnefnd sjá um, að hún sé jafnan vel hirt. 

Lóðin skal vera girt traustri gripheldri girðingu, er haldið sé vel við. Hesthús og 

bifreiðastæði skal vera í námunda við félagsheimilið.



293 

11. gr. 
Fánastöng skal komið fyrir á húsinu eða við það. Hún skal vera traustlega 

fest og máluð hvít. Húnn og snerill mega þó vera í öðrum lit. Fánasnúra skal ávallt 
vera heil. Stöngin skal vera í tveim hlutum, þannig að auðvelt sé að fella hana, t. d. 
ef skipta þarf um snúru eða mála stöngina. Þess skal vandlega gætt að notaður sé 
einungis fáni með réttum litum og hlutföllum. 

12. gr. 
Árlega skal athuga húseignina alla vandlega með viðgerð fyrir augum. Einkum 

skal athuga múrhúðun, þak, þakrennur, niðurföll, hurðir, dyraumbúnaði, glugga 
(utan og innan), málningu, gólfdúk, klæðningu á veggjum, hreinlætistæki, eldavél og 
hitunartæki, raflagnir og ljóstæki, vatnslögn og krana, gluggatjöld, leiksviðstjöld, 
gólf í samkomusal o. s. frv. 

13. gr. 
Skemmdir á húseigninni, áhöldum og húsbúnaði umfram eðlilegt slit, skulu þeir 

bæta, sem skemmdum valda. 

14. gr. 
Á opinberum samkomum, sem haldnar eru í félagsheimilinu, má hvorki veita 

áfengi né neyta þess. Húsnefnd getur svipt þá, sem gegn þessu brjóta aðgangi að 
félagsheimilinu um tiltekinn tíma. 

15. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru með skírskotun til 8. gr. laga nr. 77 5. juni 1947, 

um félagsheimili, öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar af stjórn félagsheim- 
ilisins og þegar menntamálaráðuneytið hefur staðfest þær. 

Framanritaðar reglur staðfestast hér með. 

Í menntamálaráðuneytinu, 28. júní 1960. 

F. h.r. 

Ásgeir Pétursson. 
  

Knútur Hallsson. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðifélag Vatnsdalsár. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Vatnsdalsár. Heimili þess og varnarþing er á Sveinsstöð- 

um í Sveinsstaðahreppi. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Vatnsdalsá, Álftaskálará, Tunguá með 

Hólkotskvísl, Kornsá og Giljá og framrennsli þeirra, en jarðirnar eru: Hjaltabakki, 
Skinnastaðir 1 og 2, Akur, Stóra-Giljá, Litla-Giljá, Beinakelda 1 og 2, Hnausar 1 og 2, 
Bjarnastaðir, Másstaðir, Hjallaland með Grundarkoti, Hvammur 1 og 2, Eyjólfsstaðir, 
Bakki, Hof, Kötlustaðir, Gilá, Marðarnúpur, Guðrúnarstaðir, Kárdalstunga, Þórorms- 
tunga, Sunnuhlíð, Forsæludalur, Grímstunga, Haukagil, Saurbær, Ásbrekka, Ás, Brúsa- 
staðir, Snæringsstaðir, Undirfell, Nautabú, Kornsá 1 og 2, Gilsstaðir, Flaga, Helga- 
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115 vatn, Hnjúkur, Breiðabólsstaður 1 og 2, Miðhús, Vatnsdalshólar, Sveinsstaðir, Stein- 

30. júní nes, Leysingjastaðir, Þingeyrar og Geirastaðir. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskgengd á félagssvæðinu, og að leigja 

það til stangaveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. Ábúendum skal 

þó heimil silungsveiði í lagnet í Vatnsdalsá frá sjó og fram á móts við bæinn Forsælu- 

dal. Þó má ekki veiði í ánni framan við Undirfell eftir 31. ágúst. Legglengd möskva 

í netum skal vera 4.5—4.7 cm, þá net eru vot. 

4. gr. 

Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu þeir 

kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn, ásamt varamönnum. Enginn félagsmaður 

getur skorazt undan kosningu, nema hann hafi setið þrjú undanfarandi ár í stjórn- 

inni. Aldrei má nema einn stjórnarnefndarmaður vera búsettur í sama hreppi. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 

menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma 
og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur 
yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu leyfi 
félagsstjórnarinnar (sbr. þó 3. gr.). Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma 
og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. Þó má leyfið eigi vera nema til 

eins árs, nema lömætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboði, 

að slíkt leyfi verði til umræðu. 

6. gr. 

Aðalfund skal halda í janúar- eða febrúarmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir 

stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi 

þess á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið 

ár og úrskurðar fundurinn um þá. Aðalfundur kýs stjórn og tvo endurskoðendur, 

ásamt varamönnum til þriggja ára. 

7. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana Í 

gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagaskrá, arð- 

skrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. Aðalfundur 

getur ákveðið að leggja allt að 2% — tvo af hundraði — af ársarði félagsins í sér- 

stakan sjóð, er ætlaður sé til umbóta á fiskvegi eða á annan hátt til aukningar fisk- 

gengd Í ánni. 

. 9. gr. 

Heimilt skal að endurskoða ardskrå félagsins á 10 ára fresti, þó getur helmingur 

félagsmanna krafizt endurskoðunar á fimm ára fresti. 

10. gr. 

Eftir því sem ekki er fram tekið í samþykkt þessari um starfsemi félagsins, fer 

eftir IX. kafla laga nr. 53/1957 um lax -og silungsveiði.
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11. gr. 115 
Brot á samþykkt þessari varða sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53/1957 30. júní 

um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi, sem er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og 
silungsveiði, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. júní 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð ættmenna Péturs J. 116 
Ólafssonar og Þorsteinu Guðmundsdóttur, Bolungavík, útgefin á venjulegan hátt ad 30. júní 
mandatum af dómsmálaráðherra 30. júní 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð ættmenna Péturs J. Ólafssonar og Þorsteinu Guðmundsdóttur, 

Bolungavík. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minning ættmenna Péturs J. Ólafssonar og Þorsteinu Guð- 

mundsdóttur. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um foreldra þeirra hjónanna beggja og 

bræður tvo, er drukknuðu í blóma aldurs. 
Foreldrar Péturs voru þau Ólafur Jóhannesson, bóndi á Hanhóli og í Minni- 

hlið, f. 16. febr. 1855, — d. 22. jan. 1922 og kona hans, Margrét Ólafsdóttir, f. 12. febr. 
1851, — d. 27. okt. 1932. 

Bróðir Péturs, sem hér um ræðir var Jóhann Benedikt Ólafsson, f. 8. jan. 1891, 
— d. 20. apríl 1916. 

Foreldrar Þorsteinu voru þau Guðmundur Sveinsson frá Felli í Víkursveit, 
Strand., f. 28. júlí 1844, — d. 20. maí 1894 í Bæ og kona hans, Kristín Loftsdóttir, 
f. 25. ágúst 1850, — d. 8. marz 1921. 

Bróðir Þorsteinu, sem hér um ræðir var Magnús Sveinn Guðmundsson, f. 2. sept. 
1883, — d. 1. júlí 1914. 

3. gr. 
Stofnendur sjóðsins eru þau hjónin Pétur J. Ólafsson og Þorsteina Guðmunds- 

dóttir, Bolungavík og er stofndagur 31. maí 1960, — á 75 ára afmæli Þorsteinu. 

4. gr 
Stofnfé sjóðsins er kr. 10000.00 — tíu þúsund —. Tekjur hans eru, auk árlegra 

vaxta það fé sem honum kann að berast sem gjafir, áheit, minningargjafir eða á 
annan hátt. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að fegrun og bættum búnaði Hólskirkju í Bol- 

ungavík. Stofnfé sjóðsins, kr. 10000.00, má aldrei skerða og fyrstu 25 árin frá stofnun
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hans skulu vextir og annað fé, sem sjóðnum kann að áskotnast, leggjast við höfuð- 
stól. Eftir þann tíma má verja vaxtatekjum sjóðsins, öðrum tekjum svo og eignum 
öðrum en stofnfé í samræmi við ofangreindan tilgang hans, eftir því sem stjórn hans 
ákvarðar. Sjóðurinn skal ávaxtaður í Sparisjóði Bolungavíkur eða annarri tryggri 
peningastofnun. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: Sóknarprestur Bolungavíkurprestakalls, formaður sóknar- 

nefndar Hólssóknar og Péturs J. Ólafssonar, en eftir hans dag komi í stað hans ein- 

hver af niðjum stofnenda eða ættingjum, sem búsettur er í Bolungavík og hinir 
stjórnarmennirnir tilnefna. 

Sjóðstjórnin skiptir með sér verkum. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins annast reikningshald hans. Hún semur árlega reikning sjóðsins 

og leggur hann fyrir aðalsafnaðarfund endurskoðaðan. 

8. gr. 
Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt, nema allir stjórnendur sjóðsins séu 

breytingu sammála og safnaðarfundur samþykki. 

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

Bolungavík, 31. maí 1960. 

Pétur J. Ólafsson. Þorsteina Guðmundsdóttir. 

AUGLÝSING 

um notkun tolllækkunarheimildar í lögum nr. 30/1960, um skipan 

innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl. 

Með heimild í bráðabirgðaákvæði í lögum nr. 30/1960, um skipan innflutnings- 
og gjaldeyrismála o. fl., hefur ráðuneytið ákveðið að lækka aðflutningsgjöld af eftir- 
greindum vörum þannig, að gjöldin af þeim verði eins og að neðan greinir og að þær 
flokkist eins og þar segir: 

Tollskrá: 
Katli. Nr. vörur 

36 le Óunnar húðir og skinn, saltaðar eða blásteins- magns- Verð- 
litaðar, ót. a., til skógerðar ... tollfrjálsar. Toll- — tollur tollur 

id Aðrar óunnar húðir og skinn, ót. a., til skó- eining  Aurar % 

gerdar .........0200000 00 
ða Sólaleður og bindsólaleður til skógerðar .... 1 kg 2 
4a Vatnsleður til skógerðar .................... 
ba Aðrar húðir og skinn, sútuð, lituð eða unnin á 

svipaðan hátt, åt. a., til skógerðar .......... — 2 
13a Leðurlíki, sem í eru leðurþræðir og er til skó- 

gerðar .......5.2.000000 000 — 2 
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Tollskrá: Vöru- vers 117 

Kafli. Nr. Toll- Four tollur 4. júlí 

37 la Leðurstykki, tilsniðin, en ekki frekar unnin, eining  Aurar % 

ót. a., til skógerðar ............0..00.00 0. 00... kg 2 5 
39B 4 Plötur, þræðir og stengur, åt. a., úr svamp- 

gummi, til skógerðar ....................0... — 7 2 
4c Plötur, þræðir og stengur, åt. a, úr öðru en 

kátsjúki til skógerðar ..............0..00... — 7 2 
40 38a Tréhælar ..............000.00 0000. — 7 8 
41 1 Korkvårur til skógerðar ........0..00....00... 2 
50 33d Fóðursólar, kantabönd, tákappaefni o. þ. h. úr 

yfirdregnum eða samanlímdum vefnaði, til 
skógerðar .„..............00. 000... — 7 8 

52 32  Skóreimar úr vefnaði ...........0.0.0.0..... — 7 10 
63 39  Járnsaumur til skósmíða (plukkur) ........ — 2 5 

64 10 Skósmíðasaumur úr kopar og koparblöndum . — 2 5 
71 17a Tljastífur, spennur óskreyttar, skókóssar og ann- 

ar þess konar smávarningur, ót .a., úr ódýrum 
málmum, til skósmíða ..........0.0..0.00... — 2 10 

Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmi lög- 
um, en framangreindar vörur í nr. 50/33d, 63/39, 64/10 og 71/17a skulu undanþegnar 
innflutningsgjaldi. 

Vörur teljast því aðeins til framangreindra númera með þeim lækkuðu gjöld- 
um, sem þar eru ákveðin, að viðtakandi varanna reki skógerð og staðfesti það í að- 
flutningsskýrslu, að vörurnar verði einungis notaðar til framleiðslunnar. 

Fjármálaráðuneytið, 4. júlí 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Björn Hermannsson. 

AUGLÝSING 118 
8. júlí 

um bráðabirgðaskírteini skattstjóra og skattanefnda. 

Ákveðið hefur verið að bráðabirgðaskírteini þau, sem skattstjórar og skatta- 
nefndar hafa gefið út samkvæmt 11. gr. laga nr. 10/1960 um söluskatt, skuli gilda til 
31. desember 1960. 

Fjármálaráðuneytið, 8. júlí 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Kristján Thorlacius. 

B 38
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GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Akraness. 

I. KAFLI 

RAFORKUSALA 

Rafveita Akraness selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

I. ALMENN NOTKUN 

1. Um kwst.mæli á 65 aura hverja kwst., auk fastagjalda, er reiknast þannig: 

A.1. 

B. 1. 

C. 1. 

Til lýsingar: 

86 aurar á mánuði af hverjum m? gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. — 
Þó skal aðeins reikna helming gólfflatar til gjalda í geymslum og göng- 
um o. þ. h. 
Til heimilisnotkunar: 

1 krónur á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. 
Herbergi, sem er minna en 5 m? skal reikna sem hálft, en stærra en 25 m? 
sem tvö. 
Til véla: 

16 krónur á mánuði fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. 

2. Um kwst.mæli, án fastagjalds, þannig: 

A. 2. Til lýsingar og til ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjald- 

B. 2. 

C. 2. 

Þr
 

vo 
ce 

skrárinnar: 
260 aurar fyrir hverja kwst. 
Til véla og til vinnulagna í byggingum í smíðum: 

145 aurar fyrir hverja kwst. 
Til. véla í matvælaiðnaði: 

43 aurar fyrir hverja kwst., enda sé uppsett rafafl fastra véla yfir 40 kw. 
og árlegur nýtingartími vélanna eigi skemmri en 1200 kwst. á hvert upp- 
sett kw. þeirra. — Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt 
að 1% klst. um hádegið, á tíma mesta álags. — Eftir þessum gjaldskrárlið 
má einnig selja raforku til rafsuðu málma. 

. Til götu- og hafnarlýsingar: 
86 aurar fyrir hverja kwst., og kosti rafveitan þá rekstur og viðhald lýs- 
ingarkerfisins. 
Um mesta álagsmæli, þannig: 

Til atvinnufyrirtækja með uppsettu rafvélafli yfir 40 kw.: 
965 krónur fyrir hvert kw. mesta álags á árinu, og 11.5 aurar fyrir hverja 
kwst. 

II. HITANOTKUN: 
Um kwst.-mæli á: 

E 1. 50 aura/kwst., án rofs. 
— 2. 27 
— 3. 25 
— 4. 20 
— 5. 14 

— — med allt að 1% klst. rofi á sólarhring. 
A 
HE VA 
— — — 144 — DR
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Gjaldið breytist með útsöluverði á kolum og dieselolíu í Reykjavík á hverjum 119 
tíma, en miðast hér við grunnverðin 880 kr. á kolatonn og 135 aura á olíulitra, þó 15. júní 
þannig, að gjaldið miðast við það eldneytisverð, sem er lægra hlutfallslega miðað 
við grunnverðin. — Gjaldið standi jafnan á heilum eða hálfum eyri. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar: 
a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi 

rafveitustjóra. 
b. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
c. Að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti not- 

andinn tengingu rofans og greiði leigu af honum samkvæmt 2. kafla. 
d. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé samkvæmt 

fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sér- 
stökum rofum og hitastillar notaðir. 

e. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári. 
Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki raf- 

veitunefndar, að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti. 

II. KAFLI 

MÆLA- OG ROFALEIGA 

Rafveitustjóra ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækj- 
um samkvæmt eftirfarandi: 

1. af einfasa kwst.mælum, allt að 30 amp. .........0.00... kr. 2.50 á mánuði. 
2. — þrifasa — 50 amp. og minni ............. — 500- — 
3. — — — yfir 50 amp. til 200 amp. ...... — 1200- — 
4, — — — yfir 200 amp. 22.00.0000... — 1800 - — 

Af klukkurofum skal notandi greiða leigu sem hér segir: 

1. af ein- eða tvípóla klukkurofa 40 amp. og minni ........ kr. 16.00 á mánuði. 
2. — þrípóla klukkurofa 60 amp. og minni .............. — 20.00 - —- 
3. — — — yfir 60 amp. til 200 amp. ........ — 25.00 - — 
4, — — — — 200 amp. seere. — 32.00 - — 
5. — fjarstýrandi klukkurofa ............00.00000... 0... 0... — 500 — 

Af öðrum mælitækjum og rofum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal árs- 
leiga vera sem næst 20% af verði tækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald 
fyrir raforkuna. 

III. KAFLI 

HEIMTAUGARGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 
sem miðast við rúmmál húss, utanmál, á þann hátt sem hér segir: 

Rúmmál húss Heimtaugargjald Rúmmál húss Heimtaugargjald 
í ten. metrum: jarðstrengs, kr. í ten. metrum: jarðstrengs, kr. 

Frá allt að 100 900 Frá 600 allt að 650 2340 

— 100 — — 150 1040 — 650 — — 700 2470 

— 150 — — 200 1170 — 700 — — 750 2600
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Rúmmál húss Heimtaugargjald Rúmmál húss Heimtaugargjald 
í ten. metrum: Jarðstrengs, kr. í ten. metrum: jarðstrengs, kr. 

Frá 200 allt að 250 1300 Frá 750 allt að 800 2730 
— 250 — — 300 1430 — 800 — — 850 2860 
— 300 — — 350 1560 — 850 — — 900 3000 
— 350 — — 400 1700 — 900 — — 1000 3180 
— 400 — — 450 1820 — 1000 —- — 1200 3500 
— 450 — — 500 1950 — 1200 — — 1500 3900 
— 500 — — 550 2080 — 1500 — — 2000 4300 
— 550 — — 600 2200 — 2000 og þar yfir 4800 

Fyrir loftlínu skal greiða heimtaugargjald, er nemur 70% af gjaldinu fyrir jarð- 
streng. 

Sé lengd jarðlinuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínuheimtaugar meiri en 
60 metrar, og (eða) gildleiki vira meiri en 3X70 mm“, skal húseigandi greiða kostnað 
af því, sem fram yfir er. Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, greiði hús- 
eigandi eftir reikningi allan kostnað er af því leiðir. Ef sérstök heimtaug er lögð i 
útihús á byggingarlóð íbúðarhúss, telst hún aukaheimtaug í húsið. 

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga, þegar uppsetningu taugar er lokið. 

IV. KAFLI 

OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 40 krónur. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 40 króna gjald 
í skrifstofu rafveitunnar. 
Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í I. kafla 

Þessarar gjaldskrár, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda 
sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá 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 þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt eru úr gildi felld gjaldskrá fyrir Rafveitu Akraness nr. 60 4. maí 1951, 
ásamt breytingu á þeirri gjaldskrá nr. 148 30. des. 1955. 

Atvinnumálaráðuneytið, 15. júní 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson.
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AUGLYSING 120 
13. júlí 

um skipulag í Mosfellshreppi. 

Eftir tillögu skipulagsstjóra ríkisins og með samþykki hreppsnefndar Mosfells- 
hrepps í Kjósarsýslu, hefur ráðuneytið samkvæmt heimild í 17. gr. laga nr. 55 1921 
ákveðið, að lög nr. 55 27. júní 1921 skuli taka til byggingarlóða í Mosfellshreppi. 

Þetta er hér með birt til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. júlí 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Hjálmar Vilhjálmsson. 

AUGLÝSING 121 
11. júlí 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá IL ? 

Frá og með 12. júlí 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í dag, 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 11. júlí 1960. 

F. h.r. 

Gústav A. Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

SAMÞYKKT 122 
13. júlí 

um forkaupsrétt Neskaupstaðar að húseignum Pöntunarfélags alþýðu, ? 

Neskaupstad. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. juni 1932, um forkaupsrétt kaupstaða og 
kauptuna á hafnarmannvirkjum o. fl. hefur bæjarstjórn Neskaupstaðar samþykkt á 
fund sínum 9. júní 1960 að áskilja Neskaupstað forkaupsrétt að eftirtöldum hús- 
eignum Pöntunarfélags alþýðu í Neskaupstað: 

1. Egilsbraut 5, 
2. Hafnarbraut 1, 
3. Hafnarbraut 13. 

Samþykkt þessi öðlast þegar gildi og gildir í 5 ár frá dagsetningu hennar að telja. 
Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 13. júlí 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir Seltjarnarneshrepp í Kjósarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 19 20. okt. 1905 um byggingarsamþykktir, og lögum nr. 55 
27. júní 1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, hefur félagsmálaráðuneytið 
í dag staðfest byggingarsamþykkt fyrir Seltjarnarneshrepp, Kjósarsýslu. 

Samþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd að byggingarsamþykktum, sem birt 
er með auglýsingu nr. 97 18. ágúst 1948 (Stj.tíð. 1948, B., 167— 186). 

124 

15. júlí 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júlí 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 

AUGLÝSING 
„ 

um aðalbrautir og hámarkshraða á þjóðvegum í nágrenni Reykjavíkur, 

Gullbringu-, Kjósar- og Árnessýslu. 

Eftirtaldir vegarkaflar teljast aðalbrautir og er hámarkshraði á þeim 70 km 
á klst. með þeim takmörkunum, sem að neðan greinir: 

I. Reykjanesbraut: 

A. Aðalbraut telst frá Miklatorgi í Reykjavík um Kópavogskaupstað og veg 
ofan við Hafnarfjörð um Hafnargötu í Keflavík, Faxabraut og Hringbraut. 
að vegamótum Hringbrautar og Reykjanesbrautar vestan við Keflavík. Á 
vegamótum Reykjanesbrautar og Hafnarfjarðarvegar hjá Engidal hefur sá 
síðarnefndi aðalbrautarrétt, en á vegamótum vegar frá Hafnarfirði og 
Reykjanesbrautar á Hvaleyrarholti hefur sá síðarnefndi aðalbrautarrétt. 

. Hámarkshraði: 
Miklatorg—Kópavogslækur ........020200000 0000... 45 km/klst. 
Kópavogslækur—Silfurtún ...........0000000 0000... 0... 60 — 
Silfurtún— vegamót hjá Engidal ..........0.0000.0.0.00... 45 — 
Landshafnarhús í Njarðvík að bæjarmörkum Keflavíkur .. 46 — 
Bæjarmörk í Keflavík um Hafnargötu, Faxabraut og Hring- 

braut að vegamótum Hringbrautar og Reykjanesbrautar 36 — 

IL Suðurlandsvegur: 

A. Aðalbraut frá vegamótum við Vesturlandsveg á Ártúnshöfða um Hveragerði 

B. 

og Selfoss að vegamótum Suðurlandsvegar og Gaulverjabæjarvegar. Á vega- 
mótum Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar hefur sá síðarnefndi aðal- 
brautarrétt og á vegamótum Suðurlandsvegar og Eyrarbakkavegar hefur sá 
fyrrnefndi aðalbrautarrétt. 
Hámarkshraði: 
Vegamót við Vesturlandsveg—Selás ............00..0000.. 60 km/klst. 
Ristarhlið vestan við Selfoss að vegamótum við Gaulverja- 

bæjarveg ..........000000enesneenð rr 35 ——
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III. Eyrarbakkavegur: 124 

A. Aðalbraut frá vegamótum við Suðurlandsveg að vegamótum við ræktunar- 15. júlí 
veg sunnan við Selfoss. 

B. Hámarkshraði á þeim hluta vegarins, sem telst aðalbraut, er 35 km/klst. 

IV. Vesturlandsvegur: 

A. Aðalbraut frá vegamótum við Suðurlandsveg á Ártúnshöfða að vegamótum 
við Þingvallaveg að þeim meðtöldum. 

B. Hámarkshraði frá vegamótum við Suðurlandsveg að Grafar- 
Holti .......2.0.0000000 0 60 km/klst. 

V. Vegir um Þjóðgarðinn á Þingvöllum: 

Hámarkshraði á Þingvalla-, Sogs- og Uxahryggjavegi innan girð- 
inga um Þjóðgarðinn á Þingvöllum er .................. 50 km/klst. 

Auglýsing þessi, sem er sett samkvæmt heimild í 50. og 65 gr. umferðarlaga, 
nr. 26 2. maí 1958, öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi fallin öll eldri ákvæði, 
sem í bága fara við auglýsingu þessa. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. júli 1960. 

Bjarni Benediktsson.   
Gústav Á. Jónasson. 

AUGLÝSING A 
Í 

um staðfestingu á byggingarsamþykkt fyrir Mosfellshrepp í Kjósarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 19 20. okt. 1905 um byggingarsamþykktir og lögum nr. 55 
27. júní 1921 um skipulag kauptúna og sjávarþorpa, sbr. auglýsingu nr. 120 13. 
júlí 1960, um skipulag í Mosfellshreppi í Kjósarsýslu, hefur félagsmálaráðuneytið 
í dag staðfest byggingarsamþykkt fyrir Mosfellshrepp í Kjósarsýslu. 

Samþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd að byggingarsamþykktum, sem birt 
er með auglýsingu nr. 97 18. ágúst 1948 (Stj.tíð. 1948, B., bls. 167— 185), nema 4. gr., 
en þar kemur ný málsgrein, sem verður 4. gr. 1.a., svo hljóðandi: 

Ekki má reisa hús eða önnur mannvirki innan hreppsins, nema samþykki 
byggingarnefndar og sveitarstjórnar komi til. Öll mannvirki skulu staðsett og mörkuð 
í samræmi við heildarskipulag hverrar byggðar og skulu landeigendur bundnir slíku 
skipulagi um skiptingu landssvæðis undir íbúðarhús eða önnur mannvirki. Bygg- 
ingarnefnd er þó heimilt að veita undanþágu frá slíku skipulagi með byggingar á 
lögbýlum sem eingöngu eru miðaðar við þarfir búrekstursins og skal þá hafa 
samráð við Teiknistofu landbúnaðarins. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júlí 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson.
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SAMÞYKKTIR 

Sparisjóðs Sauðárkróks, Sauðárkróki. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Sauðárkróks. Heimili hans og varnarþing er á 

Sauðárkróki. i 
2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður 1. ágúst 1886 og er tilgangur hans að ávaxta fé manna 
með því að lána það út aftur gegn fullnægjandi tryggingu. 

3. gr. 
Sem trygging fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, er allur varasjóður hans, 

eins og hann er á hverjum tíma og auk þess ábyrgð 30 manna fyrir minnst 5000 
krónum. Fundarbók sjóðsins skal jafnan sýna, hverjir eru í ábyrgð þessari, og er 
stjórninni skylt að gera það sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðar- 
menn verði aldrei færri. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, skulu 2 þeirra kjörnir af ábyrgðarmönnum á aðal- 

fundi til fjögurra ára í senn og aðrir 2 til vara. 
Hlutfallskosningu skal við hafa ef óskað er. Á sama hátt kýs sýslunefnd Skaga- 

fjarðarsýslu einn stjórnarmann og einn til vara og gildir kosning þeirra til sama 
tíma. 

Stjórnin skiptir með sér störfum. Aðalfundur ákveður laun stjórnarmanna. 
Stjórn sjóðsins hefur yfirumsjón með öllum framkvæmdum hans. Hún ræður spari- 
sjóðsstjóra og aðra starfsmenn, ákveður kjör þeirra og segir þeim upp starfi, ef 
henni þykir ástæða til. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 
ingar, svo að skuidbindandi sé fyrir sjóðinn, gagnvart viðkomandi viðskiptamönnum 
hans, en það skal vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðnum né i 
hann, nema tveir af starfsmönnum séu viðstaddir og riti þeir upphæðina tafarlaust 
í bækur sjóðsins, hvor um sig. Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir 
einn, ábyrgð á því, að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. 

Tapist eitthvað af fé sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni stjórnar eða 
starfsmanna skal hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir 
auk þess hegningu eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. k 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lån úr sjóðnum, né 

heldur ábyrgjast það fyrir aðra. Sama gildir um fyrirtæki þau, sem þeir eru í stjórn 

fyrir, nema einróma samþykki sjóðsstjórnar sé fyrir hendi og sparisjóðseftirlitið leyfi 

það. Þó þarf ekki slíkt leyfi til að veita lán gegn veði í fasteign, enda fari lánið 

ásamt því, sem áður kann að hvíla á eigninni, ekki fram úr % af matsverði fast- 

eignarinnar. 
6. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu tafarlaust hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins 
og ráðnir starfsmenn hans.
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.  Stjórnarfundir skulu haldnir einu sinni í viku. Aukafundi skal halda, ef þörf þykir 14. jálí 
Ákveður stjórnin í samráði við sparisjóðsstjóra, hvernig skulu haga daglegri starf- 
rækslu sjóðsins. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á að bókhald sjóðsins sé samkvæmt 
ákvæðum laga um sparisjóði frá 27. júní 1941 og reglugerðar frá 15. febr. 1942. 

8. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum skriflega með minnst sex daga fyrirvara. Á fund- 
inum hafa ábyrgðarmenn einir atkvæðisrétt og ræður afl atkvæða, þó má ekki breyta 
samþykktum sjóðsins nema % hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 
Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað, þótt eigi sé mættur nema þriðj- 
ungur ábyrgðarmanna. Aukafundi boðar formaður á sama hátt og aðalfundi, þegar 
honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn æskja þess. 

9. gr. 
Á aðalfundi skal stjórnin leggja fram reikninga hans fyrir síðastliðið almanaks- 

ár, ásamt athugasemdum endurskoðenda og svörum sínum. Aðalfundur úrskurðar 
reikningana og liggur í því kvittun fyrir reikningsskilum að fullnægðum úrskurðum. 
Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á, að reikningur hans fyrir hvert umliðið almanaksár sé 
fullger fyrir lok marzmánaðar og að hann sé gerður eftir fyrirmynd, er stjórnarráðið 
semur. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti o. fl. 

10. gr. 
a. Hver sá, er kemur fé á vöxtu í sjóðinn, fær sem skírteini fyrir innstæðu sinni 

viðskiptabók með sömu yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók sjóðsins 
stendur. Í öllum viðskiptabókum skal vera prentað ágrip af lögum um spari- 
sjóði frá 27. júní 1941, svo og samþykktir sparisjóðsins. Eigandi greiði and- 
virði bókarinnar, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti, en þegar innstæða 
hennar er öll tekin út, skal afhenda sjóðnum hana til ónýtingar án endur- 
gjalds. Glatist viðskiptabók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

b. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, getur meiri hluti sparisjóðsstjórnar neitað 
viðtöku á fé í sjóðinn, eða gert að skilyrði að það standi óhreyft að minnsta kosti 
í eitt ár. 

c. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

d. Fé það, sem lagt hefur verið í sparisjóðinn, að vöxtum meðtöldum, er undan- 
þegið löghaldi á meðan það stendur þar. 

11. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi við 

ákvæði gildandi laga. Vextirnir reiknast í mánuðum þrítugnættum og skulu þeir reikn- 
aðir út og færðir í bækur sjóðsins eigi sjaldnar en einu sinni á ári við lok hvers árs. 
Sjóðnum er eigi skylt að greiða vexti af upphæðum, er standa skemur en 2 mánuði 
í sjóðnum. 

12. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, sem 

menn óska, án uppsagnarfrests, Þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta má, að 
upphæðum frá 500 til 1500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum þar yfir 
með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga meira 
en 2000 kr. á mánuði.úr sömu viðskiptabók. 

B 39
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13. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að við- 

skiptabókin sé sýnd, og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana, og er það full sönnun 

fyrir greiðslunni gagnvart eiganda hennar. Heimilt er að taka við innlögum, þó við- 

skiptabók sé ekki sýnd og skal þá gefa kvittun, ef óskað er, en gæta skal þess, að fylgja 

um þetta ákvæðum þar að lútandi laga. Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með 

þeim kjörum, að hægt sé að hefja innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin 

sé sýnd, skal greinilega letrað á bókina, að hún sýni ekki ávallt rétta innstæðu og sé 

þvi ekki veðhæf. 
Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 

14. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé, eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins i 15 ár, til að 

taka við vöxtum, cða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir áskorun 
í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sjóðsins. 

. 15. gr. 
Ársarð allan af rekstri sjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal leggja 

í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekkur til 
að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því aðeins, 
að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu samanlögðu. 

Þegar svo er komið hag varasjóðs, má með samþykki stjórnarráðsins verja fé 
úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. Að öðru leyti 
en hér er greint skal með varasjóðinn farið samkvæmt ákvæðum laga um sparisjóði 
frá 27. júní 1941. 

III. Um útlán. 

16. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. Með því að kaupa ríkisskuldabréf, eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð. 
Skal, ef bréfin hljóða á handhafa, tafarlaust láta nafnskrá þau sem eign spari- 
sjóðsins. 

b. Með því að lána fé gegn áreiðanlegu fasteignaveði, sjálfskuldarábyrgð ein- 
stakra manna eða félaga. Um lán út á fasteignir skal höfð hliðsjón af gildandi 
fasteignamati. Skulu þau vera afborganalán og eigi veitt til lengri tíma en 40 
ára ef jörð eða steinhús er að veði, en eigi lengri tíma en 25 ára, ef timbur- 
hús er að veði. Húseignir, sem veðsettur eru sjóðnum skulu jafnan vátryggðar 
í félagi er stjórnin tekur gilt. Sjálfskuldarábyrgðarlán má eigi veita til lengri 
tíma en 10 ára og skal þess gætt, að þau séu jafnan vel tryggð. 

c. Með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álítur full trygga, þó má ekki 
kaupa víxla, sem falla í gjalddaga eftir meira en 6 mánuði. 

d. Á hvern annan fulltryggilegan hátt, sem stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

17. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. Aðalfundur ákveður vexti og 
forvexti af útlánum svo og vaxtagjalddaga og dráttarvexti, en heimilt er sparisjóðs- 
stjórninni að taka um þetta ákvarðanir milli aðalfunda, ef þörf krefur.
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18. gr. 126 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán nema meiri hluti sparisjóðstjórnar hafi 14. júlí 

ákveðið það, enda sé það til þess gert að fullnægja skuldbindingum sjóðsins gagn- 
vart innstæðueigendum. Óheimilt er sjóðnum að gefa út handhafaávísanir á sjálfan 
sig. Um tryggingar fyrir því, að sjóðurinn geti hvenær sem er fullnægt skyldum 
sínum um greiðslu á innlánsfé fer eftir þar að lútandi ákvæðum laga um sparisjóði. 

IV. Um reikninga sjóðsins og endurskoðun. 

19. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið, og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn fyrir lok marzmánaðar. 

20. gr. 
Gera skal reikning yfir inn- og útborganir sjóðsins á árinu, reikning yfir tekjur 

hans og gjöld á árinu og nákvæman efnahagsreikning yfir hag hans í árslok. Skal 
frá þessum reikningum og fylgiskjölum þeirra gengið eins og fyrir er mælt í lögum 
um sparisjóði. 

21. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla velur bæjarstjórn Sauðár- 

krókskaupstaðar 2 endurskoðunarmenn og tvo menn til vara, er komi í stað aðal- 
manna í forföllum þeirra. Skulu þeir kosnir til eins árs í senn með hlutfallskosn- 
ingu. Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 
sjóðsins. 

22. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir 15. apríl. Rita þeir síðan á reikn- 
inginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn með 
athugasemdum endurskoðenda og svörum reikningshaldara leggst síðan fyrir aðalfund 
til úrskurðar. Endurskoðendur hafa frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum 
og öðrum skjölum og verðmætum sjóðsins hvenær sem þeir óska. Skylt er þeim að 
rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en ársfjórðungslega, einnig að hafa 
nákvæmt eftirlit með bókfærslu sjóðsins og haga starfi sínu að öllu leyti í samræmi 
við þar að lútandi ákvæði laga um sparisjóði. 

23. gr. 
Stjórn sjóðsins ákveður laun endurskoðenda. 

24. gr. 
Auk samþykkta þessara gilda einnig fyrir sjóðinn lög um sparisjóði frá 27. júní 

1941 og reglugerð um sparisjóði frá 15. febr. 1942, svo og síðar meir ný lagaákvæði er 
sett verða um sparisjóði. 

Framanritaðar samþykktir staðfestast hér með. 

Viðkiptamálaráðuneytið, 14. júlí 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason.   
Yngvi Ólafsson.
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REGLUR 

um leigu á skráningarskyldum ökutækjum til mannflutninga án ökumanns. 

1. gr. 

Enginn má selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskylt ökutæki til mann- 

flutninga án ökumanns, nema fengið hafi verið til þess leyfi hjá lögreglustjóra, þar 

sem leigusali ætlar að hafa starfsstofu, svo og viðurkenningu lögreglustjóra á þeim 

ökutækjum, sem nota á við starfræksluna. 
Skilyrði til þess að fá leyfi eru, að umsækjandi fullnægi þessum skilyrðum: 

Sé lögráða. 
Hafi forræði á búi sínu. 

Sé heimilisfastur á Íslandi. 
Hafi óflekkað mannorð. m

æ
 

Heimilt er að veita félagi leyfi samkvæmt þessari grein, enda fullnægi fram- 
kvæmdastjóri þess skilyrðum 1.—4. töluliðs. 

Fyrir leyfi samkvæmt 1. mgr. skal greiða kr. 500.00 í ríkissjóð. Nú ætlar leyfis- 

hafi að endurnýja eða bæta við bifreiðakost sinn og ber þá að fá leyfi lögreglustjóra 

til notkunar þeirra bifreiða, enda liggi fyrir upplýsingar samkvæmt 1.—-3. tölulið 2. gr. 

2. gr. 
Umsókn um leyfi samkvæmt 1. gr. skal fylgja: 

1. Upplýsingar um tölu þeirra ökutækja, sem ætlunin er að leigja, skráningar- 

númer þeirra, tegund og stærð. 
Vottorð bifreiðaeftirlits ríkisins um að ökutæki þau, sem ætluð eru til leigu, 

séu hæf til þeirrar notkunar. 
Vottorð vátryggingarfélags um, að ökutækið verði tryggt samkvæmt 70. gr. um- 

ferðarlaga nr. 26/1958 til leigu án ökumanns. i 
Upplysingar um hvar starfsstofa verdur. RR

 
wo
 

3. gr. 

Ökutæki, sem leyft hefur verið til leigu án ökumanns, skal fært til skoðunar 

hjá bifreiðaeftirliti ríkisins ársfjórðungslega. Fella skal niður leyfi, ef ökutæki er 

ekki lengur hæft til leigu, að dómi bifreiðaeftirlitsmanns. 

4. gr. 

Eigi má leigja ökutæki án ökumanns öðrum en þeim, sem eru 21 árs að aldri og 

hafa réttindi til að stjórna þess konar ökutæki, sem leigja á. Heimilt er þó að gera 

leigusamning við mann, sem ekki hefur ökuréttindi, enda tilnefni hann ökumann 

skriflega fyrir leigusala og má þá ekki annar stjórna ökutækinu. Skal ökumaður 

uppfylla framangreind skilyrði. 

Leigutaka er óheimilt að nota ökutækið til flutnings farþega gegn greiðslu, lána 

það eða framleigja. 
Leigusala ber að ganga úr skugga um, að sá, sem á að stjórna hinu leigða öku- 

tæki, hafi heimild til þess, með því að skoða ökuskírteini hans. 

5. gr. 

Leigusali skal skrá alla gerða leigusamninga í sérstaka bók, löggilta af lögreglu- 

stjóra. Í bókun skal greina nafn leigutaka, stöðu, heimilisfang og aldur. Enn fremur
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skráningarnúmer ökutækis, á hvaða stundu og degi leigutími hefjist og endi, farna 127 
vegalengd, svo og númer öÖkuskirteinis stjórnanda. Lögreglustjóri getur krafizt 25. júlí 

þess, að frekari upplýsingar séu skráðar. 

6. gr. 
Leigusala ber að gera skriflegan samning í tveimur eintökum um hverja leigu 

og fær leigutaki annað þeirra. Lásmarksleigutími er þrjár klukkustundir og skal inn- 
heimta gjald fyrir þann tíma fyrirfram. 

Við undirskrift samnings skal leigutaki leggja fram geymslufé í peningum, er 
nema a. m. k. kr. 500.00. Leggja ber fram geymslufé, þótt leigusali sé skuldugur 
leigutaka. Eigi ber að endurgreiða geymslufé að svo stöddu, nema leigutaki gefi um 
það skriflega yfirlýsingu, þegar leigutima er lokið, að bann hafi ekki valdið þriðja 
manni líkamstjóni eða eigna með notkun ökutækisins. 

Hafi leigutaki valdið tjóni, sem fellur undir ábyrgðartryggingu eða húftryggingu, 
ef ökutækið er þannig tryggt, ber að nota geymslufé, skv. 2. mgr., til greiðslu tjóns- 
ins eða hluta þess, að svo miklu leyti sem leigusali ber sjálfur áhættu af því, sbr. 7. gr. 

7. gr. 
Vátryggingartaki (leigusali) ber ábyrgð gagnvart vátryggingarfélagi á fyrstu eitt 

þúsund krónum af hverju tjóni, sem fellur á vátryggingarfélag vegna ábyrgðar- 
tryggingarinnar meðan á leigutíma stendur, enda hafi vátryggingartaki, heimilis- 
maður hans eða starfsmaður ekki stjórnað ökutæki, þegar tjón varð. Ef ökutæki er 
húftryggt, ber vátryggingartaki sams konar ábyrgð á fyrstu eitt þúsund krónum af 
hverju tjóni, er falla undir þá tryggingu, að undanskildum tjónum, sem stafa af 
þjófnaði, eldsvoða eða sprengingu. Húftryggingarsala er óheimilt að greiða þá upp- 
hæð fyrirfram upp i tjónagreiðslu. 

Ef skaðabótaskylda skiptist á aðilja, lækkar upphæð sú, sem vátryggingartaki 
ber ábyrgð á, að tiltölu, miðað við hlut hans í heildartjóninu. 

8. gr. 
Fari leigusali ekki eftir fyrirmælum reglugerðar þessarar, ber hann fulla ábyrgð 

gagnvart vátryggingarfélagi á þeim tjónum, sem kunna að verða á leigutímanum og 
falla undir ábyrgðar- eða húftryggingu. 

9. gr. 
Leyfi, sem veitt eru samkvæmt 1. gr., skal lögreglustjóri afturkalla, ef veruleg 

brögð verða að brotum á reglugerð þessari, eða leyfishafi misnotar leyfið á annan 
hátt. 

10. gr. 
Brot á reglum þessum varða viðurlögum samkvæmt VII. kafla umferðarlaga nr. 

26 1958. 

11. gr. 
Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 85. gr. umferðarlaga nr. 26 1958 

og öðlast gildi þegar í stað. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 25. júlí 1960. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Gústav A. Jónasson.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. [surf ke. | sur. | sur. 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 14000) 00/4000| 00|3333 

2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 600 | 00 | 3600 | 00 { 3000 

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 „| > „| > » 
6. | — 8 ær geldar á hausti ...........0..0.0.... hver á | 400 /0013200/ 001} 2667 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200) 00/2000| 00| 1667 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 13000 | 00}3000 | 00|2500 
9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (3000 | 00/4000| 00|3333 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 5 | 00} 1200 | 00| 1000 
ll. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5 | 00) 1200 | 00|1000 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21 | 00/2520| 00} 2100 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5100) 600100) 500 

C. Tovara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 brædi scenerne, pundid å »| » »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å »| > »| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0.0.00000.0.. parið á »| > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur .....20000000........ hver å »| > »| » » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ........0000000.. hver å »| » »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, Í al. á „| > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á »| » »| » » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 320 | 0011920! 00| 1600 

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 å »| » »| > » 

26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »| > „| > „            



  

  

  

  

    
  

3ll 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … já 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 á »| » »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å „| > „1 » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| » »| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 251001 150/00| 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 20| 00{ 120|00| 100 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| » „| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| > „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| > »| > » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| > „| > > 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > »| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 180; 00 „| >|3600 
43. | — 1 lambsfóður .........000000 0000. s.n... á | 180/00 „| >„|3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ..........000000000. 00. sn s.n... 3300 | 00 | 2750 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00000000.00..00... 1380 | 00 | 1150 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........000.0..sss.s ss »| > » 
Eftir D. eða í fiski ...........20..200000... eeen. 1920 | 00 | 1600 
Eftir E., eða Í lýsi .........2020200000.esssssses ss »| > » 
Eftir F. eða i skinnavöru .........0.0000.0...00.. 0... 0... 135/|00| 113 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............0..000000.0 00. 0... 0... 6735 | 50 | 5613 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................0.0...... s.n. 1683 | 75 | 1403       
  

Skrifstofu N.-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 3. maí 1960. 

Erlendur Björnsson, Sig. Vilhjálmsson, Erl. Sigmundsson. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. mai 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. surf kr. |anr.| am. 
1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (|3600 | 00|3600 | 00{ 3000 

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 »| > „| > „ 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...........0.0.0.00... hver á | 290|00|2320 | 00| 1933 

71. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 210|00/2100| 00| 1750 

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 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 | 00 | 2400 | 00 | 2000 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 5|50| 660/00| 550 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ........0000000 00... pundið á „| > „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ........0000.000.. parið á „| » „| » „ 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| > „| > » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .........0000000... parið á „1 > »| > „ 

18. | — 20 eingirnispeysur .....0000000......... hver á „| » „| > „ 

19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ........00.00000.. hver á „| > „| > » 

20. | — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å „| » „| > » 

21. | — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å „| » „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á | 144|00| 864|00| 270 

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 „| > „| > » 

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 „| > »| » » 
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 kyrskinns ............. 10 pund á »| > »| f» » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „| > „| > » 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » »| » » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > » 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 450| 00/2700 | 00 | 2250 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 60 | 00 j 2400 | 00 | 2000 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| > „| > „ 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| » „| > „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 155| 00 „| >|3100 
43" | — 1 lambsfóður ............0.00000... ns á 180 | 00 „| »| 3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............0..000 000... se. | 2381 | 11| 1984 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............0000..00.00... 1335 | 00 { 1112 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........00000000.0v0. sn „| > „ 
Eftir D. eða í fiski .............0.0000000.0ee eee 1872 | 00 | 1560 
Eftir E. eða i lýsi ............0000000 00 .v eeen „| > „ 
Eftir F. eða í skinnavöru ............000.00...e. vn „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið .......................00......0.000 5588 | 11 | 4657 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............0000.0.00.0 00 1862 | 70 | 1552       
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 29. febrúar 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Lúðvík Ingvarsson. 

Framanrituð verðlagskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson, 
  

Kristján Thorlacius. 
B40
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Skaftafellssyslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur, | kr. | aur. | aur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3000! 00/|3000 | 00|2500 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400 001 2400 | 00|2000 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 400) 0012400 | 00 | 2000 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 325 00/|2600| 00| 2167 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 275 | 0013300)! 00} 2750 
— 8 ær geldar á hausti .........0.000.000.. hver á | 325/00|2600 | 00 | 2167 
— 10 ær mylkar á hausti .............2.... hver á | 200 00/2000'| 00| 1667 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á (2500 00}2500 | 00| 2083 
— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á (1800 00/2400 | 00 | 2000 

B. UN, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00 1200 | 00| 1000 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8/00| 960}00| 800 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18 | 00}2160 | 00 | 1800 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 9 00} 1080 | 00| 600 

GC. Tóvara af ullu. 
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 „| > »| > » 

— 60 pör eingirnissokka .............2.... parið á „| » „| > „ 

— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á »| > „| > „ 

— 180 pör sjóvettlinga .........00000000.. parið á „| > »| > „ 

— 20 eingirnispeysur ......02000000 00... hver á „1 > »| » » 

— 15 tvibandsgjaldpeysur .........00000.0. hver å »| » »| > » 
— 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breids, 1 al. á „I » „| » „ 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| > „| > „ 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á sl > »| » » 

— 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum ... vættin å | > »| > »| > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á „| „Í „| » » 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á „| » „| > » 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á s | » „| » »        
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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 »| > „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | í hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å »| » »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund å „| > „| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å „| > »| » » 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| > „> » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| > »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| » »| » » 
37. { — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å »| > »| » » 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| > »| > » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > » 
42. | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir .................. á | 150/00 „| >|3000 
43. | — 1 lambsfóður ..........0000000 00... 0... á | 150100 „| >(3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............00000 200. ns... 2577 | 18|2148 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......200000000.0. 00... 1350 | 00 | 1125 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000000. 0000... »| > » 
Eftir D. eða í fiski ............00000...eesnseense rs „| > „ 
Eftir E. eða Í lýsi .........00.000000... 000... 0... AR „| » » 
Eftir F. eða í skinnavöru ..........0000..00.. 0. ..0.... a... „| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............00.2200.00. 0. enn s seen. 3927 | 7813273 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............02000. 000... eee... 1963 | 89 | 1636         

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 24. marz 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Kjartansson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 9. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 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 ........0.0.0.0000... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ...........0.0... 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 .......000000 00... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .........00.00... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .......0.00.0000... parið á 
— 20 eingirnispeysur ....000.000 00... hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ...........0000.. 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 ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ..........- vættin á 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. kr. | aur. aur. 
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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 „| > „| » „ 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| » »| » » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 24/00! 360100) 300 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á »| > »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å »| » »| > » 
34. { — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „' » „| » „ 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| > „| > „ 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „1 > > 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „| » „| > » 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| > „ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á „| » „| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| Í »| > „ 

42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........000.... á | 120;00 „| » | 2400 
43. | — 1 lambsfådur .......0000e0ereeeereeeeeeerereee å „sl » „| » » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...........0.0000000000 sn ess... . 2333 | 33 | 1945 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......0000000000.0. 0. 0... 7120 | 00| 600 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........00000000 sess sn ER » » 
Eftir D. eða í fiski ............0.2..000000. se... sn... 1200 | 00 | 1000 
Eftir E. eða í lýsi ............20000.0. se sssses ss 360 | 00| 300 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0...00eee.see.. s.s... »| » » 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........200000reeereeeereeseeeeesevee 4613 | 33 (3845 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................eeeeeeesse ss 1153|33| 961     

Skrifstofu Vestmannaeyjakaupstaðar, 2. maí 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

N. Þorsteinsson 
— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

f peningum | Hundrað á Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 
ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3200) 00}3200' 00| 2667 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 450 | 001 2700 | 00} 2250 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 500 | 00 3000 | 001 2500 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 300 | 00} 2400 | 00} 2000 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 250 | 001 3000 | 001 2500 

6. | — 8 ær geldar á hausti ...........0..0.00... hver á | 300 001 2400 | 00| 2000 
1.| — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 150 | 00/1500'/ 00} 1250 
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 | 0012133 | 33|1778 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 5/00! 600)00| 500 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5100; 600/00| 500 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 20 | 00} 2400 | 00} 2000 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 6|00| 720|00| 600 

C. Tóvara af ullu. 
14. | í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........2000000 000... pundið á Þ( » >| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ..........00.00.... parið á »| > »| » » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å »| » »| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga ........000000000.. parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur 2.....000000.0....... hver å »| » »| > » 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ............0..... hver å »| » »| > » 
20. | — 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 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 verkuðum ... 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 

, 4 kr. | aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
21. | 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á »! » „| » » 
28. | — Í tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á »| > „15 » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á »| » „| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á »| > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| » „ið » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å »| » »| > » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| » »| > » 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „| > „| > „ 
35. | — 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „1 > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| > „| > » 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á „1 > mið „ 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ „Í > » 

40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| > „| > „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á sið „| > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 160/00 „| >|3200 
43. | — 1 lambsfóður ..........02200000 00... 0... á I 200,00 „| » | 4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............200000..n0 sva ns... 2481 | 48 | 2068 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0000000...... „ee. | 1080100| 900 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........20200.00. 0... „| > » 
Eftir D. eða i fiski ............200000000. sessa. »| > » 
Eftir E. eða i lýsi ........0000000.0 e.s „| » „ 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.02000... 0... ðe... »| > » 

En meðalverð allra landaura samantalið ..............22..0000000. 00... ne... 3561 | 48 | 2968 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............2.2000.0 0. sen. 1780 | 74 | 1484   
  

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 24. marz 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

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 450 | 00/2700| 00| 2250 

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 .........00000000... hver á | 400/00|3200| 00{ 2667 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 180/00|1800| 001! 1500 
8. | — 1 áburðarhestur, 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. UN, 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 8 00| 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. á 8100! 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 .......0.00000.0. 0... pundið á „| > „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parid å „| » »| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .......00.000000.00.. parid å sl > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur .....00.00.000.0...... hver å „| » »| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| » „| > „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á „| > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å »| > »| > » 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å „| > „| > » 
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 Í Alin 

kr. aur. kr. aur.| aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > »| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar á „| > »| > » 
290. | — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > „| > „ 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| » »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å „| > »| > » 
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 »| » »| > » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| » »| » » 
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 »| > „| > „ 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| » „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 150/00 „| >|3000 
43. | — 1 lambsfóður ...........2.0200000 00... 0... á | 150!00 „| »| 3000 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrrtåldum landaurum verdur: 

Eftir A. eða í fríðu ................200000 00... s.n... 2533 | 3312111 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00000.0. 00... 1380 | 00 { 1150 
Eítir C. eða í ullartóvöru ........0000000...essees ss. »| > „ 
Eftir D. eða i fiski .............2.0.00..0...esve. sn. . „| > » 
Eftir E. eða Í lýsi .............00000.00....00. so... „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........00.... sen... …… »| » » 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........0000rsereeeeeerereseeseenever 3913 | 33 (3261 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00...e.eessese 1956 | 66 | 1630       
  

Skrifstofu Árnessýslu. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. mai 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Keflavík, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alis 

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 | 001) 3000 | 00} 2500 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 400 00 í 2400 | 00 | 2000 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „| » „| > „ 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á „1 » »| > » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å „| > »| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .......00020.0000 0... hver á | 300/|00|2400| 00}2000 

7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. 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 |1500 | 00/2000 | 00) 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 T|00| 840100! 700 

12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 18 | 50/2220| 00 | 1850 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 8 00| 960|00| 800 

GC. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 22.00.0000. ens. pundið á „| > »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .........0.0.00... parið á „| > „| > „ 

16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga ......0000000.00.0... parið á 14 | 0012520 | 00 | 2100 

18. | — 20 eingirnispeysur 2...00000000...0...... hver å „I » „| > „ 

19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ......02.00000.... hver á „| » „| > » 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 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 verkuðum .. vættin á | 150| 00| 900/ 00| 750 

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. 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 „1 > »| > » 
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 á 19/40| 116/40| 97 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á »| » „| > » 
34, | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ „| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „| > »| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > „| » » 

G. Ýmislegt. 
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 „| > »| » » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| > „ 
42. | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir .........0.0000... á | 130/00 „| >|2600 
43. | — 1 lambsfóður ..........200200000. 0... 0... á 80 | 00 „| >|1600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ............000000..na ess... 2300 | 00 | 1917 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........02.000000 000... 1305 | 00 | 1087 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........02000. 000... sess 2520 | 00 2100 
Eftir D. eða í fiski .............0020000. 0. sen. nes..... 900 | 00| 750 
Eftir E. eða i lýsi .........0.020000000..e.nse ss 450 00| 375 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0000.0...0.....0... „eee. | 100) 00| 83 

En meðalverð allra landaura samantalið ...................e.eeeseseseeenn 1575 | 20 | 6313 

og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............0..ee.eeeeesee rs 1262 | 53 | 1052         

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björn Sveinbjörnsson. 
— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. maí 1960. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr, Jaur.| te. | anr.| 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, í fard. hver á | 6001 00|3600| 00} 3000 
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 „| » „| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .........0.0.000.... hver á | 400 00/3200 | 00 | 2667 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 300/00|3000| 00 | 2500 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500! 0012500! 00 | 2083 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |2000 | 00| 2666 | 67 | 2222 

B. UW, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 8120! 960|00{ 800 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á T|50| 840|00| 700 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 21'|00(2520| 00 2100 
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 ........20000 0000. 00. pundið á „| > „| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parid å »| » „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| » » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .......0..000.0.00... parið á »| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0000000000... hver å „| > „| > » 
19. { — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver á „| > »| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 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 | 210! 00|1260| 00! 1050 
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 „| » „| > » 
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 á »| » „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 48| 00| 720100; 600 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á »| > »| » » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á | 25|00! 150) 00| 125 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 17| 50| 105100! 87 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á >| > „| > » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å „| » »| » „ 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „im „| > „ 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á „| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 300! 00| 1800 | 00 | 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| » „| > > 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 225| 00|2700 | 00| 2250 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á sl » „| > > 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 160. 00 »| >1|3200 
43" | — 1 lambsfóður ..............00.0 0... á 200 | 00 „| >|4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............0.000.0.0.. en. 3161 | 11 | 2634 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .................0..00.... 1260 | 00 | 1050 
Eftir C. eða í ullartóvöru .........200000000.0..0. nn „| » » 
Eftir D. eða í fiski ..............0.000...00.. 0... 1260 | 00 | 1050 
Eftir E. eða í lýsi ...............000000....00 0. 720 | 00| 600 
Eftir F. eða í skinnavöru .............0...00...00....0 127 50} 106 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........................000000.00. 6528 6115440 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................0.000000000 eevee 1305 | 72 | 1088       
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. mai 1960. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristjan Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— 6Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..........0.00.0.... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ..........0.00... 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 ........00000 000... pundið á 

— 60 pör eingirnissokka ..........0.000.. parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
— 180 pör sjóvettlinga ......0...0000000.. parið á 
— 20 eingirnispeySur 2....0.000000........ hver á 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur ..........00.000. 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 ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. kr. | aur. aur. 
  

  
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

182 
» 
» 
» 
»   

00 
00 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
» 
» 
» 
»   

2500 
2520 

» 
» 
» 

2800 
1800 
1500 
1200 

960 
600 

2280 
480 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1092 
» 
» 

» 
»   

00 
00 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
» 
» 
» 
»   

2083 
2100 

» 
» 
» 

2333 
1500 
1250 
1000 

800 
500 

1900 
400



  

  

  

  

    
  

327 1960 

Í peningum | Hundrað á | Alin 136 

, + kr. aur. kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis ...... 8 pottar å »| > »| > » 
28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ....... 8 pottar å »| » „| > „ 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 6|00| 90100| 75 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 15| 00! 60J00| 500 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 15/00| 90/00| 75 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns „.......... 10 pund á 12|50| 75|/00| 63 
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 å „| > »| > » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á | 500| 00! 3000 | 00 | 2500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > »| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafidri ................ 10 pund å „| > „| > » 
41. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å »| > »| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .........0..000.0.. á | 160! 00 „| »| 3200 
43. | — 1 lambsfóður .........000000000 000. 0... á »| > „| > » 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...........02000000.. 00... ... se. | 2053 | 33) 1711 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000000000 00... 0.... 1080 | 00| 900 
Eftir C. eða i ullartóvöru .........200000000000 0... 0. 0... „| > » 
Eftir D. eða i fiski ..........20000000000 ss senn... 1092 | 00| 910 
Eftir E. eða Í lýsi ........00000000 000 esn ss. 90|00| 75 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0000000.000.0.0..0.0. 0... 75|00| 63 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0..000000e.eneeeesnns ee. 4390 | 33 | 3659 

og skipt með 5 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða ..............02..00. 0... ss 878 ' 00| 732       
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssýslu. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Hinrik Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 20. maí 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristián Thorlacius.
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328 

VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur. aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á (3600 0013600 | 00 {3000 

2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 600) 00}3600 | 00 | 3000 
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 „| > „| > „ 

6. | — 8 ær geldar á hausti .........00000000.0. hver á | 350/ 00/2800| 00|2333 
1. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 220 00/2200' 00| 1833 
8. | — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 1200! 0011200 | 00|1000 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |1000| 00|1333 | 33 | 1111 

B. Ull, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri uilu, vel þveginni .. pd. á 6|00| 720100) 600 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 5|00| 600|00| 500 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 25 | 00|3000 | 00 {2500 

13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 3|00| 360100) 300 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .............00 0... pundið á „| » „| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > „| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .........000000.0.. parið á „| » „| > » 

18. | — 20 eingirnispeysur ........0.0000000..... hver å „| > „| > „ 
19. | — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á „| > „| » > 

20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » „| > » 

91. | — 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 „| > „| > „ 

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 „| > „| > „ 
26. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > »| > „            



  

  

  

  

    
  

329 1960 

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 á „| > „| > » 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å »| » »| » „ 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 8|00| 120|00| 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 30) 00} 120100! 100 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 301 00| 180; 00| 150 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 12100; 72|00| 60 
34, | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å „| > »| » » 
35. | — 12 fjord. saudskinns, af velurg. og ám 10 pund á »| » »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „| > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á (2600! 00| 1560 | 00 | 1300 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600| 00|3600 | 00} 3000 
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 | 200! 00 „| »| 4000 
43" | — 1 lambsfóður ............0..0.000000n 0. á | 250/00 „| »| 5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..................0..0 0000 2455 | 55 | 2046 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............00.0.0000.. 1170| 00/ 975 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........,....0..00. 00. ve „| » „ 
Eftir D. eða í fiski ......................0.... 000. „| » » 
Eftir E. eða í lýsi ..................0.00.00 0... 120|00| 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ...................000000. res verde 3993 | 00 {3328 

En meðalverð allra landaura samantalið „...............................0..00... 7738 | 55 | 6449 

og skipt med 4 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ....................0.000000000 1934 | 64 | 1612         

Skrifstofu Dalasýslu, 21. marz 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Þórðarson. 

Framanrituð verðlagskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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A. Fridur peningur. 
1 hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå 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 .....020000000000... hver á 

10 ær mylkar á hausti .........00020... hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri .......000020.. hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .. pd. á 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 

120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 

120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .....000000 sn pundið á 
60 pör eingirnissokka ................. parið á 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvettlinga ......02000000..00.. parið á 
20 eingirnispeysur 2.c..0.... 0. hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur .........000.0... hver á 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 
120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin 
6 vættir af ýsu, hertri ...........0.... vættin 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

os
 

Dv
 

fó
r 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. kr. | aur. aur. 
  

  

3000 
420 

» 

  

00 
00 

3000 
2520 

» 
» 
» 

2320 
1800 
1700 
1866 

960 
180 

3000 
600 

1020     

00 
00 

» 

» 

» 

00 
00 
00 
67 

00 
00 
00 
00 

  

2500 
2100 

» 
„ 
» 

1933 
1500 
1417 
1556 

800 
650 

2500 
500 

» 
» 
» 

3750 
» 
» 
» 
» 

850 

N
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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 á „| > „| > „ 

29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „| > „| > » 

30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á sl > »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 251 00| 100100! 83 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 20 | 00|{ 1120/00! 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15/00) 90100t 75 
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 | 300 00| 1800) 00) 1500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »! 5» „| > „ 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| » »| » » 
ál. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á »| > „| > » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 150) 00 „| »/|3000 
43. | — 1 lambsfóður ............0000000s sess á Í 150| 00 „| »| 3000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........0..00000.n sess ens 2201 | 11 | 1834 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........00.0000.0....0 0... 1335 | 00 | 1112 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0000000. 000... 4500 | 00} 3750 
Eftir D. eða í fiski ................000000en.en senn 1020 | 00| 850 
Eftir E. eða i lýsi ..............000000.000 senn „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .............00000 0. 0... en... 103/33| 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ..................0eeeceeevenvssn 9159 | 44 | 7632 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............0.0..0.... sv en n 1831 | 89 {1526       
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 29. apríl 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Ari Kristinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristián Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

Í peningum | Hundrað á | Alin 
  

  

A. Fríður peningur. kr. | aur. kr. | aur.| aur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3500/| 00|3500| 00 { 2917 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 500 | 00 | 3000 | 00 {2500 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 450 | 00 | 2700 | 00} 2250 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 400/00|3200 | 00/| 2667 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á | 350/| 00/4200| 00) 3500 
8 ær geldar á hausti .......0..00.00.0... hver á | 350/ 001 2800 | 00|2333 
10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 200/00|2000| 00| 1667 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |2500| 0012500 | 00! 2083 

1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1900 00/2533 | 00}2111 

B. UW, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 10 | 00 | 1200 | 00} 1000 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 8100) 960|00| 800 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 22 | 00} 2640 | 00 | 2200 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 10| 00} 1200 | 00 | 1000 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði .......0000 000... pundið á »| > »| > » 

— 60 pör eingirnissokka ............0.0.. parið á „| > „| > » 
— 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 
— 180 pör sjóvettlinga ........000000000.. parið á 20 | 001 3600 | 00 | 3000 
— 20 eingirnispeysur ....0000000 000... hver á „| > „| > » 
— 15 tvibandsgjaldpeysur ........000.000... hver å »| > „| > „ 
— 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 | 200! 00/1200| 0001/1000 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 850! 0015100! 00 | 4250 

6 vættir af byrsklingi, vel verkudum ... vættin å „| > „| > » 
6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á |1000) 00/| 6000 | 00 | 5000 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „| > „| » »          



  

  

  

  

    
      

333 1960 

Í peningum | Hundrað á | Alin 139 

, + 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 »| » »| » » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å 8100} 120|00; 100 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 251 00| 100 00! 83 
32. | — 6 fjórðungar kýrskinns „............ 10 pund á 20 |00| 120100) 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 15100! 90/00| 75 
34. | — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å „im „| » „ 
35. | — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á „| > „| » „ 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „1 > „| > » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| » »| » » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å 300 | 0011800 | 00 | 1500 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „| > mj » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 250 | 00/3000 | 0012500 
ál. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „I > „| » „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .............000%. á | 140| 00 „| >12800 
43. | — 1 lambsfóður ..........2..2000000 0... 0... á | 200100 „| » | 4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ............20.02000.00 ens 2937 | 00 {2448 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0000.000.0.000... 1500 | 00 | 1250 
Eftir C. eða i ullartóvöru ............20.0000 00. 0... 3600 | 00 | 3000 
Eftir D. eða í fiski ................200000 0... ss... 4100 | 00 ; 3417 
Eftir E. eða i lýsi .......0.00000000000snen se 120 | 00} 100 
Eftir F. eða í skinnavöru ............00.0000 s.n... 0... 103 00! 86 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........0000nrereereeeenersesesesenee 12360 | 00 | 10301 

og skipt med 6 synir: 

Meðalverð allra medalverda ................0000. 0000 en ne 2060 | 00 | 1717 
  

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstaðar. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Strandasyslu 

frå 16. maimånadar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr, (aurj kr. |aur.| aur. 
1. | 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 128001 00} 2800 | 00} 2333 

2. | — 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 „| > „| > » 
5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver å „| > „| > » 

6. | — 8 ær geldar á hausti .......02000000000.. hver á | 300/| 0012400| 00}2000 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. 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 T|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 .......... pd. á 25 | 001 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 ......0.0000. 0... pundið á Þ| > »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .............2.... parid å »| > »| » » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á »| » »| » » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .......00.0000000... parið á Þ| > »| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ......00.0000..0...... hver å »| » »| > » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ........000000... hver å »| > „| > » 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á „| > „| > » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á »| > »| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin á | 200!00)1200) 0011000 
23. | — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å »| » »| » » 
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 „| > „| > »            
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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 á „| > »| > » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar á „| > „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á „| > „| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > „| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å „| > »| » » 
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 å »| > »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „| > »| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 600! 00| 3600 | 00 | 3000 
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 | 170 00 „| >|3400 
43. | — 1 lambsfóður ..........00000 000 .0.00 ses... á | 250!00 „| >|5000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...........0000000 000 ece0 00... 2294 | 45 | 1912 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0000000000000.00.0. 1281 | 00 | 1068 
Eftir C. eða í ullartóvöru .......2.0000.0.0e0s000n sn... „| > » 
Eftir D. eða í fiski .......0000rrereeersesereveeeeeeeer eee 1200 | 00 | 1000 

Eftir E. eða Í lýsi ......2.0200000.00. 0... 0... 0... „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru .......0.000000000 00.00.0000... . »| » » 

En meðalverð allra landaura samantalid .......00000000ereereeeeereeeeeneneeeee 4775 45 | 3980 

og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............000eeesesesssns 1591 | 82 {1327         

Skrifstofu Strandasýslu, 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Björgvin Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Hunavatnssyslu 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

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, i fard. .......... á (4000! 00|4000/ 00|3333 

2. | — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 600 | 00}3600 | 00 | 3000 

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 | 400! 00/4800| 00 | 4000 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400) 0013200! 001 2667 
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! 0012000| 001 1667 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á {1500 0012000)! 00 | 1667 

B. UT, smjör og tólg. 
10. | 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .. pd. á 12 { 0011440! 00| 1200 
11. | — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ..... pd. á 10 | 0011200! 00{ 1000 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 25| 0013000! 00} 2500 
13. | — 120 pd. af tólg, vel bræddri ............. pd. á 3|00| 360|00| 300 

GC. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ......0.000 0000... pundið á »| » »| » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ...........000... parið á „| > „| > „ 
16. | — 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á „Im „| > » 
17. | — 180 pör sjóvettlinga .............0000... parið á »| > „| > » 
18. | — 20 eingirnispeysur ........0.0.0000000... hver å „| > „| > » 
19. | — 15 tvibandsgjaldpeysur ................. hver å »| > »| » „ 
20. | — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breids, 1 al. á „| > „| » » 

21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á „| > „| > » 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum .. vættin å 450 | 0012700! 00! 2250 

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 RE „| > »            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. | aur kr. | aur.f aur. 

E. Lýsi. 
27. | 1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á „| > »| > > 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á „| » „| » „ 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „| » »| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å »| » »| > » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund å 651 00j 260/00| 217 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 55| 001 330|00| 275 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 35|00| 210|00| 175 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á 110! 00| 880|00| 733 
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. 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. f — 480 pd. af fjallagråsum ............. 10 pund å »| » „| > » 
42. | 5 álnir, Í dagsverk um heyannir .................. á | 200/00 „| >|4000 
43. | — 1 lambsfóður ..............2.0000..0 sv... á 225! 00 „| >|4500 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ...............2000....e..nsv0. eeensenee 3228 | 57 | 2690 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........2.0.0000... 00... 1500 | 00 { 1250 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0.0...00...0. 0... „| » » 
Eftir D. eða í fiski ................000.00....e en... 2700 | 00 | 2250 
Eftir E. eða i lýsi .............000.000 00 ..v. er „| > » 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0...000....e...v....... . | 420! 00| 350 

En meðalverð allra landaura samantalid ..................0.0..0000...... nn 7848 | 57 | 6540 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...............00.00000..v e.s 1962 | 14 | 1635   
  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 5. maí 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Guðbr. Ísberg. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 18. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu og Sauðárkrókskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 
— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver 

— 8 ær geldar á hausti ...........0.000.... hver 
— 10 ær mylkar á hausti ..........0..2.... hver 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1% hryssu, á sama aldri ............... hver 

B. UN, 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, 

44 þræði .......000000 0000... pundið 
— 60 pör eingirnissokka ................. parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið 
— 180 pör sjóvettlinga ................... parið 
— 20 eingirnispeysur 2...0.0.000 0... hver 
—- 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin 
— 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peni ngum Hundrað á 
  

kr. 
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| aur, kr. | aur. 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 142 

|, + kr. | aur. kr. | aur. aur. 
E. Lýsi. 

27. | 1 hndr., I tunna (120 pt.) hvalslýsis ...... 8 pottar á | 180/ 0011080 00| 900 
28. | — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ....... 8 pottar á | 810| 00|4860 00| 4050 
29. | — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á „| > „| > » 
30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å »| > »| » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á 30 | 00 120 | 00! 100 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 20| 00! 120,00! 100 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 10/00| 60/00| 50 
34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| > »| > » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å »| » »| » » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| » »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 4| 00| 960/00| 800 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 500| 00|3000| 00 | 2500 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » »| » » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á | 400| 00| 4800 | 00| 4000 
ál. | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á „| > „| » » 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 190| 00 „| »|3800 
43" | — 1 lambsfóður ..........00...0000 veere á | 180| 00 „| >|3600 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............0...00.00.0 0 „ 12521| 43 | 2101 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............0.00000000.... 1330 | 50 | 1109 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............0000000 00. „| > » 
Eftir D. eða í fiski ........................0 erne eee 2970 | 00 | 2475 
Eftir E. eða í lýsi .................0...0000 00. „| > » 
Eftir F. eða i skinnavöru ...............0000.000..0 0000... | 315100] 263 

En meðalverð allra landaura samantalið ...........................0.00000.000. 1136 | 93 | 5948 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................0.00000. 0 1784 | 23 j 1487       

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu og Sauðárkróks, 3. maí 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóh. Salberg Guðmundsson, 

Framanrituð verðlagskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 17. mai 1960. 

F. hr. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar-, Siglufjarðar- og Ólafsfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 
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A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 
— Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 

— 8 ær geldar á hausti .......0...000000... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti ...........00.0... 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 .......020000 000... pundið á 
60 pör eingirnissokka ..........0.0.... parið á 
30 pör tvíbandsgjaldssokka ............ parið á 
180 pör sjóvettlinga .........0000000.0.- parið á 
20 eingirnispeySur 2........00...0...... hver á 
15 tvíbandsgjaldpeysur ........0..0000.. 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 ................ vættin á 
6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

Í peningum Hundrað á Alin 
  

kr. | aur. aur. aur. 
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00 

25 
00 
00 
50 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
00 

» 
» 
»   

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2436 
4398 

» 
» 
»   

00 
00 
» 
» 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

00 
00 

» 
» 

„   

4167 
3125 

Ð 

» 
4080 
3133 
2250 
1917 
1889 

1125 
900 

2300 
550 

2030 
3665 

» 
» 
»
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

FA 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.) borskalysis ....... 8 pottar á 2200} 330/00}| 275 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ........ 10 pund á „| > »| > » 
32. | — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 30 |40| 182140) 152 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 16'30{ 97180! 82 
34. | — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á „1 > »| > » 
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 å „| > »| > „ 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 175/00 „| >|3500 
43. | — 1 lambsfóður .........000000.0. 0. ss... á | 200100 „| » | 4000 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða Í fríðu .............00.0.e sense... 3525 | 00 | 2938 

Eftir B. eða i ullu, smjöri og tólg .........00000 00.00.0000... 1463 | 00 {1219 
Eftir C. eða í ullartóvöru ..........0200000 000... 0... »| » » 
Eftir D. eða í fiski .......000reeereeeeseneneeneereeeneeeee 3417 | 00 | 2848 
Eftir E. eða Í lýsi .........0..0000000. ss sn sens... 330 | 00} 275 
Eftir F. eða í skinnavöru .........02000000.0 000. 0... 0... 140 00 117 

En meðalverð allra landaura samantalið .............0..0..0..eeesess enn 8875 | 00 | 7396 

og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ...........0.0.0.0..nesssssss ss 1775 | 00 | 1479         

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, hinn 13. dag júnúarmánaðar 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Friðjón Skarphéðinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 9. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1960 til jafnlengdar 1961. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr, [surf kr. | aur.| aur. 
1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á |3200| 00|3200 | 00 | 2667 
2. | — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 510 | 001 3060 | 00 {2550 

3. | — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 520 | 00{3120 | 00 | 2600 

4. | — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 510 | 00| 4080 | 00 | 3400 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........ hver á 360 | 00 { 4320 | 00 { 3600 
6. | — 8 ær geldar á hausti .................... hver á | 400! 00|3200| 00| 2666 
7. | — 10 ær mylkar á hausti ................. hver á | 230|00|2300 | 00 | 1917 
8. { — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á |3000| 00| 3000 | 00|2500 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ............... hver á |2400! 00/3200 | 00 | 2666 

B. Ull, 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 10 | 0011200 | 00 | 1000 
12. | — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......... pd. á 26| 001 3120 | 00| 2600 
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 .........00000 0000. pundið á »| » »| > » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ................. parið á „| > »| > » 
16. | — 30 pör tvibandsgjaldssokka ............ parið á „| > „| > » 

17. | — 180 pör sjóvettlinga .........00000.00.. parið á „| > „| > „ 
18. | — 20 eingirnispeysur .........00000000.00.. hver á „| > „| > „ 
19. { — 15 tvíbandsgjaldpeysur ................. hver á „| » „| > » 
20. | — 120 ålnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » „| > » 
21. | — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á „| > „| > „ 

D. Fiskur. 
22. | 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum .. vættin á 300 | 00 | 1800 | 00 {1500 
23. | — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 500! 001 3000 | 00} 2500 
24. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum ... vættin á | 230) 0011380) 001 1150 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 500 | 00 | 3000 00 | 2500 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „1 » sl » „            
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

FA 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 „(> »| > » 
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 „| > „| > „ 
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 å »| » »| » » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »| > „| > „ 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 550 | 001 3300 | 00} 2750 

39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ „| > » 
40. | — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » »| » » 
4l. | — 480 pd. af fjallagrösum ............… 10 pund á | 200; 00! 9600; 00 | 8000 
42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir .................. á | 180 00 „| »| 3600 
43. | — 1 lambsfóður .......00000000 0... e. nr... á | 240.00 „| >1|4800 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...........2000000. s.n... n. 0. 0... 0... ee. (3275 | 55 | 2730 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .......000000000. 0000... 1590 | 00 { 1325 
Eftir C. eða í ullartóvöru ........2000000 00. sevas ann »| > » 
Eftir D. eða í fiski ..........2000000.0.eess eens. 2295 | 00 {1912 
Eftir E. eða i lýsi .........0000000 0000... 0... 0... oe... 450 | 00| 375 
Eftir F. eða í skinnavöru .........0000000.00..000.. sees, »| » 

En meðalverð allra landaura samantalið .......20000000s0rssersueeeeeseeseeneeer 7610 | 55 | 6342 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............000.0.s0..sesesn 0... 1902 | 64 {1586       
  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu og Húsavíkurkaupstaðar, 7. janúar 1960. 

F. h. yfirskattanefndar. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. maí 1960. 

F. h.r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Kristján Thorlacius. 
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SAMPYKKT 

fyrir Veidifélag Eyjafjardarår. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélag Eyjafjarðarár. Heimili þess og varnarþing er sama og 

formanns. 
2. gr. 

Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Eyjafjarðará og fiskgengum 
þverám þeim og lækjum, er í hana renna, svo og lögsagnarumd. Akureyrar. Jarð- 
irnar eru þessar: Veigastaðir, Austurhlíð, Ytri-Varðgjá, Syðri-Varðgjá, Eyrarland, 
Leifsstaðir, Arnarhóll, Knararberg, Kaupangsbakki, Kaupangur, Þórustaðir, Gröf, 
Skálpagerði, Ytri-Hóll I, Ytri-Hóll II, Syðri-Hóll, Hjarðarhasi, Garðsá, brom, Þverá, 

Jódísarstaðir, Höskuldsstaðir, Staðarhóll, Syðri Tjarnir, Öngulsstaðir I, Öngulsstaðir, 
II, Björk, Ytri Tjarnir, Háagerði, Hóll, Ytra Laugsaland, Syðra Laugaland, Klauf, 
Uppsalir I, Uppsalir II, Grýta, Borgarhóli, Múnkaþverá, Rifkelsstaðir I, Rifkelsstaðir 
II, Litli-Hamar I, Litli Hamar II, Stóri-Hamar I, Stóri-Hamar II, Bringa, Rútsstaðir, 

Öxnafell, Fellshlíð, Guðrúnarstaðir, Helgastaðir, Möðruvellir, Stekkjarflatir, Björk, 
Finnastaðir, Seljahlíð, Gnúpufeli, Hrýsar, Æsustaðir, Grænahlid, Arnarstaðir, Arn- 

arfell, Hólar, Hólakot, Vatnsendi, Jökull, Halldórsstaðir, Tjarnir, Hólsgerði, Torfu- 
fell. Ytri-Villingadalur, Leyningur, Jórunnarstaðir, Ártún, Skáldastaðir, Kolgrims- 
staðir, Gullbrekka, Gilsá I, Gilsá II, Nes, Hleiðargarður I, Hleiðargarður II, 

Krónustaðir, Sandhólar, Saurbær, Vellir, Rauðhús, Melgerði, Mikligarður, Litligardur, 

Yztagerdi, Ölvesgerði, Midgerdi, Samkomugerði I, Samkomugerði II, Torfur, Árbakki, 
Gilsbakki, Möðrufell, Hraungerði, Árbær, Grund I, Grund IH, Hólshús, Dvergsstaðir, 

Litlihóll, Espihóll, Stokkahlaðir I, Stokkahlaðir II, Botn, Hrafnagil, Grísará, Kroppur, 
Kristnes, Reykhús, Klúkur, Teigur, Syðragil, Ytragil, Vaglar, Hvammur, Litli- 
hvammur, Akureyrarkaupstaður. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að auka fiskgengd á félagssvæðinu og að leigja það til 

stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 5 menn, formaður og fjórir meðstjórnendur og jafn- 

margir til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum. Skulu stjórnarmenn kosnir á 
aðalfundi til þriggja ára í senn. Skal einn þeirra að minnsta kosti vera búsettur í 
Öngulstaðahreppi, einn í Saurbæjarhreppi, einn í Hrafnagilshreppi og einn í Akur- 

eyrarkaupstað og jafnmargir varamenn úr sömu félagsdeildum. Ganga menn úr 

stjórn til skiptis þannig: 
Formaður gengur úr eftir eitt ár, tveir meðstjórnendur eftir tvö ár með hlutkesti 

og tveir eftir þrjú ár. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan 
kosningu í stjórn eitt kjörtímabil í senn nema lögmæt forföll séu. Þó er honum 
ekki skylt að taka endurkosningu jafnlengi og bann hefur setið í sljórn. 

Heimilt er stjórninni að velja sér trúnaðarmenn til eftirlits friðuninni. Kjósa 
skal tvo endurskoðendur og tvo til vara til tveggja ára í senn og ræður hlutkesti 
hverjir ganga úr eftir fyrsta árið. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum 
mála. 

5. gr. 

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún fær 
menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir, en aðalfundur kveður á um laun stjórnar.
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Formaður er fulltrúi félagsins útávið og hefur umsjón með öllum störfum 145 
félagsins og fjárreiðum. Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með 24. júní 
sérstöku skriflegu leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal taka fram um veiðitíma 
og veiðitæki, og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda eigi síðar en í júlímánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir 

stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi 
þess á næsta ári. 

Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga og úrskurðar fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikninga félagsins skal færa inn í 

sérstaka bók. En í gerðabók skal færa samþykktir félagsins, gjaldskrá og fundar- 
gerðir. 

8. gr. 
Arði, sem aðalfundur ákveður að úthluta, skal skipt niður á félagsmenn 

samkv. arðskrá. Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir 
taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt 17. kafla laga nr. 53 frá 

1957, um lax og silungsveiði. 

Samþykkt þessi, sem er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og 
silungsveiði, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, er hlut eiga að máli Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 173/1952. 

Landbúnaðarráðuneytið, 24. júní 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

REGLUGERÐ 6 
Í 

um breyting á reglugerð nr. 58 15. apríl 1960 um fyrirframgreiðslu skatta o. fl. 

1. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 6. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svohljóðandi: 
Nú hafa skattar þessa árs ekki verið ákveðnir hinn 1. ágúst 1960, og er þá 

heimilt að innheimta hjá hverjum gjaldanda hinn 1. ágúst sömu upphæð og hon- 
um bar að greiða hinn 1. maí s. 1. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 46 1954, um tekjuskatt og 

eignarskatt, öðlast þesar gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 21. júli 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Kristján Thorlacius. 
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AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 1. ágúst 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í dag 
á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 29. júlí 1960. 

F. h. r. 

Gústav A. Jónasson.   
Ragnar Bjarkan. 

FJALLSKILAREGLUGERÐ 

fyrir Vestur-Húnavatnssýslu. 

I. KAFLI 

Um stjórn fjallskilamála. 

1. gr. 
Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 12 31. maí 1927 hefur sýslunefndin yfir- 

stjórn allra fjallskilamála, en hreppsnefndir annast alla stjórn og framkvæmd 
á þeim. 

2. gr. 
Hreppsnefndir geta hver í sínum hreppi gert nákvæmari ákvarðanir um 

fjallskil í einstökum atriðum, þó má eigi þar með raska reglugerð þessari og 
skulu hreppsnefndir gæta þess að farið sé í öllu eftir ákvæðum hennar. 

II. KAFLI 

Um smölun og fjárgæzlu á vorum. 

3. gr. 
Allir þeir, sem hafa jörð til ábúðar eða umráða, eru skyldir að smala heima- 

lönd sín á vorum eftir því sem hreppsnefnd ákveður. Þar sem heimalönd eru 
víðáttumikil hálsa- og fjallalönd, er búast má við að margir úr upprekstrarfélaginu 
eigi fjárvon, mega hlutaðeigandi hreppsnefndir skipa fyrir um að nágrannar og 
aðrir, sem þar eiga fjárvon, hjálpi til við smölunina, eftir því sem hreppsnefnd- 
um þykir sanngjarnt vera. 

4. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa fyrir um almennar smalanir sauðfjár til rún- 

ingar á vorum, þegar hentugt þykir. Ef þörf gerist, má hún láta leitir fara fram 
á afréttum og greiðist kostnaður við þær úr fjallskilasjóði upprekstrarfélagsins. 
Sama gildir þar sem tveir hreppar eru í upprekstrarfélagi, að því viðbættu, að 
þar hefur hvor hreppsnefndin sem er, rétt til að ákveða leit, náist samkomulag 
ekki milli hlutaðeigenda. Komi fyrir fé úr öðrum sveitum við vorsmalanir, er 
viðkomandi hreppsnefnd heimilt að greiða úr fjallskilasjóði kostnað við rún- 
ingu á því þar sem það kemur að rétt.
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III. KAFLI 

Um rekstur til afrétta. 

5. gr. 
Sauðfé og hross skal reka á afrétt svo tímanlega að vorinu sem árferði og 

önnur atvik leyfa. Rekstri til afrétta skal haga þannig, að sem minnstur bagi 
verði að í heimalöndum manna og gæta þess, að skepnur verði ekki fyrir ónæði 
eða óþarfri styggð. Ekki má reka sauðfé á afrétt fyrr á vorin en rúningu sé 
almennt lokið, nema leyfi hreppsnefndar komi til 

6. gr. 
Hver, sem heimildarlaust rekur fénað sinn, sem á afrétt á að fara, í annars 

land til beitar um sumar, hvort heldur það er heimaland, fjallaland eða afréttar- 
land, greiði skaðabætur til landráðanda eftir mati hreppsnefndar í þeim hreppi, 
er landráðandi á heima í. Mati þessu má skjóta til hlutaðeigandi sýslunefndar. 

7. gr. 
Verði einhver fyrir ágangi búfjár að sumrinu, sem er í óskilum í heima- 

högum eða af afrétt gengur, er honum heimilt að gera umkvörtun um það til 
viðkomandi oddvita, sem þá skipar fyrir um það að fénaður þessi sé rekinn til 
afréttar á kostnað upprekstrarfélagsins. Hafi oddviti eigi annast reksturinn á um- 
ræddum peningi innan sólarhrings frá því honum var tilkynnt um áganginn, hefur 
sá, er fyrir ágangi verður, heimild til að reka fénaðinn til afréttar og greiðist sá 
kostnaður einnig úr fjallskilasjóði eftir reikning, en verði ágreiningur milli aðila 
um rekstrargjald þetta, sker sýslunefnd úr ágreiningi. Ef hreppsnefnd er kunnugt 
um að fénaður þessi hefur ekki verið rekinn til afréttar eða svo illa, að áteljandi 
sé, getur hún krafizt endurgreiðslu af eigendum fénaðarins í réttu hlutfal!i við 
kostnað hvers rekstrar. 

8. gr. 

Eigi má ónáða fé í afréttum og eigi heldur, nema með leyfi hreppsnefndar, 
taka þaðan fé eða hross, nema málnytupeningur sé, eða tamin hross. 

IV. KAFLI 

Um fjallskil. 

9. gr. 
Hreppstjóri skal, áður en 16 vikur eru af sumri, senda hreppsnefnd sundur- 

lidada skrá um tölu sauðfjár og fjallskilaskyldra hrossa í hreppnum. Skýrsla þessi 
skal sýna hvað hver einstakur eigandi sauðfjár og hrossa á af ám og öðrum 

kindum og hryssum og öðrum hrossum. Skýrsla þessi skal samin eftir síðasta 

skattframtali, verði breyting á búfjártölu framteljanda frá síðasta skattfram- 
tali, skal hann tilkynna hana hreppstjóra áður en 14 vikur eru af sumri og tekst 

hún þá til greina á skýrslu hreppstjóra. Sama gildir um tamin hross. Eins ber að 
tilkynna öll kaup og sölu búpenings, sem fram hefur farið á þessu tímabili, enda 
sé kaupandi fjallskilaskyldur af keyptum búpeningi. 

10. gr. 
Fjallskilaskylt er allt sauðfé og öll hross veturgömul og eldri önnur en brúk- 

unarbross, en þó ekki fleira en 5 hjá hverjum eiganda. Hver fjallskilaskyldur 
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148 maður skal leggja til fjallskila á þann hátt, sem hreppsnefnd ákveður. Hreppsnefnd 
30. júlí skal meta allan fjallskilakostnað upprekstrarfélagsins til peningaverðs og jafna 

honum niður á alla þá, sem fjallskil eiga að greiða samkvæmt eftirfarandi gjald- 

skyldum ákvæðum. Fjallskilakostnað skal meta til peningaverðs þannig að jafnt 
auratal komi á tvær ær og þrjár kindur aðrar og eina hryssu og sex kindur og 
eitt tryppi og fjórar kindur. Þó er hreppsnefndum Hvammstangahrepps, Kirkju- 
hvammshrepps og Þverárhrepps heimilt að leggja lægra gjald á hross. Hrepps- 
nefndum er heimilt að taka allt að 50.00 krónu afréttartoll af hrossum í upp- 
rekstrarfélaginu, sem eru eign manna búsettra utan þess og ekki hafa þar lands- 
nytjar. 

11. gr. 
Skyldur er hver fjáreigandi að gera fjallskil á þeirri afrétt og á þau lönd, 

sem liggja til leitar að lögrétt eða aukaréttum þeim, sem liggja í því upprekstrar- 
félagi, sem hann á heimili í Nú á fénaðareigandi fénað á afrétt í Öðru upprekstrar- 
félagi en hann á heimili í, og skal hann þá gera þar fjaliskil, er fé hans gengur. 
Ef eitthvert upprekstrarfélag eða einstakur maður á og notar afréttarland, sem 
öðru upprekstrarfélagi ber að leita samkvæmt þessari grein, skal það eða hann 

gera þar full fjallskil eftir fénaðarfjölda þeim, sem rekinn er á afréttarlandið, 
samkvæmt sömu reglum og fénaðareigendur upprekstrarfélags þess, er leita ber. 
Þó hafa hlutaðeigandi hreppsnefndir heimild til þess að gera um þetta sérstaka 
samninga. 

12. gr. 
Þar, sem tveir eða fleiri hreppar nota sömu afrétt, skulu hlutaðeigandi hrepps- 

nefndir eiga fund með sér í seytjándu viku sumars, til þess að semja um hvernig 
fjallgöngum skuli hagað. Oddviti í þeim hreppi, þar sem aðalrétt stendur, kveður 
til þess fundar. Skal þá hver hreppsnefnd leggja fram skýrslu um fjallskilaskyldan 
fénað manna í hreppnum skv. 9. gr. Skal skipta fjallskilúm á milli hreppanna í 
réttu hlutfalli við fjallskilaskyldan fénað hvors um sig. Verði ágreiningur um 

þetta milli nefndanna sker sýslunefnd úr því, eða oddviti hennar til bráðabirgða. 

13. gr. 
Nú eiga nokkrir fjáreigendur að gera fjallskil af fénaði sínum eða einhvers hluta 

fénaðarins í öðrum hreppi, en þar sem þeir eru búsettir og skal þá hreppstjóri 
heimilishreppsins senda hreppstjóra, er hlut á að máli, skýrslu um þann fénað, 
er þeim ber að greiða fjallskil fyrir og tilkynnir þá hreppstjóri viðkomandi hrepps- 
nefnd tölu fénaðarins og nöfn og heimilisföng eigenda. Skýrslur þessar séu sendar 
svo snemma að þær komist í hendur hreppsnefndar áður en fjallskilaniðurjöfnun 

fer fram. Takist það ekki, leiðréttir hlutaðeigandi hreppsnefnd fjallskilaniðurjöfn- 
unina síðar eftir því sem skýrslurnar gefa tilefni til. 

14. gr. 

Fjallgöngur á afréttum og víðlendum heimalöndum, þar sem afréttarpeningur 

gengur að jafnaði, skulu vera þrennar hvert haust, en þó aðeins einar eða tvennar 

í Vatnsnesfjalli. Þó skal hreppsnefndum heimilt að fella niður þriðju leitina, sé 

látin fara fram á stærri leitarsvæðum sameiginleg leit úr lofti. Gangnadagana er 

bannaður allur heimrekstur og sundurdráttur á afréttarfénaði á einstökum bæjum. 

15. gr. 

Allri skylduvinnu og öðrum kostnaði við fjallskil skal hreppsnefnd jafna 

niðnr Í tæka tíð. Aðfinningar við niðurjöfnunina skal bera upp bréflega fyrir odd-
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vita hreppsnefndarinnar fyrir 20. október. Náist ekki samkomulag getur aðili 

skotið máli sínu til sýslunefndar til úrskurðar. 

16. gr. 
Hreppsnefnd, eða kjörinn maður af henni er nefnist fjallskilastjóri, kveður 

hreppsbúa með sangnaboði til fjallskila nægum tíma áður en fjallgöngur byrja. 
Í sangnaboðinu skal nákvæmlega taka fram hvað hverjum ber að leggja til fjall- 
skila það haust. Ef einhver vanrækir að gera þau fjallskil, sém hann er kvaddur 
til, skal hann borga þau því verði er hreppsnefnd ákveður, án tillits til mats á 
þeim. Ekkert má fyrirskipa í sangnaboðinu, er getur komið í bága við fulltryggjandi 
fjallskil eða ákveðin réttarhöld innan sýslu. 

17. gr. 
Hreppsnefnd, eða hreppsnefndir hlutaðeigandi upprekstrarfélags, skipa einn 

duglegan aðalgangnastjóra fyrir hvern gangnaflokk. Gangnastjórinn skal skipa 
fyrir um tilhögun gangna og hafa alla stjórn á þeim, þar til komið er á réttarstað. 
Hann skal sjá um að fjársöfnin séu rekin með reglu til réttar og kveðja menn til 
að gæta safnsins unz vöktunarmenn hafa tekið við því. Hver gangnamaður er 
skyldur að hlýða gangnastjóra sinum. Öll óhlýðni við skipanir hans varða sektum. 
Gangnastjóri skal annast um að farið sé svo vel sem unnt er með fé og hross í 
göngum. Ef kindur koma fyrir, sem ekki verður komið lifandi til réttar, skal 

slátra þeim og flytja til réttar, ef unnt er. Ef hross, af einhverjum ástæðum geta 
ekki gengið til réttar, skal gangnastjóri tilkynna það hreppsnefnd, sem þá lætur 
sækja það og flytja til réttar. Kostnaður greiðist að hálfu úr fjallskilasjóði upp- 
rekstrarfélagsins og að hálfu af eiganda. Sé eigandi utan upprekstrarfélagsins, má 
selja hrossið sem óskilafénað og borga kostnaðinn af söluverðinu. 

18. gr. 
Nú hafa fjáreigendur ráð á fleiri mönnum en einum, hefur þá hreppsnefnd 

eða fjallskilastjóri vald til að kveðja til gangna þann sem hæfastur er, svo og til 
hvers annars starfa, er útheimtist til góðra fjallskila. Ef einhver sendir mann 
Í göngur, sem gangnastjóri sannar með vottorði tveggja gangnamanna að hafi 

reynzt óhæfur eða ófullnægjandi sangnamaður, er hann skyldur að borga gangna- 
skilin að öllu leyti. Borgun fyrir vanrækslu á fjallskilum má verja til að kaupa 
mann til fjallskilanna, ella falli hún í fjallskilasjóð upprekstrarfélagsins. Launa má 
sangnastjóra sanngjarnlega af fjallskilasjóði upprekstrarfélagsins, en vanræki hann 
skyldur sínar, varðar það sektum. 

19. gr. 
Ef fjallskilaskyldur maður hefur engan hæfan mann til gangna og getur eigi 

útvegað hann, skal hann tilkynna það skriflega hreppsnefnd eða fjallskilastjóra 
sex dögum áður en fjallgöngur byrja og borgar hann þá göngurnar sektarlaust, 
en án tillits til mats á þeim, en hreppsnefnd eða fjallskilastjóri annast um að út- 
vega mann i göngurnar fyrir sanngjarna borgun. Á sama hátt skal útvega hesta, 

fæði og annað, sem vantar. Skylt er hverjum fjallskilaskyldum manni, ef krafizt 
er, að borga sanngjarnlega ómök og fyrirhöfn hreppsnefndar eða fjallskilastjóra. 

20. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um að til séu hentug og vel viðhaldin skýli fyrir 

gangnamenn á afréttum, þar sem þess er þörf. Skal kostnaður sá, er af þessu leiðir, 
greiðast af fjallskilasjóði upprekstrarfélagsins. 
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V. KAFLI 

Um hreinsun heimalanda og fjárgæzlu á haustum. 

21. gr. 
Hver búandi eða landráðandi er skyldur að hreinsa heimaland sitt á haustum 

svo oft sem hreppsnefnd fyrirskipar, þótt hann eigi þar eigi fjárvon sjálfur og 
gilda um það fyrirmæli 3. greinar. 

22. gr. 
Hreppsnefnd eða fjallskilastjóri skal skipa fyrir um reglulega heimalanda- 

göngur jafnframt hverjum fjallgöngum. Skulu göngur þessar fara fram undir um- 
sjón manns, er hreppsnefnd skipar med samlögum búenda eftir því, sem bezt 
hagar á hverjum stað og með samtökum við næstu sveitir þar sem það á við. Allan 
fénað, sem kemur fyrir, skal reka skilvíslega til þeirrar réttar, er hann á að ganga 
til. Verði ágreiningur um hvert fénaður skuli ganga, sker sýslunefnd úr því, eða 
oddviti hennar til bráðabirgða. 

23. gr. 
Hreppsnefnd skal sjá um að eftir réttir á haustum séu heimalönd rækilega 

smöluð sama dag viku og rekstrar gangi þá bæ frá bæ, nema hreppsnefnd álíti annað 
haganlegra. 

VI. KAFLI 

Um fjárrekstur milli bæja vor og haust. 

24. gr. 
Skyldur er hver búandi að hirða fé það, er finnst í heimalandi hans, eftir að 

fjallgöngum er lokið og reka það til næsta bæjar þá leið, sem það á að ganga, 
Hreppsnefndir hafa vald til að ákveða rekstrarleiðir innan hrepps og út úr hreppn- 
um. Sleppi nokkur fjárrekstri, sem á að ganga bæ frá bæ, varðar það sektum. 

25. gr. 
Ef enginn rekstrarfær maður er heima, er rekstur kemur á bæ, skal rekstrar- 

maður skilja úr fé það, er eftir á að verða, en reka svo reksturinn áfram til næsta 
rekstrarfærs manns, en skylt er þeim, er við rekstri skyldi taka, að greiða rekstrar- 
manni þóknun eftir áliti hreppsnefndar. 

VII. KAFLI 

Um réttir og réttarhöld. 

26. gr. 
Eftir tillögum hreppsnefndar eða hreppsnefnda ákveður sýslunefnd hvar aðal- 

rétt skuli vera. Séu hreppsnefndir eigi sammála sker sýslunefnd úr. Sömuleiðis 
ákveður sýslunefnd undir hvaða aðalrétt hver aukarétt heyrir og ennfremur hverja 
afrétt og heimalönd ganga skal til hverrar réttar og ráða sýslumörk, nema öðruvísi 
sé ákveðið. 

27. gr. 
Hreppsnefndir skulu sjá um að réttir, aðalrétt og aukaréttir, séu vandlega 

byggðar og vel við haldið. Við hverja aðalrétt skulu allar jarðir í upprekstrar- 
félaginu eiga nægilegt dilksrúm, annað hvort hver fyrir sig eða fleiri í sama dilk. 
Ennfremur skulu vera sérstakir dilkar fyrir ómerkinga og fénað úr öðrum sveit- 
um. Þar sem hreppsnefnd þykir þurfa, skal hafa sérstaka hrossarétt. Kostnað 
við réttarbyggingu og viðhald hennar skal greiða úr fjallskilasjóði og teljast sem
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annar fjallskilakostnaður. Upprekstrarfélög bera kostnað hvert fyrir sig við dilks- 
rúm, sem því er nauðsynlegt í nágrannaréttum. 

28. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa duglega réttarstjóra við hverja aðalrétt og auka- 

rétt og skal greiða honum fyrir starfa sinn úr fjallskilasjóði. Réttarstjóri skal vera 
kominn til réttar í tæka tid hvern réttardag. Skipar hann fyrir um hvernig fjár- 
drætti skal haga og heldur mönnum til starfa. Hann bannar og óreglu, er veldur 
hindrun við réttarstörfin. Sýni nokkur í réttinni óhlýðni gegn skipunum hans, 
varðar það sektum. 

29. gr. 
Hreppsnefndir skulu skipa glögga menn til þess að skoða fé utansveitarmanna 

áður en það er rekið frá rétt. Enginn má hleypa úr dilk fyrr en réttarstjóri leyfir og 
fénaðareigendur ekki fara úr rétt fyrr en fjárdrætti er lokið. 

30. gr. 
Réttarstjóri skal annast um að ómörkuð lömb séu hirt í réttinni og dregin 

sér í dilk svo að eigendum gefist kostur á að láta lambsmæður helga sér þau. Að 
afloknum réttum tekur oddviti alla þá ómerkinga, er ekki hafa fundið mæður, 
í sína vörzlu. Getur hann falið hreppstjóra sölu þeirra á staðnum, sé hún leyfð að 
lögum, ella skulu þeir fluttir í sláturhús og lagðir inn sem eign sveitarsjóðs. Ekki 
má torvelda mönnum að láta ær helga sér ómerkinga, þó réttum sé lokið, meðan 
þeir eru enn í vörslum oddvita. Ómerkingar í aukarétt skulu ganga til aðalréttar 
sem annar úrtíningur. Hreppsnefndir skulu kveðja menn til að draga eftir marka- 
skrám, þegar drætti er langt komið og mega þeir ekki yfirgefa þann starfa fyrr 
en lokið er. 

31. gr. 
Frá hverri aukarétt skulu tilkvaddir menn reka fénað, sem þar er ekki hirtur, 

tafarlaust til aðalréttar, svo hann sé þangað kominn áður en drætti er þar lokið. 

32. gr. 
Í fjárréttindi má enginn afmarka fé án þess hann jafn framt skýri fyrir 

hreppstjóra eða réttarstjóra hverja heimild hann hafi til afmörkunarinnar. Hrepp- 

stjóri eða réttarstjóri skal samstundis rita hjá sér nafn hins fyrra eiganda kind- 
arinnar, ef hann er ekki nærstaddur, og mark hennar áður en því var breytt, 
og undir hvers mark hún er mörkuð. 

IX. KAFLI 

Um smölun, réttun og hirðingu hróssa. 

33. gr. 
Hreppsnefnd skal skipa hæfan mann til að fara í réttir annarra sveita, þar 

sem helzt eru fjársamgöngur, til að hirða þar fé og hross hreppsbúa sinna. Sá 

maður, sem sendur er til þess að hirða fé í réttum annarra sveita má eigi fara 
þaðan fyrr en búið er að skoða úrtining vandlega eftir markaskrá, og selja þar 
sem sala fer fram. 

34. gr. 
Á haustum skal ásamt fé smala hrossum af afréttum og víðlendum heima- 

löndum og reka til réttar. Skal haga með sundurdrátt og hirðingu á þeim í réttum 
á sama hátt og sauðfé, að svo miklu leyti, sem við getur átt. Á meðan á réttum 
stendur, skal réttarstjóri gæta þess að hryssum gefist kostur á að helga sér 
ómörkuð folöld og skal kappkosta að öðru leyti að haga allri meðferð á hrossun- 
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148 um þannig, að ekki hljótist slys af. Ómörkuð folöld, sem engin hryssa helgar sér, 
30. júlí skulu boðin upp og seld, að aflokinni rétt. Skulu þau seld með tveggja sólarhringa 

innlausnarfresti. 

35. gr. 
Hross, sem ekki þekkjast, eða enginn hirðir í réttum, skal hreppstjóri taka í 

sína vörzlu. Skal hann skrifa upp mörk og einkenni svo glöggt sem verða má, síð- 
an skal hann auglýsa hrossin og selja að minnst 10 dögum liðnum, ef eigandi 
hefur ekki sannað eignarrétt sinn og hirt hrossið. Eigandi skal greiða allan áfall- 
inn kostnað og má taka vöktunargjald allt að kr. 5.00 á sólarhring. Ennfremur 
ber að greiða að fullu annan kostnað svo sem fóður og sölulaun. Hrossið skal 
selja með sex vikna innlausnarfresti og jafnlöngum gjaldfresti. Hrossið er ekki 
í ábyrgð kaupanda fyrr en að innlausnarfresti liðnum. 

36. gr. 
Almenn smölun á hrossum skal fara fram í heimalöndum fyrsta þriðjudag 

eftir 15. október ár hvert. Ennfremur fyrsta þriðjudag í mánuðunum desember 
og febrúar. Skulu hross þá réttuð á þeim stað eða stöðum í hverjum hreppi, sem 
hreppsnefnd ákveður. Við smalanir þessar skulu hreppsnefndir hver fyrir sig 
annast um hirðingu hrossa úr sínu upprekstrarfélagi í nærliggjandi hreppum. 

X. KAFLI 

Um meðferð óskilafénaðar. 

37. gr. 
Eftir að töfludrætti er lokið, skal afhenda úrtíning hreppstjóra í þeim hreppi, 

þar sem aðalrétt stendur. Skal hann þá ásamt tveim marklýsingamönnukn, sem 
hreppsnefnd tilnefnir, skoða og skrifa upp mark og einkenni á hverri kind, svo 
rétt sem framast má verða. Hreppstjóri skal síðan annast um að gera verð úr 
óskilafé, sem ekki þekkist eða ekki er hirt, annað hvort með sölu á staðnum eða 

að leggja inn í næsta sláturhús. Marklýsingamenn skulu hafa hæfilega þóknun 
fyrir starfa sinn úr fjallskilasjóði. 

38. gr. 
Við sölu óskilafjár er enginn innlausnarfrestur. Þó skulu hrútar, sem eftir 

áliti hreppstjóra og söluvotta, eru hæfir til kynbóta, svo og forustufé, selt með 
fjögurra vikna innlausnarfresti. Um greiðslufrest og ábyrgð gilda sömu ákvæði 
og í 35. grein. 

39. gr. 
Ef óskilafé og hross koma fyrir í fjalllöndum eða heimahögum eftir réttir, 

skal tafarlaust afhenda það hreppstjóra. Finnist eigendur að slíku fé í næstu hrepp- 

um skal hreppstjóri hlutast til um að þeim gefist kostur á að vitja þess. Sá fénaður, 

sem eigi þekkist og enginn getur helgað sér, skal seldur við uppboð, er auglýst 
sé með nægum fyrirvara. 

40. gr. 
Finnist óskilakind í fé manna eftir að fé er almennt tekið til hýsingar, skal 

eiganda kindarinnar gert aðvart um að vitja hennar, sé hann í næstu hreppum, 
ella skal hún afhent hreppstjóra sem óskilafé. 

41. gr. 
Fyrir lok hvers árs skal hreppstjóri senda greinilega lýsingu á öllu óskilafé, 

er hefur verið selt eða fargað í hreppnum á árinu til birtingar í Lögbirtingablaði.



353 1960 

Skal hann síðan annast um greiðslu að frádregnum kostnaði á andvirði þess óskila- 148 
fjár, sem eigendur sanna eignarrétt sinn á. Af andvirði óskilafjár borgist prent- 30. júlí 
kostnaður á auglýsingu, sölulaun og annar kostnaður svo sem flutningur í slátur- 
hús og fundar- og björgunarlaun, ef um slíkt er að ræða. Andvirði óskilafjár, sem 
enginn sannar eignarrétt sinn á, fellur í sveitarsjóð eða sveitarsjóði viðkomandi 
upprekstrarfélags. 

42. gr. 
Þegar hinum fyrirskipuðu fjárleitum er lokið skal einstökum mönnum heim- 

ilt að gera eftirleit í afréttarlöndum upprekstrarfélagsins. Þó getur hreppsnefnd 
frestað leyfi til eftirleitar, ef hún hefur ákveðið að gera fleiri leitir á sinn 

kostnað. Fé það, sem finnst í eftirleitum, skal meta til verðs og skal hreppsnefnd 
tilnefna annan matsmann en eftirleitarmenn hinn. Ber eftirleitarmönnum helm- 

ingur andvirðis sauðfjár en % til % af andvirði hrossa eftir ástæðum um hversu 

til þurfi að kosta hverju sinni. Borgun til eftirleitarmanna greiðist úr fjallskila- 

sjóði viðkomandi upprekstrarfélags. Endurkröfurétt á þó fjallskilasjóður fyrir 
heimansloppið fé, þar sem afréttargirðingar eru engar. 

43. gr. 
Fjallskilasjóður greiðir að hálfu kostnað, sem af því leiðir að sækja afréttar- 

pening, sem kemur fyrir í öðrum sveitum eftir réttir. Björgunarlaun fyrir fé, sem 
næst úr ógönguklettum, á hvaða tíma árs sem er, greiðist úr fjallskilasjóði. 

44. gr. 
Nú sækir stóðeigandi um leyfi hreppsnefndar til þess að sleppa hrossum 

fram fyrir heiðargirðingar eftir réttir og er þá óheimilt að veita það leyfi fyrr en 

að afloknum haustleitum. Sé slíkt leyfi veitt skulu eigendur merkja hrossin glögs- 
lega varanlegu merki eftir nánari ákvæðum hreppsnefndar. Eigendur hrossanna 

sjái um smölun á þeim á eigin kostnað og sæta þess að hafa glöggt eftirlit með 
því að hrossin ekki líði fóðurskort. Þótt farið sé á heiðar í eftirleitarskyni eftir 
að hrossum þessum er sleppt, ber aðilum ekki eftirleitargjald fyrir þau nema svo 
sé að álítast megi að um björgun sé að ræða úr fjarlægum heiðarsvæðum eða 
frá bersýnilegum bjargarskorti. 

XII. KAFLI 

Um fjármörk og hrossamörk. 

45. gr. 

Fé og hross skal draga eftir mörkum. Það er skylda hvers fénaðareiganda, 
að hafa glöggt mark á öllum sínum fénaði og sýslu- og hrepps-brennimark á 
öllu hyrndu fé. Sýslunefnd skal svo oft sem þurfa þykir og minnsta kosti fimmta 
hvert ár, láta prenta markaskrá fyrir alla sýsluna. Skal sérhver markeigandi 
koma marki sínu í hana og borga fyrir það í prentunarkostnað, það sem sýslu- 
nefnd ákveður. Hvert heimili skal fá ókeypis eintak af markaskránni. Markið 
helgar markeiganda kind, sem markið ber, nema full sönnun komi fyrir að 
annar eigi. Kind, sem ekki ber rétt mark manns, er heimildarlaust að draga sér, 

þótt lítið eitt vanti á rétt mark. Ef kind hefur eyrnamark eins manns, en horna- 
mark eða brennimark annars manns, þá skal sá talinn eigandi, sem á horna- 

markið eða brennimarkið og skal hann þó, ef eigandi marksins krefst þess, gera 
grein fyrir hvernig hann er að henni kominn. Kind, sem hefur eyrnamark eins 

manns, hornamark annars og brennimark hins þriðja, skal talin eign þess, er 
brennimarkið á. Þó skal hann gera grein fyrir, hvernig hann hefur eignazt kind- 
ina, ef þess er krafizt. Nú er kind með óglöggu marki, en maður vill helga sér 

B 45
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148 hana af líkum, skal hann þá skýra hreppstjóra frá. Hreppstjóri skal þá kveðja 
30. júlí til þrjá óvilhalla menn að skoða kindina, er ásamt honum sjálfum meta líkur þær 

og ástæður, er liggja til þess að maðurinn eigi kindina. Ef þeir eru allir á einu 
máli, að það sé miklu líklegra að hann eigi kindina, er honum heimilt að hirða 
hana sem sína eign, ella telst hún sem óskilafé. Komi fyrir hross með óglöggu 

marki eða skemmdum eyrum, þá gilda um það sömu reglur og um sauðfé með 
óglöggu marki. 

46. gr. 
Oddviti sýslunefndar skal ráða mann til að annast undirbúning að prentun 

á markaskrá fyrir sýsluna og kallast hann markavörður. Skal hann sjá um prentun 
á nýrri markaskrá fimmta hvert ár, og gæta þess að ekki séu tekin upp ný 
mörk, sem sammerkt eru við önnur héruð, sem búast má við fjársamgöngum 

við. Nú vill maður taka upp nýtt mark milli þess, sem markaskrá er prentuð 
og skal hann þá snúa sér til markavarðar og fá leyfi hans til að taka upp markið. 
Markavörður tilkynnir markið síðan hreppstjórum nærliggjandi sveita, eða aug- 
lýsir í Lögbirtingablaði. Enginn má nota mark, nema það sé prentað í markaskrá 
eða tilkynnt af markaverði. Markavörður skal hafa þóknun fyrir starf sitt af tekj- 

um þeim, er falla við prentun markaskrár. Þeir, sem taka upp ný mörk milli 
þess, sem markaskrá er prentuð, skulu greiða kostnað við tilkynningu þess og 

, 
aldrei minna en prentun á marki kostaði í síðustu markaskrá. 

XIII. KAFLI 

Um eftirlit og rekstur á fé til slátrunar. 

47. gr. 
Á hverju sláturhúsi skal láta samvizkusaman mann skoða mark á öllu sauð- 

fé og hrossum, sem slátrað er. Skal hann gæta þess að réttir hlutaðeigendur séu 
við slátrun fjárins og skrifa hjá sér mark og einkenni, ef vafi þykir um eiganda. 
Komi fram við slátrun kind með slæmu eða vafasömu marki, skal kveðja til 

auk markskoðunarmanns tvo menn valda af eigendum sláturhúsa á staðnum og 
skulu þeir úrskurða um mark á kindinni ef unnt er, áður en henni er lógað. Sömu 
ákvæði gilda um hross. Hreppsnefnd skal sjá um að markskoðun fari fram á 
hrossum, sem seld eru á markað og greiðist kostnaður af þeim er markið heldur. 

48. gr. 
Allur fénaður, sem rekinn er til slátrunar í kauptún, skal vera merktur skýru 

rekstrarmerki, er sé svo glöggt, að það sjáist tilsýndar í björtu og svo traust, að 
það máist ekki af, þótt votviðri gangi. Svo skal rekstrinum hagað, að sem minnstur 
bagi verði að, þeim er lönd eiga, sem um er rekið, eða i er áð. Varast skal að rekst- 
ur lendi saman við annað fé. Eigi má halda áfram með rekstur úr því farið er 
að skyggja, nema brýn nauðsyn beri til. Svo má og aldrei leggja upp með rekstra 
fyrr en markljóst er orðið. 

49. gr. 
Nú ber svo til að öðru fé lendir saman við rekstur. Skal þá strax, er rekstrar- 

menn hafa orðið þess varir, draga það fé úr rekstrinum og gæta vandlega að engin 
kind verði eftir, er eigi á í honum að vera. Skulu rekstrarmenn sjá um að það 
fé, er saman við hefur komið, komizt í átthaga sína eigendum að kostnaðarlausu.
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XIV. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

50. gr. 
Heimilt er hreppsnefndum að gera samþykktir um varnargirðingar fyrir af- 

réttarlöndum til varnar gegn því að afréttarpeningur gangi ofan af afrétt, eða 
sleppi á afrétt, þegar heima skal ganga. Ennfremur til varnar því að afréttarpen- 
ingur gangi á víxl af einni afrétt á aðra. Greiðslu kostnaðar við slíkar girðingar 
skal haga þannig, að leggja að hálfu kostnað á landverð jarða í ábúð og að hálfu 
á fjallskilaskyldan afréttarpening. Nánari ákvæði skal setja með samþykktum og 
skal haga um þær svo sem fyrir er mælt í girðingarlögum nr. 24 1. febr. 1952. Séu 
fjallskilamál eða samþykktir fyrir afréttargirðingar til umræðu á almennum 
sveitarfundi, hafa þar atkvæðisrétt allir búendur, sem þar hafa jörð eða jarðar- 
hluta til afnota. 

bl. gr. 
Skylt er hreppsnefndum að hafa sérstakan fjallskilasjóð og færa árlega reikn- 

ing yfir allar tekjur hans og útgjöld. Skal hreppsnefndin gera reikninginn svo 
fljótt sem auðið er eftir hver áramót og senda síðan ásamt fylgiskjölum og undir- 
ritaðan af hreppsnefnd, til endurskoðanda sveitarsjóðsreikninga. Að endurskoð- 
un lokinni skal hann úrskurðaður af sýslunefnd. 

52. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar 100,00 til 5.000.00 króna sekt, sem rennur 

í fjallskilasjóð viðkomandi upprekstrarfélags. 

53. gr. 
Með mál þau, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal farið að hætti 

opinberra mála. Þó má, ef hlutaðeigendur koma sér saman um það, skjóta ein- 
stökum ágreiningsatriðum til endanlegra úrslita sýslunefnda. Með reglugerð þess- 
ari er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu frá 24. júlí 
1940, ásamt breytingum á henni, er síðan hafa verið gerðar. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna nr. 12 21. maí 
1927, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtast til leiðbeiningar öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. júlí 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

SAMÞYKKT 

Veiðifélagsins Leirvogsá 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélagið Leirvogsá. Heimili þess og varnarþing er Kjós- 

arsýsla. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Leirvogsá og ósum hennar upp 

að Tröllafossi, en þær eru Víðines ásamt Vogi, Fitjakot, Varmidalur, Norður-Gröf, 
Þverárkot, Hrafnhólar, Skeggjastaðir, Minna-Mosfell, Mosfell, Hrísbrú, Leirvogs- 
tunga, Mosfellshreppur og Blikastaðir. 
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3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskigengd á félagssvæðinu og að 

leigja það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn. Skulu þeir kosnir á aðalfundi til þriggja 

ára í senn, skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Ganga þeir úr stjórninni á víxl. 
Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan endurkosningu, nema sér- 

stök forföll hamli, eða að hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo vara- 

menn og tvo endurskoðendur til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaður- 
inn og annar endurskoðandinn gangi út annað árið, og hinir hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún 

fær menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu 
leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og 

með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í aprílmánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin frá 

störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess á 

næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úr- 

skurðar fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana 

í gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagsskrá, 

gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 

Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 
ð 8 J Le] 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVI. kafla laga nr. 53 

frá 1957 um lax- og silungsveiði. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 58 5. júní 1957 um 
lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 3. ágúst 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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SAMÞYKKT 

fyrir veiðifélag Selár. 

1. gr. 
Félagið heitir Veiðifélagið Selá. Heimili þess og varnarþing er Gilsstaðir í 

Hrófbergshreppi, Strandasýslu. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða, sem land eiga að Selá, en þær eru Bassastaðir I, 

Bassastaðir II, Bólstaður, Gilsstaðir, Geirmundarstaðir, Grænanes I, Grænanes II. 

3. gr. 
Verkefni félagsins er að viðhalda góðri fiskigengd á félagssvæðinu og að 

leigja það til stangarveiði. Félagið tekur til allrar veiði á félagssvæðinu. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa þrír menn, formaður og tveir meðstjórnendur. Skulu 

þeir kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni á víxl 
þannig, að formaður gengur úr eftir eitt ár, annar meðstjórnandinn eftir tvö ár, 
og hinn eftir þrjú ár, og helzt svo sama röð áfram. Enginn atkvæðisbær félags- 
maður getur skorazt undan endurkosningu, nema sérstök forföll hamli, eða að 
hann hafi verið í stjórn í þrjú ár. Kjósa skal tvo varamenn og tvo endurskoðendur 
til tveggja ára í senn, þannig að annar varamaðurinn og annar endurskoðandinn 
gangi úr annað árið, og hinir hitt árið. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Hún 

fær menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum 
tíma, og semur við þá um þóknun fyrir. Formaður er fulltrúi félagsins út á við 
og hefur yfirumsjón með öllum störfum félagsins og fjárreiðum. 

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu, nema með sérstöku skriflegu 
leyfi félagsstjórnarinnar. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma og veiðitæki, og 
með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda í desembermánuði ár hvert. Á aðalfundi skýrir stjórnin 

frá störfum félagsins á liðnu starfsári og leggur fram tillögur um starfsemi þess 
á næsta ári. Þá skal hún leggja fram endurskoðaða reikninga félagsins og úr- 
skurðar fundurinn um þá. 

7. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að færa reikningana 

í gerðabók, sem henni er skylt að halda, svo og samþykktir félagsins, félagsskrá, 
gjaldskrá, fundargerðir og bréf. 

8. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá. 

Félagsmenn greiði gjöld til félagsins í sömu hlutföllum og þeir taka arð. 

9. gr. 
Brot á samþykkt þessari varðar sektum samkvæmt XVII. kafla laga nr. 53 

frá 1957 um lax- og silungsveiði. 

1960 
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Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957 um 
3. ágúst lax- og silungsveiði, til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni 

Landbúnaðarráðuneytið, 3. ágúst 1960. 

Ingólfur Jónsson. 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi samþykkt nr. 222/1948. 

  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1959. 

Tekjur: 

- Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 359): 

  

  

Í samgöngumálaráðuneytinu, 28. marz 1960. 

Páll Pálmason. 

Innstæða í Söfnunarsjóði .............200.0... 0. enn kr. 65538.71 
. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .............0000000 0000... — 3670.17 

Samtals kr. 69208.88 

Sjóður til næsta árs: Gjöld 

Innstæða í Söfnunarsjóði .............2.200.0. 0... s.n kr. 69208.88 

Samtals kr. 69208.88 

  

  

Í samgöngumálaráðuneytinu, 28. marz 1960. 

Páll Pálmason. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Páls Jónssonar árið 1959. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 358): 
Innstæða í Landsbankanum ..............0.0.0 000... ens... kr. 1172.50 

. Vextir af bankainnstæðu .............0000.... 0. nn ss — 58.60 

Samtals kr. 1231.10 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs í Landsbankanum .........000.0 00.00.0000. kr. 1231.10 

Samtals kr. 1231.10
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REIKNINGUR 153 

Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands 1959. 

Tekjur 
Í sjóði frá fyrra ári ..............2...000 00... kr. 261601.06 
Tillög vitavarða ............2000000 0000... kr.  12893.14 
Gestafé ..........02020 0000 — 8015.50 
Vextir  ..........2000 000 —  14347.55 
Ríkissjóðsstyrkur  .............20..00000000000.. — 3000.00 

—… 38256.19 
Útdregin vaxtabréf Stofnlånad. Sjávarútvegsins kr. 2000.00 
Útdregið veðdeildarbréf Landsbankans .......... — 500.00 
Afborgun af láni starfsm.fél. ríkisstofnana .... — 1000.00 
Greiddur víxill ..............2..00000 0000... — 8000.00 

— 11500.00 

Kr. 311357.25 
Gjöld 

Veittur styrkur .............200.000. 0 kr. 2798.00 
Inneign í sparisj. Landsbanka Íslands ............0....000..... —  308559.25 

Kr. 311357.25 
Eignir 

10. fl. bankavaxtabréf ..............200002000 00 n rensenensene kr... 2500.00 
4% Sogsvirkjunarlán 1943 ............020002 000 enn — 1000.00 
4% verðbréf Stofnlánadeildar Sjávarútvegsins .............. — 8000.00 
Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands hf. ...................... — 25.00 
5% skuldabréf Byggingarsamv.fél. Stykkishólms .............. — 2000.00 

6% skuldabréf Byggingarsamv.fél. ríkisstofnana .............. — 7000.00 
Inneign í sparisjóði Landsbanka Íslands .................... — 308559.25 

Kr. 329084.25 
Vitamálastjórinn 

Aðalsteinn Júlíusson. 

REIKNINGUR 154 
hafnsögusjóðs Reykjavíkur árið 1959. 

Tekjur: 
. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabréf ............2.000002 0. 0... kr.  7000.00 
b. Byggingarsamvinnufél. Rvíkur .............. — 10000.00 
c. Veðskuldarbréf .............200000. 00... — 58000.00 
d. Víxill .............0000.00 00. — 10000.00 
e. Sparisjóðsinnistæða ........0.000000000 000. — 8329.70 

kr. 93329.70  
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154 2. Tekjur á árinu: 
a. Hafnsögugjald ...........000020000.0. 00... kr. 1794.00 
b. Vextir ...........0000..0esss ss —. 5411.79 

kr. 7205.79   

  

Samtals kr. 100535.49 
Gjöld 

1. Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabréf ............2.0202000000 00... kr. 4000.00 
b. Byggingasamvinnufél. Rvíkur .............. — 10000.00 
c. Veðskuldabréf ................0002000.0........ — 55000.00 
d. Víxill seeren — 10000.00 
e. Sparisjóðsinnistæða  .......0.0000000000. 0... — 21535.49 

kr. 100535.49   

  

Samtals kr. 100535.49 

Hafnarstjórinn í Reykjavík 8. jan. 1960. 

Valgeir Björnsson. 

  

  

  

155 REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjartar Kristjánssonar, hreppst. Hjarðarfelli árið 1958. 

Tekjur 
Í sjóði 1. jan. ..........0000000. sver kr. 22178.28 
Minningargjafir ............0.02000000. 0000... kr. 2930.00 
Vextir ........2002000000 or — 1301.94 

— 4231.94 
Lokauppgjör af dánarbúi Guðbröndu Þ. Guðbrandsdóttur .... — 12848.97 

Kr.  39259.19 
Gjöld 

Mismunur 31. des. .........0200000.0n ens neuen kr.  39259.19 

Kr. 39259.19 

Hjarðarfelli 10. febr. 1959. 

Gunnar Guðbjartsson.
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Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1960. 

Løg um lánasjóð islenzkra námsmanna erlendis, undirskrifud af forsetanum 
9. apríl 1960, nr. 17. 

Lög um breyting á lögum nr. 46 14. apríl 1954, um tekjuskatt og eignarskatt, 
lögum nr. 36 1958 og lögum nr. 40 1959, um breyting á þeim lögum, undirskrifuð 
af forsetanum 12. apríl 1960, nr. 18. 

Lög um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, undirskrifuð af forsetanum 13. apríl 1960, 
nr. 19. 

Lög um breyting á lögum nr. 18 21. febr. 1956, um breyting á lögum nr. 31 4. 
febr. 1952, um skipun prestakalla, undirskrifuð af forsetanum 21. apríl 1960, nr. 20. 

Auglýsing um samkomulag milli Íslands og Sovétríkjanna um gagnkvæma 
niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, undirskrifuð af utanríkisráðherra 25. 
apríl 1960, nr. 21. 

Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Vestmanneyjakaupstað land 
allt í Vestmannaeyjum, sem nú er í eigu ríkisins, og um eignarnámsheimild á lóðar- 
og erfðafesturéttindum, undirskrifuð af forsetanum 10. maí 1960, nr. 22. 

Lög um breyting á lögum nr. 29 frá 9. maí 1955, um breyting á jarðræktarlög- 
um nr. 45 17. maí 1950, undirskrifuð af forsetanum 12. maí 1960, nr. 23. 

Lög um breyting á lögum nr. 66 12. april 1945, um útsvör, undirskrifuð af for- 
selanum 14. maí 1960, nr. 24. 

Lög um breyting á lögum nr. 12 30. jan. 1952, um ráðstöfun erfðafjárskatts 
og erfðafjár ríkissjóðs til vinnuheimila, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 
nr. 25. 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 26 2. maí 1958, undirskrifuð af forset- 
anum sama dag, nr. 26. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 23. júní 1932, um lækningaleyfi o. fl., undir- 
skrifuð af forsetanum 21. maí 1960, nr. 27. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 23. maí 1960, 
nr. 28. 

Lög um eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á svokölluðu Preststúni 
í Húsavíkurlandi, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 29. 

Lög um skipan innflutnings- og gjaldeyrismála o. fl., undirskrifuð af forset- 
anum 25. maí 1960, nr. 30. 

Lög um breyting á sjúkrahúsalögum, nr. 93 31. des. 1953, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 31. 

Bráðabirgðalög um heimild til að veita Friedrich Karl Lúder atvinnurekstrar- 
leyfi á Íslandi, undirskrifuð af forsetanum 14. júní 1960, nr. 32. 

Lög um breyting á lögum nr. 59 7. maí 1946, um sérstakar fyrningarafskriftir, 
undirskrifuð af forsetanum 27. maí 1960, nr. 33. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 12. júní 1958, um lífeyrissjóð togarasjómanna, 
undirskrifuð af forsetanum 30. maí 1960, nr. 34. 

Lög um lögheimili, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 35. 
Auglýsing um samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svi- 

bjóðar um reglur varðandi viðurkenningu á iðgjalda- og starfstíma fyrir þá menn, 
sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi og flytjast milli ríkja þessara, undirskrifuð af 
utanríkisráðherra 3. maí 1960, nr. 36. 

Lög um löggildingu á verzlunarstað við Arnarnesvog í Garðahreppi í Gull- 
bringusýslu, undirskrifuð af forsetanum 7. júní 1960, nr. 37. 

Lög um breyting á lögum nr. 7 1959, um breyting á lögum nr. 19 1955, um 
B 46 

28. dag septembermánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 

1960
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breyting á lögum nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna, undirskrifuð af forsetanum 

sama dag, nr. 38. 
Lög um heimild til að selja ábúendum tvær jarðir í Austur- Húnavatnssýslu, 

undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 39. 
Lög um takmarkað leyfi til dragnótaveiða í fiskveiðilandhelgi Íslands undir 

vísindalegu eftirliti, undirskrifuð af forsetanum 9. júní 1960, nr. 40. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðisjóð Íslands, undir- 

skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 41. 
Løg um ferskfiskeftirlit, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 42. 
Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör, undir- 

skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 43. 

Lög um skattfrelsi vinninga í símahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatl- 
aðra 1960 og happdrætti Styrktarfélags vangefinna 1960, undirskrifuð af forset- 

anum sama dag, nr. 44. 
Lög um orlof húsmæðra, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 45. 
Lög um verzlunarbanka Íslands h.f., undirskrifuð af forsetanum 10. júní 1960, 

nr. 46. 
Lög um tollvörugeymslur o. fl, undirskrifuð af forsetanum 11. júní 1960, 

nr. 47. 
Lög um breyting á lögum nr. 115 7. nóv. 1941, um Búnaðarbanka Íslands, 

undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 48. 
Lög um breyting á lögum nr. 48 28. maí 1957, um landnám, ræktun og bygg- 

ingar i sveitum, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 49. 
Lög um breyting á lögum nr. 43 19. júní 1933, um stjórn vitamála og um vita- 

byggingar, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 50. 
Lög um breyting á lögum nr. 60/1957, um Háskóla Íslands, undirskrifuð af 

forsetanum sama dag, nr. 51. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd 

samþykkt um alþjóðasiglingamálastofnun (IMCO), undirskrifuð af forsetanum 

sama das, nr. 52. 
Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál, undirskrifuð 

af forsetanum 14. júní 1960, nr. 5ð. 
Lög um verðlagsmál, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 54. 
Fjáraukalög fyrir árið 1957, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 55. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1957, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 56. 

Bráðabirgðalög um bann gegn vinnustöðvum iíslenzkra atvinnuflugmanna, 
undirskrifuð af forsetanum 5. júlí 1960, nr. 57. 

Lög um bann við okri, dráttarveæti o. fl., undirskrifuð af forsetanum 28. júní 
1960, nr. 58. 

Lög um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu 
á landbúnaðarvörum o. fl., undirskrifuð af forsetanum 19. júlí 1960, nr. 59. 

Auglýsing um aðild Íslands að bókun um viðskipti og greiðslur milli Finnlands 
og nokkurra Evrópuríkja, dags. 29. desember 1959, undirskrifuð af utanríkisráð- 
herra 23. júní 1960, nr. 60. 

Auglýsing um fullgildingu nýs alþjóðafjarskiptasamnings, undirskrifuð af ut- 
anríkisráðherra 22. júlí 1960, nr. 61. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 13. ágúst 1960, nr. 62. 

Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings milli Íslands og Frakklands, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 16. ágúst 1960, nr. 63.
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Auglýsing um framlengingu viðskiptasamnings Íslands og Ísrael, undirskrifuð 
af utanríkisráðherra 29. ágúst 1960, nr. 64. 

Auglýsing um framlengingu greiðslusamnings milli Íslands og Tékkóslóvakiu, 
undirskrifuð af utanríkisráðherra 5. september 1960, nr. 65. 

Auglýsing um samning um norrænt póstsamband, undirskrifuð af samgöngu- 
málaráðherra 20. september 1960, nr. 66. 

Bréf handhafa valds forseta Íslands um að reglulegt Alþingi 1960 skuli 
koma saman til fundar mánudaginn 10. október 1960, undirskrifað af forsetanum 
27. september 1960, nr. 67. 

Tilskipun um að vernd sú, sem heimiluð er fyrir vörumerki með lögum nr. 
43 13. nóvember 1903, skuli einnig ná til Ísrael, undirskrifuð af forsetanum 6. 
október 1960, nr. 68. 

Auglýsing um greiðslusamning milli Íslands og Póllands, undirskrifuð af 
forsetanum 7. október 1960, nr. 69. 

Auglýsing um viðskiptasamkomulag Íslands og Póllands, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 70. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskups, um stofnun 156 

sérstakrar kirkjusóknar með kirkju að Egilsstöðum. 19. sept. 

Með skírskotun til bréfs yðar, háæruverðugi herra, dags. 11. nóv. f. á., varðandi 
tilmæli íbúa Egilsstaðahrepps um stofnun sérstakrar kirkjusóknar með kirkju að 
Egilsstöðum, tekur ráðuneytið fram, að þar sem fyrir liggur samþykki safnaðarfundar 
Vallanessóknar og héraðsfundar Suður-Múlaprófastsdæmis fyrir þessari ráðstöfun, 
samþykkir ráðuneytið, með tilvísun til tillagna yðar og 8. gr. laga nr. 31 1952, um 
skipun prestakalla, að Vallanessókn verði skipt í tvær sóknir, Vallanessókn og 
Egilsstaðasókn, þannig að Egilsstaðahreppur verði sérstök sókn, enda haldi Valla- 
nessókn eignum sínum og sjóði óskertum og samkomulag verði um afnot hinnar 
nýju Egilsstaðasóknar af Vallaneskirkju, meðan þeirra gerist þörf. 

REGLUGERÐ 157 
21. sept. 

um breyting á reglugerð um ráðningu sjúkrahúslækna, nr. 242 10. ágúst 1945. ij 

Í. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar hljóði svo: 
Lausar sjúkrahúslæknisstöður (yfirlæknisstöður) við önnur sjúkrahús eða 

stærri en getur í 1. gr., skal jafnan auglýsa með minnst 4 vikna fyrirvara. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt sjúkrahúsalögum nr. 93 1953 til 
þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 21. september 1960. 

Bjarni Benediktsson. 
  

Gústav A. Jónasson.



1960 364 

158 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stefáns Halldórssonar, 
5. ágúst útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. ágúst 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Stefáns Halldórssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Stefáns Halldórssonar. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 1000 krónur, sem hjónin Björg Halldórsdóttir og Halldór 

Stefánsson í Hamborg í Fljótsdal gefa til minningar um son sinn, Stefán, f. á 
Seyðisfirði 10. okt. 1905, d. á heilsuhælinu á Vifilsstöðum 18. febr. 1917. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að gleðja sjúklinga á héraðssjúkrahúsinu á Egilsstöðum 

með gjöfum á afmælisdögum þeirra og á hátíðadögum eða öðrum minningadögum. 

4. gr. 
Sjóðurinn tekur við minningagjöfum áheitum og dánargjöfum manna, sem kjósa 

að efla hann og tilgang hans. 

5. gr. 
Umsjón, umráð og bókhald sjóðsins hefur stjórnarnefnd sjúkrahússins á Eg- 

ilsstöðum. Hún heldur gerðabók fyrir sjóðinn og bókfærir þar innkomnar og út- 
látnar gjafir, reikninga sjóðsins og annað, sem honum kemur við. 

6. gr. 
Fé sjóðsins ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands og í bönkum eða öðrum stofnun- 

um, sem taka fé til ávöxtunar og stjórn sjóðsins metur tryggar. 

7. gr. 
Helmingur vaxtatekna og gjafafé allt leggst árlega við höfuðstólinn, hinum 

hlut vaxta skal verja til gjafa skv. 3. gr. Af honum tekst einnig útlagður kostn- 
aður sjóðstjórnar fyrir gerðabækur, ritföng og burðargjöld. Eftirstöðvar þessa 
hluta vaxtatekna færast til næsta árs. 

Með skipulagsskrá þessari er úr gildi felld skipulagsskrá sjóðsins útgefin 28. 
febr. 1921 (Stj.tíð. B. nr. 116/1921). 

Reykjavík, 26. júlí 1960. 

Halldór Stefánsson.
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REGLUGERÐ 

um holræsagerð í Mosfellshreppi. 

1. gr. 
Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta náð, 
skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í 
aðalræsið ásamt rigningarvatni, ef hægt er að koma því við. Vanræki einhver að 
láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem hreppsnefnd setur, getur hún látið 
vinna verkið á kostnað húseiganda. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, sem aðalholræsi hreppsins varða, svo sem viðhald, endur- 

bætur og umsjón alla annast hreppsnefnd eða maður, sem hún felur það. Þóknun 
fyrir þau störf og einnig fyrir reikningshald eða annað vegna holræsagerðarinnar 
ákveður hreppsnefnd. 

Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi ofangreindra 
aðila, og er mönnum skylt að hlíta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og 
annað það, er máli skiptir í sambandi við það. 

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

þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús að eða í námunda við götu, veg 
eða opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald um leið og hann tengir 
ræsi við aðalræsi, er nemur 2% af fasteignamati hússins en þó ekki lægra en 

kr. 750.00 miðað við hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 375.00 fyrir 
hverja íbúð í húsi umfram eina. 

Nú eru hús sambyggð, en aðskilin með brunagöflum, og telst þá sérstakt hús sá 
hluti, sem er milli brunagafla. Ef fleiri íbúðir en ein eru í húsi og íbúðir séreign, 
skal heildarupphæð tengigjaldsins skiptast milli eigenda íbúðanna hlutfallslega eftir 
tölu íbúðanna, er þeir eiga. 

Auk tengigjalds greiði hver húseigandi árlega í holræsagjald til hreppsins 15 
af þúsundi af fasteignamati húsanna, en þó ekki lægra en kr. 300.00 miðað við hús 
með einni íbúð, og hækkar gjaldið um kr. 150.00 fyrir hverja íbúð umfram eina. 

4. gr. 
Hið árlega holræsagjald, sem og tengigjaldið, getur hreppsnefnd hækkað eða 

lækkað um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins. 

5. gr. 

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu tengigjalds og holræsagjalds gagnvart hrepps- 
nefnd. Kröfur, sem hreppsnefnd kann að öðlast samkv. 1. og 3. gr., má taka lögtaki 
á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu 

2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. 
Gjalddagi holræsagjalds er 1. jan. ár hvert. 

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

refsing liggi við að lögum. 

1960 

159 

10. ágúst
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159 Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra 

10. ágúst mála. 

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

Félagsmálaráðuneytið, 10. ágúst 1960. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Helgi Helgason. 

160 REGLUGERÐ 
11. ágúst 

um útbúnað þorska- og ýsuneta úr gerviefnum. 

1. gr. 

Við veiðar með þorska- eða ýsunetum úr gerviefnum, er óheimilt að nota 
kúluhanka eða önnur flottengsl úr öðru efni en óbikaðri eða ólitaðri sísallínu, 

sem ekki sé gildari en 5 mm að þvermáli. 

2. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 44 5. apríl 1948, 
um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins, til að öðlast gildi 1. janúar 
1961 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 11. ágúst 1960. 

Bjarni Benediktsson.   
Jón Sigurðsson. 

161 REGLUGERD 
15. ågust . . 

fyrir vatnsveitu Garðahrepps. 

1. gr. 

Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Garðahrepps, nema annað sé 

tekið fram hér á eftir. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Garðahrepps fer með stjórn vatnsveitunnar, sem er eign Garða- 

hrepps. 
Hreppsnefnd skipar vatnsveitustjóra, sem annast daglegan rekstur vatnsveit- 

unnar, svo og aðra starfsmenn eftir því, sem þörf krefur. 

3. gr. 
Hreppsnefnd hefur einkasölu á vatni á því svæði, sem vatnsveitan nær yfir og 

hún getur fullnægt.
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4. gr. 
Hreppsnefnd lætur leggja vatnsæðar, aðalæðar og götuæðar, um hreppinn. 

5. gr. 

Hver sá er húseign á við götu eða veg, sem vatnsæð er i, á rétt á að tengja vatns- 
æð frá henni á eigin kostnað við húsið, enda sé það reist með samþykki byggingar- 
nefndar og vatnið ætlað til heimilisþarfa. 

Vatnsnot til annarra þarfa skulu að jafnaði leyfð með nánari fyrirmælum og 
skilyrðum, er vatnsveitan setur hverju sinni. 

Vélar og önnur tæki, þau er nota vatn, önnur en venjuleg heimilistæki, má 
ekki tengja við hús- eða heimæðar nema að fengnu leyfi vatnsveitunnar. Einnig 
getur vatnsveitan fyrirskipað breytingar á eldri tækjum og vélum, ef nauðsyn krefur. 

Réttur húseigenda til vatnsnota skuldbindur ekki vatnsveituna til þess að 
tryggja, að þrýstingur í götuæðum sé ávallt nægjanlegur. 

Ef sýnt þykir, að götuæðar þær, sem fyrir eru, geti eigi séð atvinnufyrirtæki 
eða öðrum, sem óskar eftir vatni til annarra þarfa en heimilis, fyrir nægilegu vatni, 
er notanda skylt að greiða kostnað við nauðsynlegar úrbætur eftir úrskurði vatns- 
veitunnar. 

Ef vatnsæðar hafa ekki verið lagðar í götu eða veg, þar sem óskað er eftir 
vatnsnotkun, getur vatnsveitan sett það skilyrði fyrir lögn vatnsæðar, að tryggt sé, 
að kostnaðurinn við lögnina fáist endurgreiddur, annað hvort með beinni þátttöku 
notanda eða með því að gjöld fyrir vatnsnotkunina verði ákveðin með hliðsjón af 
kostnaðinum. 

Vatnsveitan getur einnig ákveðið að notendur, er síðar bætast við, beri hluta 
stofnkostnaðar við lögnina. 

Vatnsveitan hefur eignarrétt og viðhaldsskyldu á dreifiæðum, enda þótt hús- 
eigendur hafi í upphafi, að einhverju eða öllu leyti, borið þann kostnað, er af lögn- 
inni leiddi, nema öðru vísi verði um samið. 

Vatnsveitan skal á eigin kostnað koma fyrir nægilega mörgum brunahönum. 

6. gr. 
Sá er óskar eftir að leggja vatnsveituæð að húsi sínu, leggja nýlagnir, gera 

breytingar á eða viðbætur við eldri vatnslagnir, skal með nægum fyrirvara fá til 
þess leyfi hjá vatnsveitunni. 

Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem fást í skrifstofu sveitarstjóra og 
skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans, ásamt 
pípulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. 

Með umsókninni fylgi uppdráttur af vatnslögninni í tvíriti og eigi minni mæli- 
kvarða en 1:100. 

Uppdrátturinn skal gerður af verkfræðingi eða iðnfræðingi, er hlotið hefur til 
þess löggildingu vatnsveitunnar. 

Uppdrátturinn skal sýna gerð og stærð allra vatnsæða, loka og krana, bæði utan- 
húss og innan. Á afstöðumynd skal sýnd og málsett lega heimæðar frá húsvegg að 
tengistað við vatnsveituæð. Gert skal ráð fyrir vatnsmæli á óskiptri húsæð, og skal 
honum afmarkaður staður á uppdrætti. Álíti vatnsveitan nauðsyn á, að gerðir séu 
nánari uppdrættir eða séruppdrættir, skulu þeir látnir í té. 

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum vatnslögnum, sem breyta á, getur vatns- 
veitan krafizt þess, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað af því. 

Ef vatnsveitan samþykkir uppdrátt, skal á hann færð áritun um það. 

Pípulagningameistari sá, er verkið á að vinna, ritar nafn sitt á eintak vatnsveit- 
unnar, áður en verkið hefst. Sé skipt um pípulagningameistara, meðan á verki stendur, 

skal það tilkynnt vatnsveitunni. 

1960 
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161 Uppdråttur, åritadur af vatnsveitunni og vidkomandi pipulagningameistara, skal 

15. ágúst ávallt vera á vinnustað. Með áritun tekur vatnsveitan enga ábyrgð á því, að hægt sé 
að framkvæma verkið vegna leiðslna eða annars, sem kann að vera því til fyrir- 
stöðu. 

7. gr. 
Pípulagningameistarar, löggiltir af hreppsnefnd, hafa einir rétt til þess að annast 

vatnslagnir. og gildir það um nýlagnir jafnt sem viðbætur við eða breytingar á eldri 
vatnslögnum. Þeir bera og ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við samþykkt 
þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að verða sett og samþykktan uppdrátt. 

Ef pípulagningameistari brýtur í bág við fyrirmæli samþykktar þessarar eða 
reglna, settra samkvæmt þeim, eða brot er framið af starfsmönnum, sem hann ber 
ábyrgð á, getur vatnsveitan veitt honum áminningu. Enn fremur má hún svipta 
hann löggildingu, ef um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

8. gr. 
Vatnsveitan skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan 

uppdrátt og samþykkt þessa. 
Engar vatnsæðar má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af vatnsveitunni. 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa vatnslagnir á kostnað hús- 

eigenda, og sé það gert, skal pípulagningameistari sá, er ábyrgð ber á verkinu, vera 
viðstaddur og aðstoða starfsmenn vatnsveitunnar við prófunina. 

Álíti eftirlitsmaður vatnsveitunnar, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt 
ákvæðum samþykktar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur 
hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

9. gr. 
Allar vatnsæðar frá vatnsveituæðum að húsi og í því, eru eign húseiganda, og 

ber hann kostnað af lögn þeirra og viðhaldi. 
Vatnsveitan getur ákveðið, að heimæðar eða hluti þeirra, skuli lagðar af starfs- 

mönnum hennar, en á kostnað húseiganda. 
Að jafnaði fær hvert hús leyfi fyrir einni heimæð. Óski húseigandi eftir fleiri 

heimæðum, ber honum að sækja sérstaklega um það til vatnsveitunnar. Óheimilt 
er að tengja sama húsæðakerfi við tvær eða fleiri heimæðar. 

Vatnsveitan getur ákveðið, að fleiri en eitt hús séu tengd sömu heimæð, og gefur 
þá fyrirmæli um vídd og legu æðarinnar. 

Hún getur ákveðið hvernig skipt skuli kostnaði við slíkar framkvæmdir, ef aðilar 
verða ekki ásáttir um slíkt. 

Óski húseigandi að tengja við gamla heimæð, skal fá til þess leyfi bæði hjá 
eiganda heimæðarinnar og vatnsveitunni. 

Því aðeins er heimilt að tengja heimæðar við hús, að þau séu fokheld og upp- 
hituð. 

Húseiganda ber skylda til að halda við vatnslögnum sinum á eigin kostnað og láta 
gera við leka, þegar hans verður vart. Þótt leka hafi ekki orðið vart, getur vatns- 
veitan, ef hún telur brýna þörf á, lagt fyrir húseiganda að endurnýja vatnslagnir 
sínar að nokkru eða öllu leyti. 

Vanræki húseigandi viðhald á vatnslögnum sínum, er vatnsveitunni heimilt að 
annast viðgerð á kostnað hans. 

10. gr. 

Eftirlitsmenn vatnsveitunnar skulu hafa frjálsan aðgang að öllum vatnslögnum 
innanhúss, og skulu húseigendur gefa upplýsingar um vatnsnotkun, sem óskað er 
eftir.
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11. gr. 161 
Vatnsveitan hefur rétt til þess að taka úr sambandi ónotaðar vatnsæðar í eigu 15. ágúst 

einstaklinga, sé eigi gert sennilegt, að þær verði teknar í notkun innan skamms tíma. 
Kostnað, er af þessu leiðir, greiðir eigandi. 

12. gr. 
Vatnsveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni, er leiða kann af rekstrar- 

truflunum, er verða vegna vinnu við æðar vatnsveitunnar eða af öðrum ástæðum. 
Ef eldsvoða ber að höndum hafa slökkvilið, lögregla og starfsmern vatnsveit- 

unnar heimild til þess að gera hverjar þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar mega 
, 

teljast, hvort heldur á vatnsæðum í einkaeign eða eign vatnsveitunnar. 

13. gr. 
Til þess að standa straum af kostnaði við vatnsveituna, skal innheimta vatns- 

skatt af húseignum, er um ræðir í 2. mgr., og skal skatturinn miðaður við ákveðinn 
hundraðshluta af fasteignamatsverði húseignar eftir ákvörðun hreppsnefndar hverju 
sinni, enda sé vatn ekki selt samkvæmt mæli. 

Vatnsskatt skal innheimta af öllum húsum í lögsagnarumdæmi hreppsins, sem 
standa við götu eða opin svæði, þar sem vatnsæðar ligsja. Nú er hús, sem greiða 
ber af vatnsskatt, ekki virt fasteignamatsvirðingu, og ákveður þá vatnsveitan skattinn. 

Aukavatnskatt skal leggja á verksmiðjur, baðhús, iðnaðarfyrirtæki og önnur 
atvinnufyrirtæki og aðra, er nota vatn til annars en heimilisþarfa. 

Aukavatnsskatt skal að jafnaði greiða samkvæmt mældri notkun og ákveður 
hreppsnefnd gjald fyrir hvern må. 

Nú er vatn notað án mælis, þar sem svo hagar til, sem í 3. mgr. segir, og skal 
þá vatnsveitan ákveða aukavatnsskatt samkvæmt áætlaðri notkun. 

Nú sættir húseigandi og/eða vatnsnotandi sig eigi við ákvörðun vatnsveitunnar 
á aukavatnsskatti og getur hann þá krafizt þess, að vatnsnotkun hans verði mæld um 
eins mánaðar skeið eftir vali vatnsveitunnar, og verður aukavatnsskattur þess árs 
þá ákveðinn hlutfallslega við útkomu þeirrar mælingar. 

Hreppsnefnd getur ákveðið, að vatn til heimilisþarfa verði selt eftir mæli, og 
sett um það sérákvæði. 

14. gr. 
Vatnsskattur fellur í gjalddaga 2. jan. ár hvert og ber að greiða skattinn til 

sveitarstjóra. 
Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mæli, er heimilt að greiða 

skattinn á 4 gjalddögum, í lok hvers ársfjórðungs, eftir nánari ákvörðun vatnsveit- 
unnar. 

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. 

15. gr. 
Þar sem vatn er selt samkvæmt mæli (sjá 13. gr.), greiðir húseigandi kostnað 

við uppsetningu mælisins. 
Vatnsveitan sér um viðhald mælisins að því er snertir eðlilegt slit, en allar 

skemmdir af mannavöldum og frostum, ber húseiganda að bæta. 
Ef maður rýfur innsigli vatnsmælisins varðar það refsingu samkvæmt al- 

mennum hegningarlögum. 

Vatnsveitan er eigandi mælisins og greiðir húseigandi fyrir afnot hans endur- 
gjald, er hreppsnefnd ákveður. Lögn vatnsæða innanhúss á jafnan að vera þannig 
háttað, að hægt sé að nota einn mæli fyrir hvert innanhúskerfi (sjá 6. og 9. gr.). 

B47
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161 Verði vatnsmæli ekki komið fyrir án breytinga á vatnslögn, er húseiganda skylt 

15. ágúst að láta breyta lögninni á eigin kostnað. 
Vatnsveitan ákveður stærð og gerð mælis í samræmi við vatnsnotkun á hverj- 

um stað. 
Húseiganda ber að tilkynna vatnsveitunni tafarlaust bilanir á vatnsmæli, er 

hann kann að verða var við. 

16. gr. 

Verði vatnsnotandi uppvís að óhóflegri notkun vatns eða hlíti ekki fyrirmælum 

vatnsveitunnar, um viðhald eða breytingu vatnsæða, hefur vatnsveitan rétt til þess 
að loka heimæð hans að undangenginni aðvörun. 

Vatnsveitunni er heimilt að skammta vatn til annars en heimilisnotkunar. Enn 
fremur getur hún krafizt þess, að fyrirtæki, er mikið vatn nota, afli sér sparneytnari 

véla eða setji upp geyma til söfnunar vatns að næturlagi. Ef fyrirmælum vatnsveit- 

unnar er eigi sinnt innan hæfilegs frests, er heimilt að loka fyrir heimæð fyrir- 

tækisins. 
Vatnsveitunni er heimilt að taka gjald fyrir opnun heimæðar, sem lokað hefur 

verið af ofangreindum ástæðum. 

17. gr. 
Óheimilt er að tengja vatnsdælur við heimæðar án leyfis vatnsveitunnar. 
Sé leyfi veitt til slíkrar tengingar, er það háð því skilyrði, að þannig sé frá 

dælu gengið, að hávaði frá henni valdi eigi óþægindum. 
Vatnsveitan getur krafizt þess, að húseigandi geri sérstakar ráðstafanir til 

deyfingar á hávaða frá dælu. 

18. gr. 
Vatnsæðar og tæki skulu þannig tengdar, að eigi sé hætta á, að vatnið í æð- 

unum óhreinkist. 
Óheimilt er að tengja saman æðar vatnsveitunnar og einkavatnsæðar frá öðrum 

vatnsbólum. 

Blöndunartæki skulu hafa óhindrað rennsli í frárennslisstút. 

Enn fremur er óheimil öll meðferð vatnstækja, sem valdið getur óhreinkun á 

vatni í vatnsveituæð eða heimæð. 

19. gr. 
Hreppsnefnd getur sett nánari reglur um framkvæmd þeirra mála, er reglugerð 

þessi fjallar um. 
Jafnframt getur hún veitt undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur gildar 

ástæðum til slíks. 

20. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða við lög. Með mál út af slíkum brotum skal 

farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Garðahrepps hefur samið og samþykkt og 

gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast þegar 

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

Félagsmálaráðuneytið, 15. ágúst 1960. 

F. h.r. 

Hallgrímur Dalberg.   
Helgi Helgason.
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AUGLYSING 

um staðfestingu félagsmålaråduneytisins 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: 

25. 
26. 

. Nefnd Verkalýðsfélagsins Brynju, Þingeyri. Staðfest 16. febr. 1959. 
. Nefnd Verkalýðsfélags Þórshafnar. Staðfest 10. júlí 1959. 
. Nefnd Verkalýðs- og sjómannafélags Miðneshrepps, Sandgerði. Staðfest 3. febr. 

Nefnd Hins íslenzka prentarafélags. Staðfest 17. nóv. 1958. 
Nefnd Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungavíkur. Staðfest 10. febr. 1959. 

1960. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. ágúst 1960. 

F. hr. 

Gunnlaugur Þórðarson.   
Helgi Helgason. 

AUGLÝSING 

um umferð í Hafnarfirði. 

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Hafnarfjarðar hafa verið settar eftirfar- 
andi reglur um umferð skv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 24 frá 2. maí 1958. 

1 Aðalbrautir. 

Ákveðinn hefur verið aðalbrautarréttur á eftirtöldum götum: 
Sniðgötu — Strandgötu — Reykjavíkurvegi að Bessastaðavegamótum. 

Suðurgata frá Lækjargötu að vegamótum Reykjanesbrautar. 
Við vegamót Sniðgötu og vegamót Reykjanesbrautar hafa þær gåtur for- 

gangsrétt fyrir umferð um Suðurgötu. 
Athygli skal vakin á því, að vegir, sem liggja að aðalbrautum, eru við vega- 

mótin merktir biðskyldu eða stöðvunarmerki. 

Einstefnuakstur. 

Ákveðinn hefur verið einstefnuakstur á eftirtöldum götum: 
Merkurgötu frá Vesturbraut að Vesturgötu, 

Kirkjuvegi frá Reykjavíkurvegi að Hellisgötu, 
Nönnustíg frá Reykjavíkurvegi að Norðurbraut, 

Vitastíg frá Linnetsstig að Alfaskeiði, 
Sunnuvegi frá Hverfisgötu að Mánastís, 
Brekkugötu frá Lækjargötu að Selvogsgötu. 

Takmörkun á bifreiðastöðum. 

a. Bifreiðastöður eru bannaðar á Strandgötu að vestanverðu við götuna frá 
Vesturgötu að Lækjargötu. 

1960 

162 

16. ágúst 

163 

26. ágúst



1960 

163 

26. ágúst 

164 

3. sept. 

165 

7. sept. 

372 

b. Að austanverðu við Strandgötu frá Reykjavíkurvegi að Lækjargötu eru bif- 
reiðastöður takmarkaðar við 15 mínútur í einu á virkum dögum frá kl. 
9.00—19.00 nema á laugardögum kl. 9.00—13.00. 

Þetta tilkynnist öllum, sem hlut eiga að máli. 

Lögreglustjórinn í Hafnarfirði, 26. ágúst 1960. 

Björn Sveinbjörnsson 
settur. 

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 5. september 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar útgefnar í 
dag á lyfsöluskrá II frá 10. desember 1958. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 3. september 1960. 

F. h. r. 

E. u. 

Ragnar Bjarkan. 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Drangsnesþorps. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Kaldrananeshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á kaupstaðarlóð Drangsnesþorps, svo og einnig til Drangsneshafnar og frysti- 
húss. 

2. gr. 
Vatnsveitunnefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast öll 

framkvæmdastörf, svo sem viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, en fjárreiður 

og þar með innheimtustörf skulu vera í höndum oddvita, þó skal vatnsveitunefnd 
skyld á hverjum tima, að aðstoða oddvita við þessi störf, sé farið fram á það. 

Vatnsveitunefad skal skipuð þremur aðalmönnum og þremur varamönnum. 
Hreppsnefnd tilnefni formann nefndarinnar. 

3. gr. 
Vatnsveitan láti leggja aðalvatnsæð um kauptúnið, svo að húseigendur eigi 

greiðan aðgang að þeim, í fyrirhuguðu vegarstæði eða götu, þar sem það er hægt, 
eða sem næst lóðarmörkum. 

Frá aðalæð skulu húseigendur sjálfir leggja vatnsæðar í hús sín, á sinn kostnað. 

4. gr. 
Hver sá er vill komast í samband við aðalæð vatnsveitunnar, skal sækja um 

það skriflega til vatnsveitunefndar.
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5. gr. 165 
Skylt er húseiganda eða lóðareiganda að halda vatnsæðum sínum vel við, og láta 7. sept. 

tafarlaust gera við þær ef leki eða aðrar bilanir koma að þeim. Enginn má setja 
aflvélar í sambandi við vatnsveituna nema með leyfi vatnsveitunefndar. 

6. gr. 
Heimilt er vatnsveitunefnd að loka fyrir vatn hjá þeim, sem vanrækja að gera 

við bilanir á vatnskerfi sínu, eyða vatni að óþörfu eða greiða ekki vatnsskatt á 
réttum gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða, þótt slík lokun fari fram. 

7. gr. 
Hverjum manni skal skylt að láta af hendi land sitt og landsafnot í þarfir vatns- 

veitunnar, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vatns- 
veitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir samkvæmt mati, 

ef samkomulag ekki næst. 

8. gr. 
Enginn má taka vatn úr vatnsæð án heimildar, ella skal sá, er það gerir, sæta 

sektum, nema þyngri refsing liggi við, samkvæmt hegningarlögum, einnig skal sá 
skyldur til að greiða vatnið samkvæmt mati vatnsveitunefndar. 

9. gr. 
Hver sá, er saurgar eða skemmir vatnsæð, brunn eða önnur mannvirki, skal 

greiða fullar bætur fyrir samkvæmt mati, ella sæta sektum, nema þyngri refsing 
liggi við. 

10. gr. 
Vatnsveitunefnd skal heimilt að fara í hús manna, þar sem vatnsæð er, til at- 

hugunar. Ef útbúnaði er ábótavant, að dómi vatnsveitunefndar, skal húseigandi tafar- 
laust bæta úr því, ella sé vatnsveitunefnd heimilt að láta gera við gallann á hans 
kostnað. 

11. gr. 
Stofngjald skal vera kr. 20.00 á m? fyrir hverja íbúð, og skal greitt um leið 

og íbúð er tengd við aðalæð. 
Árlegur vatnsskattur fyrir hverja íbúð sé kr. 4.00 á fermetra. 

12. gr. 

Heimilt er hreppsnefnd, fyrir eitt ár í senn, að hækka eða lækka vatnsskattinn 
um allt að 50%. 

13. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða sem hér segir: 

a. Fyrir hverja smálest til skipa ..........2.2.202000 0000 n. kr. 15.00 
b. Fyrir hverja smálest af innvegnum fiski ............0.0000000... — 5.00 
c. Fyrir hvern nautgrip sem inni stendur ................0.0.0.0...0... — 10.00 
d Fyrir hverja sauðkind vetrarfóðraða ...............0202.0.0.....0.0... — 1.00 
e. Fyrir hverja skrásetta bifreið ..............00.2000202. 0000... — 50.00 

f. Fyrir kælivatn vegna véla, samkvæmt mæli, kr. 0.90 á tonn af fyrstu 1000 tonn- 
um, en kr. 0.50 á tonn eftir það, eða eftir samkomulagi við vatnsveitunefnd. 

gs. Fyrir önnur vatnsnot en hér segir, greiðist eftir samkomulagi við vatnsveitu- 
nefnd á hverjum tíma. 

h. Fyrir hús, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnureksturs greiðist kr. 5.00 
fyrir hverja 100 lítra vatns.
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14. gr. 
Gjalddagi á föstum vatnsskatti skal vera 1. júlí ár hvert. Reikningsár vatnsveit- 

unnar er almanaksárið. 
Vatnsskatturinn skal greiddur í einu lagi fyrir líðandi ár. 

15. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 1500.00, nema þyngri 

refsing liggi við að lögum. 
Með mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Kaldrananeshrepps, 
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, 7. september 1960. 

F. h. r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

AUGLÝSING 

um hámarkshraða ökutækja um Hafnarkauptún í Austur-Skaftafellssýslu. 

Hámarkshraði bifreiða og annarra vélknúinna ökutækja er 35 km á klst. um 
Suðurlandsveg innan Hafnarkauptúns í Hornafirði, frá vegi í Ósland að sunnan, og 
að vatnsgeymi að norðan og einnig á öllum götum í kauptúninu innan þessara 
marka. 

Auglýsing þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 50 gr. umferðarlaga nr. 26 
2. maí 1958, öðlast þegar gildi. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. september 1960. 

F. h.r. 

E. u. 

Ragnar Bjarkan.
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AUGLÝSING 167 
14. sept. 

um vinnumiðlun í Súðavíkurhreppi í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 1. gr. laga nr. 52 9. april 1956 um vinnumiðlun, hefur 

félagsmálaráðherra ákveðið að vinnumiðlun skuli starfrækt í Súðavíkurhreppi í 

Norður-lsafjarðarsýslu. 

Um framkvæmd vinnumiðlunarinnar fer eftir lögum nr. 52/1956 um vinnu- 

miðlun og reglugerð um vinnumiðlun nr. 130/1956. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. september 1960. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrimur Dalberg. 

AUGLYSING 168 
14. sept. 

um að lög nr. 29 7. april 1956 um atvinnuleysistryggingar, skuli taka til "2 

Súðavíkurhrepps í Norður-Ísfjarðarsýslu. 

Samkvæmt heimild í 4. gr. laga nr. 29/1956 um atvinnuleysistryggingar, hefur 
félagsmálaráðuneytið ákveðið að lög um atvinnuleysistryggingar skuli taka til 
Súðavíkurhrepps í Norður-Ísafjarðarsýslu. 

Félagsmálaráðuneytið, 14. september 1960. 

F. h. r. 

Hjålmar Vilhjålmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 169 
i 16. sept. 

um holræsi i Reykjavik. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Reglugerð þessi gildir um allt lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, nema annað sé 

tekið fram hér á eftir. 

2. gr. 
Bæjarstjórn ákveður lagningar holræsa, aðalæða og götuæða. 
Bæjarverkfræðingur sér um daglegan rekstur holræsakerfis bæjarins.
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3. gr. 
Hverjum þeim, sem á húseign, sem hægt er að tengja við holræsakerfi bæjarins, 

er skylt að tengja þá húseign við holræsakerfið eftir því, sem nánar er tekið fram 
í reglugerð þessari. 

Ef eigi er unnt eða ekki talið ráðlegt að dómi bæjarverkfræðings að tengja 
hús við holræsakerfið, ber að haga frágangi frárennslislagna svo sem fyrir er mælt 
í 32. gr. 

4. gr. 
Hyggist húseigandi tengja ræsi frá húsi sínu við holræsakerfi bæjarins eða gera 

breytingar eða viðbætur við eldra ræsi, ber honum með nægum fyrirvara að få til 
þess skriflegt leyfi hjá bæjarverkfræðingi. 

Umsóknir um leyfi ber að skrifa á eyðublöð, sem fást á skrifstofu bæjarverk- 
fræðings, og skulu þær undirritaðar af eiganda hússins eða umboðsmanni hans. 

5. gr. 
Með umsókninni fylgi uppdráttur af fyrirhuguðum holræsum og/eða breyting- 

um á þeim eldri. Uppdráttur þessi skal gerður af þar til hæfum manni, er hlotið hefur 
til þess löggildingu bæjarverkfræðings. 

Sá, sem uppdrátt gerir, skal undirrita hann með eigin hendi, og ber hann ábyrgð 
á, að hann sé í samræmi við reglugerð þessa og brjóti eigi í bága við byggingar- 
samþykkt, brunamálasamþykkt, heilbrigðissamþykkt, né aðrar þær reglur um þessi 
mál, sem í gildi eru í Reykjavík. Samþykkt bæjarverkfræðings á uppdrætti, sbr. 
7. gr., rýrir á engan hátt þá ábyrgð. 

6. gr. 
Uppdráttum þeim, sem um getur í 5. gr., skal skila í tvíriti, og skulu bæði ein- 

tökin undirrituð. Uppdrættirnir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappir og þannig 
frá þeim gengið, að ekki máist drættir eða letur við geymslu. Stærð þeirra skal vera 
42.0%59.4 eða 59.4X84.1 cm. Standi sérstaklega á, getur bæjarverkfræðingur leyft 
að gera uppdrættina á stærri blöð í DIN-broti. Nota skal mælikvarða 1:100 og 
1:50, og ef sýna þarf smáatriði minnst 1:20. 

Uppdrættir skulu sýna allar lagnir, utan húss og innan, er tengjast eiga við hol- 
ræsið. Öll tæki, vatnslásar, niðurföll, hreinsilok og brunnar, er kerfinu tilheyra, 
skulu og sýnd. Taka skal fram um vídd, efni og halla allra lagna. 

Auk þess skal fylgja málsett afstöðumynd í mælikvarða 1:500, er sýni tengingu 
frárennsliskerfis hússins við götuholræsi. 

Sérteikning skal fylgja af brunnum, fitu-, sand-, olíu- og benzingildrum. 
Nota skal tákn þau, sem sýnd eru í 38. gr. 
Á ofangreinda uppdrætti skal rita allar hæðartölur, sem nauðsynlegar eru, 

miðaðar við hæðamerkjakerfi Reykjavíkur. 
Ef bæjarverkfræðingur telur ástæðu til, getur hann krafizt ýtarlegri upplýsinga 

en um getur hér að framan. 

7. gr. 
Þegar bæjarverkfræðingur hefur samþykkt uppdrátt, stimplar hann og áritar 

bæði eintökin. Annað eintakið skal varðveitt í skjalasafni bæjarverkfræðings. 

8. gr. 
Pípulagningameistarar, löggiltir af bæjarstjórn, hafa einir rétt til þess að annast 

holræsalagnir, og gildir það um nýlagnir jafnt sem viðbætur við eða breytingar á 
eldri holræsalögnum. Þeir bera og ábyrgð á, að allar lagnir séu í samræmi við reglu- 
gerð þessa, nánari fyrirmæli, er kunna að verða sett, og samþykktan uppdrátt.
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Ef pipulagningameistari brýtur í bág við fyrirmæli reglugerðar þessarar eða 169 
reglna, settra samkvæmt þeim, eða brot er framið af starfsmönnum, sem hann ber 16. sept. 
ábyrgð á, getur bæjarverkfræðingur veitt honum áminningu. Enn fremur getur 
bæjarstjórn svipt hann löggildingu, ef um miklar sakir er að ræða eða ítrekað brot. 

9. gr. 
Pípulagningameistari sá, er verkið á að vinna, ritar nafn sitt á bæði eintök sam- 

þykkts uppdráttar, áður en verkið hefst. 
Pípulagningameistarinn ber fulla ábyrgð á, að verkið sé framkvæmt í samræmi 

við samþykktan uppdrátt. Sé skipt um pípulagningameistara, meðan á verki stendur, 
ber að tilkynna það bæjarverkfræðingi. Skal pípulagningameistari sá, er við tekur, 
gefa skriflegar upplýsingar um, hversu miklum hluta verksins sé þegar lokið. Er 
honum eigi heimilt að halda verkinu áfram, fyrr en hann hefur áritað áðurnefnda 
uppdrætti. 

Ávallt skal hafa áritaðan uppdrátt á vinnustað. 
Uppdráttur fellur úr gildi eftir eitt ár, sé þá ekki farið að vinna eftir honum. 

10. gr. 
Með samþykkt uppdráttar er engin ábyrgð á því tekin, að unnt sé að leggja hol- 

ræsi samkvæmt honum vegna lagna eða annarra mannvirkja, er kunna að vera fyrir. 

11. gr. 
Bæjarverkfræðingur skal hafa eftirlit með því, að lagnir séu í samræmi við 

samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. 
Engar frárennslislagnir má hylja, fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af bæjar- 

verkfræðingi. 

Álíti bæjarverkfræðingur, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglu- 

gerðar þessarar eða öðrum reglum, er settar kunna að verða, getur hann stöðvað 
verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera. 

Bæjarverkfræðingur hefur rétt til þess að láta þrýstiprófa frárennslislagnir á 
kostnað húseiganda, og sé það gert skal pípulagningameistari sá, er ábyrgð ber á 
verkinu, vera viðstaddur og aðstoða starfsmenn bæjarverkfræðings við prófunina. 

12. gr. 
Þegar bæjarverkfræðingur hefur samþykkt uppdrátt, getur hann veitt heimild til 

tengingar við holræsakerfi bæjarins gegn sérstöku gjaldi, sem bæjarstjórn ákveður. 
Heimild þessa og götuleyfi vegna frárennslis, getur hann bundið þeim skilyrð- 

um, er hann telur nauðsynleg. 
Bæjarverkfræðingur getur ákveðið, að frárennslislögn utanhúss eða hluti hennar 

skuli lögð af starfsmönnum bæjarins á kostnað húseiganda. Ef fleiri húseigendur 
eiga í hlut, ákveður bæjarverkfræðingur skiptingu kostnaðar. 

Að jafnaði skal ein lögn vera frá hverri húseign út í holræsakerfi bæjarins. 
Bæjarverkfræðingur getur þó ákveðið, að fleiri en eitt hús noti sama frárennsli að 
nokkru eða öllu leyti, og kveður þá nánar á um vídd og legu lagnarinnar. 

Ef ágreiningur verður um skiptingu kostnaðar sker bæjarverkfræðingur úr. 
Allar viðgerðir á götum eða öðrum svæðum, er gera þarf vegna lagningar frá- 

rennslis, strax að verki loknu eða síðar, skulu gerðar á kostnað eiganda. 

13. gr. 
Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsi sé lagt um eignarland þeirra eða um- 

ráðasvæði, og fram fari á því nauðsynlegt viðhald. 
Um bætur fyrir slíkt fer skv. ákvæðum vatnalaga, 

B 48
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14. gr. 
Eigi er heimilt að veita frárennsli, er valdið getur skemmdum á holræsakerf- 

inu eða truflað rekstur þess, út í göturæsi. Þannig má ekki veita út í göturæsi vökv- 
um, sem innihalda mikið magn af fitu, t. d. frá veitinga- og matgerðarhúsum, súr- 
um vökvum, vökvum, sem eru heitari en 35? C, mælt í götubrunni, olíu, benzini eða 
öðrum efnum, sem hætta eða óþægindi geta stafað af. 

Þar sem hætta er á, að skolp innihaldi ofangreind efni, ber húseiganda að 
gera ráðstafanir til að fjarlægja þau eða gera óskaðleg, áður en því er veitt út í 
holræsakerfið. 

Ráðstöfunum þessum ber að haga samkvæmt fyrirmælum bæjarverkfræðings. 

15. gr. 
Húseigendum ber að sjá um hreinsun á frárennslislögnum frá húsum sínum og 

gæta þess, að þær stiflist ekki. 
Rotþær ber að hreinsa að minnsta kosti einu sinni á ári. 
Fitu- og olíugildrur, benzin- og sandgildrur o. þ. h. ber að hreinsa reglulega, 

þannig að tryggt sé, að útbúnaðurinn gegni sínu hlutverki. 

16. gr. 
Frárennslislögnum, sem teknar hafa verið úr notkun, skal lokað tryggilega. 

II. KAFLI 

Lagnir innanhúss. 

17. gr. 
a. Allar skolplagnir ber að leggja (einangra), svo að ekki nái frost til þeirra. 

Þar sem leiðslur eru í veggraufum, skulu raufarnar vera svo víðar, að pípurnar 

snerti ekki vegginn, og nægri einangrun verði við komið, bæði hvað snertir 

hljóð og hita 
b. Lagnir milli hæða, fallpípur, skulu vera lóðréttar, þar sem því verður við komið. 
c. Stefnubreytingar skulu gerðar með beygjum, og skulu þær vera gleiðari en 90“. 

Lagnir, sem tengdar eru við fallpípur, hliðarlagnir, skulu tengdar í grein- 
pípu með skástút. Ef tvær hliðarlagnir eru tengdar við fallpípur í sömu hæð, 
má ekki nota greinar með krappara horni en 135*. Við tengingar á misvíðum 

pípum skal nota minnkanir. 
d. Aldrei má mjókka lögn í stefnu rennslis 
e. Lagnir skulu að jafnaði hafa að minnsta kosti 50%, halla. Bæjarverkfræðingur 

getur þó leyft, ef sérstaklega stendur á, að halli sé minni, en þó ekki minni 

en 20%0. 
f. Hreinsilok skulu sett neðst á fallpípur og annars staðar, þar sem þörf er á, 

þannig að auðveldlega mega hreinsa allt kerfið. 
g Séu fleiri en eitt tæki tengd við sömu fallpipu, skulu lagnir og vatnslásar svo 

gerð, að skolp geti ekki runnið milli tækja, né vatnslásar tæmzt við venjulega 

notkun. 
h. Loftrás skal vera á öllum fallpipum, er salerni og eldhúsvaskar eru tengd við. 

Loftrásin skal ná upp fyrir þak eða út fyrir vegg undir þakbrún, og þannig frá 
gengið, að ekki valdi óþægindum. 

Í eins og tveggja hæða húsum má loftræsa 2 fallpipur með 70 mm lögn og 
fleiri en 2 fallpípur með 100 mm lögn. Í 3—6 hæða húsum má loftræsa 2 
fallpípur með einni 100 mm lögn.
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Í húsum, sem eru meira en 6 hæðir, má loftræsa 2 fallpipur sameiganlega 169 
sé loftrásin víðari en sú fallpípan, sem víðari er. 16. sept. 

i. Þar sem tæki eru tengd beint í holræsi undir húsi, er loftræsingar ekki krafizt. 

18. gr. 
Magn skolps skal talið í rennsliseiningum og telst hver eining vera 0.3 1/sek. a. 

b. Reikna skal með eftirfarandi einingafjölda frá hverju tæki: 

Baðker með vatnslás ................ 5 einingar 
Niðurfall í gólfi 50/70 mm .......... 3 — 

— - — 70/70 — seere 4 — 
— - — 100/100 — „.......... bd. — 

Handlaug ...................0.0...... 1 eining 
Eldhusvaskur .................0.00.... 3 einingar 
Upppvottavél med vatnslås ........... 4  — 
Skolvaskur með 50/70 mm vatnslás .. 3 — 

— — 40/50 — — … 2 — 
Regnvatn frå 3 m? fleti svala, baks ed 

samsvarandi fleti á lóð ............ 1 eining 
Vatnssalerni ...............0000.0..... 5 einingar 

e. Rennsliseiningar annarra tækja en nefnd eru hér að ofan, skal ákveða með tilliti 
til stærðar vatnslása þeirra og skolpmagns. 

19. gr. 
a. Tæki tengd frárennsliskerfi skulu hafa vatnslás. Við val lása skal höfð hlið- 

sjón af eftirfarandi töflu: 

  

  

  

  

  

  

  

    
      

Þvermál 

Tæki vatnsláss Athugasemdir 
að/frá mm 

Baðker .........0...... 50/70 Hreinsiskrufa skal vera å vatnslåsnum. 
40/50 Hreinsiskrufa skal vera å vatnslåsnum. 

Niðurföll: 

a. Í neðsta gólfi ....... 100/100 50/70 vatnslás má aðeins nota fyrir 
b. í öðrum gólfum .... 70/70—50/70 lítil gólf, 8 m? eða minni. 

Handlaug .............. 32/40 Hreinsiskrúfa skal vera á vatnslásnum; 
25/32 nota må poka-vatnslås. 

Eldhusvaskur .......... 50/70 Hreinsiskrufa skal vera å vatnslåsnum; 
40/50 40/50 vatnslás má einvörðungu nota 

við stálvaska og glerjaða vaska. 

Uppþvottavél .......... 50/70 Hreinsiskrúfa skal vera á vatnslásnum. 
Stærð þessi á aðeins við vélar til venju- 
legra heimilisnota. 

Skolvaskar ............ 50/70 Hreinsiskrúfa skal vera á vatnslásnum. 
40/50 Hreinsiskrúfa skal vera á vatnslásnum. 

40/50 Nota må poka-vatnslås. 

Vatnssalerni ........... 90/90 og 
100/100 Vatnslåsar åfastir salernisskålinni.   
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. Vatnslásar skulu vera S-lásar eða P-lásar, sbr. a-lið. Fyrir vaska má þó nota 

poka-vatnslás. 
. Dýpt vatnslása skal vera sem hér segir: 

120 mm í 32/40 blývatnslás, 
50 — - vatnslás fyrir salerni, 
70 — - öðrum vatnslásum. 

. Vatnslásum skal þannig fyrir komið, að ekki nái til þeirra frost. 

20. gr. 
. Vídd fallpípna skal ákveða skv. eftirfarandi töflu: 

Mesti fjöldi eininga, sem fallpípa getur flutt: 
  

  

  

Þvermál A óðrétt fallpípa og hliðar- Hliðarlagnir með minni Beygjur Athuga- 
í mm agnir með meiri halla, en halla en 400 9/ neðst á semdir 

400 9/og 00 fallpipum 

Ån Med Ån Med 

loftråsar loftrås loftråsar loftrås Um stærðir 

einstakra 

70 20 15 hluta fall- 

100 130 200 100 130 100 pípna, sjá b- 

125 300 450 200 300 200 og c- lið þess- 

150 700 1000 500 700 500 arar greinar.             
  

Beygjur frá 150 mm fallpipum, er flytja meira en 500 rennsliseiningar, skulu 

vera 200 mm. Við 70 mm lögn má ekki tengja salerni eða tæki með 100/100 

mm vatnslás 

Stærð fallpípna, sem flytja eiga allt að 50 rennsliseiningar, skal vera eins og 

sýnt er í eftirfarandi töflu. Eigi má nota stærri vatnslása en 50/70 mm. 

Hámarksfjöldi eininga, sem fallpípa getur flutt án loftræsingar. 

  

  

Fjöldi eininga, er einstakir . Án eldhús- Með eldhús- Án eldhús- Með eldhús- 
i Allt ad 10 ein- - ; - . 

hlutar fallpípunnar geta in vasks og án vaski eða vasks og án vaski og með 

flutt ingar baðkers baðkeri baðkers baðkeri 

0-10 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm Sjá töflur í 

11 — 20 70 mm 100 mm 100 mm c- lið 
21 — 50 100 mm             
Séu fallpipur hins vegar loftræstar, må reikna med 50% aukningu rennslis 

i 100 mm lögn. 
Við ákvörðun hliðarlagna skal miða vid stærdar-åkvardanir í töflu i c-lid 

þessarar greinar.
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c. Vidd fallpipna, sem vatnssalerni eru tengd vid eda tæki med vatnslåsum 70/70 169 
mm eða stærri, skal vera eins og hér segir: 16. sept. 

Hámarksfjöldi eininga, sem fallpípa getur flutt, án sérstakrar lofsræsingar. 

  

  

  

    

Fjöldi eininga, er 0— 130 131— 180 181 — 235 236 — 300 301 — 360 361 — 700 
einstakir hlutar 
fallpípunnar 

geta flutt mm mm mm mm mm mm 

0 — 130 100 100 125 125 125 150 

131 — 180 125 125 125 125 150 

181—235 125 125 150 150 

236 — 300 125 150 150 

301 — 360 150 150 
361 — 700 150       
  

Hámarksfjöldi eininga, sem fallpipa getur flutt með loftræsingu. 

  

  

              

Fjöldi eininga, er 0— 200 201 — 270 271 — 350 351 — 450 451—500 | 501—-1000 
einstakir hlutar 
fallpípunnar 

geta flutt mm mm mm mm mm mm 

0 — 200 100 100 125 125 125 150 
201—270 125 125 125 125 150 

271 —350 125 125 150 150 
351—450 125 150 150 
451 —500 150 150 

501— 1000 150 
  

Er hliðarlagnir og beygjur eru ákveðnar skal miða við pipuviddir í töflu 

í a-lið þessarar greinar. 

d. Eftirfarandi reglur gilda um regnvatnslagnir: 

Lagnir, sem flytja regnvatn, má tengja við fallpípu samkvæmt eftirfarandi töflu: 

  

  

    

Stærð fallpípu, sem Stærð regnflatar, ef tengt er fyrir Stærð regnflatar, ef tegnt er fyrir 
tengt er Í ofan aðrar hliðarlagnir neðan aðrar hliðarlagnir 

100 mm allt að 10 m? allt að 200 m? 
125 mm allt að 300 m? allt að 600 m? 
150 mm allt að 800 m? allt að 1500 m? 
  

Aldrei má þó tengja í 100 mm eða grenni fallpípu, ef hús er meira en 6 hæðir. 
Vatnslása ber að setja á regnvatnslagnir, sem tengdar eru skolpveitunni, nema 
tryggt sé að óþefur eða gufa geti ekki valdið óþægindum eða skemmdum.
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169 21. gr. 

16. sept. a. Vídd fallpípna og hliðarlagna, sem ekki eru loftræstar: 

Þvermál lagnanna í mm ........00000eneeeee000 32 40 50 70 100 125 150 

Samanlagður fjöldi rennsliseininga í lågninni .. 1 2 4 6 16 25 36                 

b. Sé óloftræst fallpípa tengd í loftræsta lögn, má mesti hæðarmunur frá efsta 
vatnslás, sem tengdur er í lögninni að tengingu, vera 4 m. Hámarksfjarlægð frá 
vatnslás á loftræstri lögn að tengingu má vera 10 m, nema um sé að ræða 32 
og 40 mm lagnir, en þar má fjarlægð vera allt að 2 m, eða 50 mm lögn, þar sem 
fjarlægð fá vera allt að 6 m. 

Sé óloftræst lögn eigi tengd salerni má hæðarmunur frá vatnslás að teng- 
ingu við loftræsta lögn vera allt að 5 m og lengd lagnarinnar alls 25 m. 

Í 70 mm lögn má ekki tengja fleiri en einn 70/70 mm vatnslás eða eitt baðker. 
Í 100 mm lögn, sem salerni er tengt við og hefur fallhæð yfir 15 m, má 

ekki tengja önnur tæki með meiri fallhæð en 1 m miðað við tengingu í loftræsta 
fallpipu. 

Í 125 mm lögn, sem 1 salerni með fallhæð yfir 3 m eða 2 salerni með fallhæð 
yfir 1.5 m eru tengd við, má ekki tengja önnur tæki með meiri fallhæð en 1 m 
miðað við tengingu í loftræsta fallpípu. 

Í 150 mm lögn, sem allt að 4 salerni eru tengd við með fallhæð yfir 1.5 m, 
má ekki tengja önnur tæki með meiri fallhæð en 1 m miðað við tengingu í 
loftræsta fallpípu. 

III. KAFLI 

Rennur og niðurföll. 

22. gr. 
Þvermál þakrenna sé 0.5—1.0 em? á m? miðað við ofanvarp þess þakflatar, 

sem rennan er tengd við á láréttan flöt. 
Vídd á niðurföllum, er flytja vatn frá þökum og svölum, má eigi vera minni en 

  

hér segir: 

Ofanvarp þakflatar Vídd 

allt að fallpipu 

30 m2 0... 70 mm 

100 m? .....s0ecrerreeeeree 80 mm 
250 m? 0... 100 mm 
400 ME .....000cereerreeeee 125 mm 

Hámarksfjarlægð milli niðurfalla sé 20 m. 

IV. KAFLI 

Utanhúslagnir, rotþrær o. fl. 

23. gr. 
Eigi er öðrum en starfsmönnum bæjarverkfræðings heimilt að annast tengingu 

heimæða við holræsakerfi bæjarins. 

24. gr. 

a. Botn holræsa utanhúss má ekki leggja grynnra en 1.20 m frá yfirborði jarðvegs. 
b. Holræsin skulu að jafnaði eigi hafa minni halla en 20%, og mest 300%. Bæjar-
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verkfræðingur getur þó leyft minnst 15%, halla, þar sem um verulegt skolpmagn 169 
er að ræða. Á 100 mm regnvatnslögnum má halli vera minnst 10%, og á 150 16. sept. 
mm lögnum minnst 5%. 

Lagnir, sem einvörðungu flytja jarðvatn, má leggja með minnst 3%, halla, 
sér þær tengdar holræsakerfi hússins í brunni. 

Á jarðvatnslögnum skal vera U-vatnslás og teugistaður þeirra vera a. m. k. 
20 cm ofar frárennsli úr brunni. 

- Lagnir, sem tengdar eru vatnssalernum eða þvottaherbergjum, skulu eigi vera 
grenni en 150 mm, og engar lagnir undir húsum skulu vera grennri en 100 mm. 

. Þar sem lagnir greinast, skal nota greinpipu með skástút. Við tengingu á mis- 
víðum pípum skal nota minnkanir. 

. Stefnubreytingar skulu gerðar með beygju, og skulu þær ekki vera krappari en 
135“. Við smábeygjur má sveigja í múffum, en þó ekki meira en svo, að örugg- 
lega megi þétta samskeytin. 

. Hreinsilok og hreinsibrunna skal setja á lagnir eftir því sem þörf krefur, svo að 
auðvelt sé að hreinsa allt kerfið. Hreinsilok skulu vera aðgengileg og eigi minni 
en 100—-150 mm í þvermál, nema um mjög stutta hliðarlögn sé að ræða. Þar má 
hafa lok, sem er að minnsta kosti 65 mm í þvermál. 

Hreinsibrunna á lögnum, allt að 200 mm, má gera úr 300 mm steinsteypu- 
pípu. Frá brunnopi skal þannig gengið, að eigi stafi hætta af. 

Botn brunnsins skal vera í sömu hæð og lögn frá honum, en horn og kverkar 
skulu svo gerð, að ekki safnist botnfall. 

. Leiðslur, sem liggja samhliða undirstöðum, ber að leggja þannig, að burðarþol 
grunnsins, sem undirstaðan hvílir á, rýrni ekki. Þar sem skolplagnir liggja 
gegnum undirstöðuveggi, ber að gæta þess, að sig geti ekki valdið skemmdum 
á lögn. 

. Aldrei má mjókka lögn í stefnu rennslis. 
. Ganga skal svo frá skolplögn, að óþef leggi ekki frá henni né vatnslásar tæmist 

við sog í leiðslum. 

25. gr. 
. Vídd loftræstra lagna utanhúss. 

Í húsum allt að 7 hæðum gilda eftirfarandi reglur um vídd lagna utanhúss 
og Í grunnum: 
  

  

  

Vídd lagnar utan- Fjöldi og stærð fallpípna, Rennslisein- Auk þess regnvatn frá 
húss eða í grunni sem tengja má lögn ingar þakfleti eða garðfleti 

2 stk. 70 mm 
100 mm eða 200 m? 

1 stk. 100 mm 

150 mm 500 1500 m? 
  

Í húsum 7—-20 hæða gilda eftirfarandi reglur: 
  

  

Vídd lagnar utan- Fjöldi og stærð fallpípna, Rennslisein- Auk þess regnvatn frá 
húss eða í grunni sem tengja má lögn ingar þakfleti eða garðfleti 

2 stk. 70 mm 
100 mm eða 100 10 m? 

1 stk. 100 mm 
  

150 mm 500 800 m?       
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Ef um meira vatnsmagn er að ræða, skal vídd pipna ákveðin með hliðsjón 
af því. 

b. Vídd óloftræstra lagna utanhúss. 

Í 100 mm lögn má leiða skolp, allt að 16 rennsliseiningum ásamt regn- 
vatni frá þak- eða garðfleti allt að 200 m?. Í 150 mm lögn má leiða skolp allt að 
25 rennsliseiningum ásamt regnvatni frá þak- eða garðfleti allt að 800 m?. 

Ef um meira vatnsmagn er að ræða en hér er nefnt að ofan, ber að nota 200 

mm lagnir eða stærri. 

26. gr. 
Nú hagar svo til, að ekki er unnt að ná nægilegum halla frá niðurföllum, bað- 

keri eða vöskum í aðalfrárennslisæð húss, og er þá heimilt að dæla skolpinu upp í 
nægilega hæð. 

Dælt skal úr safnbrunni í brunn eða loftræsta lögn, sem er minnst 100 mm í 

þvermál. Trvggt skal að þetta geti ekki valdið tæmingu á vatnslásum. 
Safnbrunnur skal vera loftræstur og komið þannig fyrir, að hann valdi ekki 

óþægindum. 

Þar sem þörf krefur, má dæla jarðvatni úr safnbrunni. Ekki má nota sama 
safnbrunn fyrir jarðvatn og annað frárennsli. 

Einnig er heimilt að dæla frárennsli frá vatnssalernum úr safnbrunni, ef not- 
aðar eru tvær sjálfvirkar skolpdælur. 

27. gr. 
Heimilt er að setja einstreymisloka á lagnir, ef hætta er á, að inn í þær flæði, 

enda flytji þær ekki frárennsli frá salernum eða þvagskálum 

28. gr. 
Frárennsli frá sjúkrahúsum má ekki leiða út í holræsakerfi bæjarins, fyrr en 

það hefur verið hreinsað. Borgarlæknir og bæjarverkfræðingur skulu samþykkja 
hreinsunaraðferð. 

29. gr. 
Þar sem skolp inniheldur mikið magn af fitu (sbr. 14. gr.), skal það leitt í loft- 

ræstan fitubrunn. 
Fitubrunnum skal að jafnaði komið fyrir utanhúss, og þannig að auðvelt sé að 

hreinsa þá. 
Frárennsli frá salernum má ekki tengja fitubrunnum. 
Í húsum, þar sem ekki hefur verið séð fyrir sérstökum lögnum fyrir vaska og 

önnur tæki, sem mikil fita fer í, má koma fyrir fitugildrum á lögnum innanhúss. 
Fitugildrur skulu gerðar úr málmi, sem tærist ekki, og setlar eins nærri tæki því, 

sem um ræðir, og unnt er. 

Gerð og frágangur fitubrunna og fitugildra eru háð samþykki bæjarverkfræðings. 

30. gr. 
Á skolplagnir frá benzínstöðvum, smurstöðvum, verkstæðum og öðrum þeim 

stöðum, þar sem olía eða benzin kann að berast út í holræsakerfi bæjarins, skal 

setja benzin- og olíugildrur. Gildrur þessar skulu hljóta samþykki bæjarverkfræð- 
ings og slökkviliðsstjóra, áður en þær eru teknir í notkun. 

31. gr. 
Eigi er heimilt að veita gufu, t. d. frá efnalaugum og þvottahúsum, beint út í 

holræsakerfið. Skulu ráðstafanir gerðar til að þétta gufuna, áður en henni er veitt 
gegnum vatnslás út í holræsi.
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32. gr. 169 
Þegar svo er ástatt, sem segir i 2. mgr. 3. gr. getur bæjarverkfrædingur leyft, 16. sept. 

að gerð sé rotþró fyrir frárennsli hússins. 
Umsókn um slíkt skal fylgja teikning, er sýni gerð og staðsetningu fyrirhug- 

aðrar rotþróar. 
Rotþró skal sera úr steinsteypu eða steinsteypupípum. Lok skal gera úr stein- 

steypu eða steypujárni, og þannig frá gengið, að auðvelt sé að hreinsa þróna. 
Í rotþró skulu eigi vera færri hólf en tvö, og skal hún vera loftræst 
Ekki má taka rotþró í notkun, fyrr en hún hefur hlotið viðurkenningu borgar- 

læknis. 

V. KAFLI 

Um efni og frágang lagna, brunna o. fl. 

33. gr. 

Lagnir utanhúss. 

Í lagnir í jörð utanhúss, þar með talin grunnlögn, má nota steinsteyptar pípur, 
glerjaðar leirpípur, bikaðar steypujárnspípur eða pípur úr öðru efni, er bæjarverk- 
fræðingur samþykkir. 

Pípur þessar skulu svo lagðar, að þær hvíli á belgnum, en ekki mútfum, og skal 
þess gætt, að lögnin sé bein. Pípurnar skulu lagðar á þétta undirstöðu og jarðvegi 
þjappað vel að þeim. 

Steinsteyptar pípur skulu þéttar með tjöruhampi og sandsteypu. 
Glerjaðar leirpípur skulu þéttar með tjöruhampi og asfaltsteypu. 
Steypujárnspípur skulu þéttar með hampi og blýi eða öðru efni jafngóðu. 
Þar sem jarðvegur eða skolpið inniheldur jarðvegssýru eða skolp skaðleg efni, 

ber að verja pípurnar sérstaklega gegn áhrifum þeirra. 

34. gr. 

Niðurfallsbrunnar. 

Niðurfallsbrunna má gera úr steinsteyptum pípur eða glerjuðum leirpípum. 

35. gr. 

Manngengir brunnar. 

Manngengir brunnar skulu minnst vera 1 m að innanmáli. Brunna þessa skal að 
jafnaði gera úr þar til gerðum steinpípum og brunnkeilum. Karmar og lok skulu gerð 
úr steypujárni. Þrep ber að hafa í brunninum, þannig að auðveldlega megi ganga 
niður í hann. Rennur skulu gerðar í botn brunnsins, og skal halli að þeim vera 
a. m. k. 125%0. Allar lagnir aðrar en þær, sem flytja jarðvatn, ber að tengja neðst 
í brunninn. 

36. gr. 

Lagnir innanhúss. 

Í lagnir innanhúss, að undanskilinni grunnlögn, má nota steypujárnspípur, blý- 
pípur, koparpípur, messingpípur, zinkhúðaðar smiðajárnspipur eða pípur úr öðru 
efni, er bæjarverlkfræðingur samþykkir. 

Steypujárnspípur skulu þéttar með hampi og blýi eða öðru efni jafngóðu, en 
aðrar pípur skulu skrúfaðar eða lóðaðar saman. 

B 49
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97. gr. 

Rennur og niðurföll fyrir regnvatn. 

Rennur og niðurföll skal gera úr varanlegu efni, t. d. zinki, aluminium eða 

kopar. 
Þar sem sérstök hætta er á, að renna verði fyrir skemmdum, ber að nota steypu- 

járnspípur, zinkhúðaðar smíðajárnspípur eða pípur úr öðru efni jafngóðu. 

Bal % 

að. n %o 
  

ða St. 11% 

  

VI. KAFLI 

Tákn o. fl. 

38. gr. 

Frárennslislagnir, fallpípur o. fl. 

a mm ný, bikuð steypujárnslögn, með n%, halla. 

a mm ný, glerjuð lögn, með n%o halla. 

a mm ný steinsteypulögn með n%, halla. 

Eldri lagnir, sem fyrir eru, skulu merktar með brotinni línu. 

a mm jarðvatnslögn, með n%, halla. 

a X bmm minnkun. 

Lögn undir lofti, með 1%, halla. 

Lögn ofan við gólf, með n% halla. 

Lögn með a mm hreinsiloki. 

a mm fallpípa. 

a mm fallpípa í veggrauf.
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284. a mm fallpípa, sem leidd er upp i gegnum þak. 

V a mm loftrås med hettu. 

Loftr Loftrås. 

> Aðalvatnslás. 

g a mm beygja. 

Brunnar, gólfniðurföll o. fl. 

am 
P a manngengur holræsabrunnur með karmi, loki og botnrásum. 

08. am a m dælu- eða safnbrunnur, með b cm hæð undir lægstu að- 

rennslispípu, með karmi og þéttu loki. 

S/alfr dæluk Sjálfvirkt dælukerfi. 

76. 270 am jarðvatnsbrunnur, b cm hæð undir lægstu aðrennslispípu. 
með karmi, loki og u-vatnslás á aðrennslispípu. 

#6 (bly an a m, ð-hólfa rotþró, b em hæð undir aðrennslispipu, með karmi 
o 7 og loki. 

am 

68 (GE a m benzinbrunnur eða -gildra, med karmi og loki. 

SB DE a m sandgildra, med karmi og loki. 

FEB. DE a m fitugildra utanhúss, med karmi og loki. 

1960 

169 

16. sept.
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#6 {í} Fitugildra innanhúss. 

am 
Or a m brunnur, með vatnslás, karmi og loki. 

a 
VA [I]--— a X b cm nidurfall utanhuss, med rist og vatnslås. 

a 
GN Ea Gólfniðurfall með a mm vatnslás og fastri rist. 

a 
GN þa Gólfniðurfall með a mm vatnslás og lausri rist. 

FL Dar Gólfniðurfall með a mm vatnslás, flóðloku og fastri rist. 

(Dar a mm vatnslás, með hreinsiskrúfu. 

op a mm nidurfallspipa fyrir regnvatn. 

R— Grjótsvelgur fyrir regnvatn. 

Tæki. 

Oo-$4A SC Vatnssalerni, með S-vatnslás. 

sd Vb 0) Þvagskál, með vatnslás, fest á vegg. 

  

Gb (| Þvagskál, með vatnslás, standandi á gólfi. 

          

SS (pe skolskál fyrir sjúkrahús. 

Te Hr FT Handlaug með vatnslás og hreinsiskrúfu. 

LV 
Í Jreda Eldhusvaskur eða skolvaskur, med vatnslås og hreinsiskrufu. 

(TT 9%— 1 Baðker. 

Hæðir. 

Hæðir skulu gefnar með cm nákvæmni og miðaðar við hæðar- 

abc m merki Reykjavíkur. 

xa,bcm Hæðir á yfirborði jarðvegs. 

NG ac m Hæð á neðsta gólfi.
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VII. KAFLI 

Refsiákvæði o. fl. 

39. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að 1000 kr., nema þyngri refsing liggi 

við samkvæmt lögum. Með mál út af slíkum brotum skal farið að hætti opin- 

berra mála. 
Nú vanrækir maður að vinna verk, sem bæjarverkfræðingur hefur fyrirskipað, 

skv. reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, og er honum þá 

heimilt að láta vinna það, sem þarf, á kostnað aðila. 

Skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr bæjarsjóði, en innheimta sidan 

hjá aðila með lögtaki, ef þörf krefur. 

Viðauki. 

Bæjarstjórn getur með sérstakri samþykkt falið byggingarfulltrúa eftirlitsstörf 

þau, sem falin eru bæjarverkfræðingi í reglugerð þessari. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Reykjavíkur, stað- 

festist hér með skv. lögum nr. 42 11. júlí 1911, sbr. X. kafla laga nr. 15 20. júní 

1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

eiga hlut að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrimur Dalberg. 

AUGLÝSING 

um notkun gjaldmæla í leigubifreiðum á Akranesi. 

Samkvæmt heimild í reglugerð nr. 165 21. júlí 1952 um notkun gjaldmæla í 
leigubifreiðum hefur ráðuneytið ákveðið, að frá og með 1. nóvember n. k. skuli 
skylt að hafa gjaldmæli í öllum leigubifreiðum á Akranesi, allt að 7 manna, sem 

aka fólki gegn borgun. 
Ráðuneytið hefur ákveðið, að eingöngu skuli notaðir gjaldmælar frá Halda A. B., 

í Halmstad í Svíþjóð (Haldataxameter) og hefur ráðuneytið falið Bifreiðastjóra- 
félaginu Frama, Reykjavík, að annast útvegun á nægilegum fjölda gjaldmæla. 

Samgöngumálaráðuneytið 22. september 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

1960 

169 

16. sept. 

170 

22. sept.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Hafnarfjarðar nr. 181 1. desember 1958. 

14. gr. orðist svo: 

Vatnsskattur fellur í gjalddaga 1. júlí ár hvert og ber að greiða skattinn til 
bæjargjaldkera. Skatturinn skal reiknast í heilum krónum. 

Þar sem aukavatnsskattur er ákveðinn samkvæmt mæli eða áætlun, er heimilt 
að krefja skattinn á 4 gjalddögum, í loks hvers ársfjórðungs, eftir nánari ákvörðun 
valtnsveitunnar. 

Sé aukavatnsskatturinn eigi greiddur á réttum gjalddögum, er heimilt að loka 
fyrir heimæð fyrirtækisins. 

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. 

Reglugerðarsamþykkt þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, sbr. lög nr. 93 
5. júní 1947, til þess að að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum 
þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. september 1960. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

SAMÞYKKT 

fyrir Veiðfélagið Blanda. 

1. gr 
Félagið heitir Veiðifélagið Blanda. 

2. gr. 
Félagið nær til allra jarða og landa, sem land eisa að vatnakerfi Blöndu. Þær eru: 

Í Svínavatnshreppi: 11. Ásar, 
1. Auðkúluheiði, 12. Hamar, 
2. Þröm, 13. Gunnfríðarstaðir, 
3. Eldjárnsstaðir, 14. Holtastaðareitur. 

4. Eiðsstaðir, . 
5. Guðlaugsstaðir, Í Torfalækjarhreppi: 
6. Höllustaðir, 1. Grænahlið, 

7. Syðri Löngumýri, 2. Kagaðarhóll, 
8. Ytri Löngumýri, 3. Kaldakinn I, 
9. Tungunes, 4. Kaldakinn IL, 

10. Kárastaðir, 5. Kaldakinn III



393 

Í Blönduóshreppi: 13. Bólstaðarhlíð II, 
1. Hnjúkar, 14. Botnastadur, 

2. Blönduóskauptún. 18: dinaver, 
. Gil, 

- ma, |. 17. Fjós, I Engihlidarhreppi: 18. Skeggsstadir, 

1. Enni, 19. Brattahlíð, 
2. Breiðavað, i 20. Brun, 
3. Björnólfsstaðir, 21. Eiríksstaðir, 

4. Yzta-Gil, 22. Torfustaðir, 
5. Miðgil, 23. Barkarstaðir, 

6. Engihlið, 24. Bergsstaðir, 
7. Glaumbær, 25. Leifsstaðir, 
8. Fremstagil, 26. Steinárgerði, 
9. Geitaskarð, 97. Steiná 

10. Holtastaðir, 98. Hóll, ? 

11. Fagranes, 29. Skottastaðir, 

12. Hvammur, 30. Hvammur, 

13. Móberg. 31. Kúfustaðir, 
- 32. Stafn, 
Í Bólstaðarhlíðarhreppi: 33. Mælifell, 

1. Strjúgsstaðir, 34. Fossar, 
2. Hólabær, 35. Eyvindarstaðaheiði, 
3. Gunnsteinsstaðir, 36. Rugludalur, 

4. Auðólfsstaðir, 37. Selland, 

5. Gautsdalur, 38. Bollastaðir, 

6. Æsustaðir, 39. Eyvindarstaðir, 

7. Mörk, 40. Austurhlið, 

8. Hvammur, 41. Brandsstaðir, 
9. Mjóidalur, 42. Blöndudalshólar, 

10. Þverárdalur, 43. Brúarhlíð, 
11. Kálfárdalur, 44, Finnstunga, 

12. Bólstaðarhlíð |, 45. Ártún. 

. gr. 
Verkefni félagsins eru: 

a. Að koma á og auka lax og göngusilungsveiði í Blöndu og ám, sem í hana falla, 
svo sem með aðflutningi seiða, klaki, friðun, eyðingu sels og annars veiðivargs. 
Enn fremur með því að laga farveg til að greiða fyrir fiskiför. 

b. Að reka alla lax- og göngusilungsveiði í fiskihverfinu, og er því öllum, sem veiði- 
rétt eiga þar, óheimilt að stunda slíka veiði; þó má veiðifélagið selja á leigu 
stangaveiði og annan veiðirétt í fiskihverfinu. 

4. gr. 
Stjórnina skipa fimm menn. Skulu þeir ásamt varamönnum kosnir á aðal- 

fundi til þriggja ár í senn og skipta sjálfir með sér verkum. Stjórnarnefndarmenn 
ganga úr eftir sömu reglu og undanfarið. 

Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu ef þess er óskað. Enginn atkvæðisbær 
félagsmaður getur skorazt undan kosningu í stjórn, nema lögmæt forföll banni eða 
hann hafi verið 6 ár í stjórn. 

Stjórnin ber ábyrgð á eigum félagsins. 
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Á stjórnarfundum ræður afla atkvæða úrslitum. 
Å aðalfundi skal einnig kjósa tvo endurskoðendur til eins árs í senn. 

5. gr. 
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli aðalfunda. Formaður 

er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með öllum störfum þess og fjár- 
reiðum, boðar til allra funda og stýrir þeim. Stjórnin fær þóknun fyrir störf sín 
samkvæmt reikningi sem aðalfundur úrskurðar. 

6. gr. 
Arði af veiði skal skipt niður á félagsmenn samkv. arðskrá, eftir sömu skrá 

skulu menn greiða gjöld sín til félagsins. Aðalfundur getur þó árlega ákveðið að 
allur arður eða nokkur hluti hans renni í félagssjóð. Breytingar á gjaldskrá fara eftir 
gildandi lögum. 

7. gr. 
Af andvirði veiðinnar greiðist allur sölukostnaður og annar kostnaður, er af 

veiðinni leiðir fyrir félagið. Heimilt er aðalfundi að alfriða árnar um allt að fimm 
ár, ef það er samþykkt á aðalfundi af % mættra félagsmanna. 

i 8. gr. 
Árgjöldin er heimilt að taka af arði félagsmanna, en eru þó lögtakskræf, ef með 

þarf. Gjalddagi er 15. júlí ár hvert. 

9. gr. 
Aðalfundur skal haldinn í april ár hvert og skal hann boðaður með auglýsingu 

í Ríkisútvarpinu tvo daga í röð, eigi síðar en viku fyrir fundardag. Stjórn félagsins 
boðar til aukafundar þegar henni þykir ástæða til, eða % félagsmanna æskir þess 
skriflega ásamt tilgreindu fundarefni. Fundir eru löglegir séu þeir löglega boðaðir. 

10. gr. 
Á aðalfundum leggur stjórn félagsins fram endurskoðaðan reikning fyrir síð- 

astliðið ár, skýrir frá störfum þess á liðna árinu, leggur fram áætlun um starfstil- 
högun og starfrækslukostnað á yfirstandandi ári. Aðalfundur ákveður árgjaldið, 
hve miklu skuli úthlutað af arði, hvernig veiði skuli rekin og hverju skuli varið til 
fiskræktar o. s. frv. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum, nema öðruvísi 
sé ákveðið í lögum, svo sem við breytingu á samþykkt eða arðskrá. Þá þarf hún að 
má samþykki % félagsmanna. 

Nú verður breyting á samþykkt eða arðskrá ekki afgreidd vegna ónógrar fundar- 
sóknar, og má þá boða til annars fundar, á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er 
ráðgert að breyta samþykkt eða arðskrá, skal þess þá getið í fundarboði, Greiða 
má atkvæði skriflega, enda sé þess þá getið í fundarbók. 

11. gr. 
Hver félagi hefur eitt atkvæði á fundum og má hann fela öðrum að fara með 

atkvæði sitt, enda sé umboðið skriflegt og skal þess getið í fundarbók. 

12. gr. 
Félagsmönnum og þeim öðrum er á félagssvæðinu búa, er óheimilt að hafa með 

höndum ádráttarnet fyrir lax eða silung, nema þeir sanni, að það eigi að nota netið 
í vatni utan félagssvæðisins. Öll net, sem nota á til veiði í fiskihverfinu, skulu merkt 
með merki félagsins, sem er orðið Blanda. Um veiði til klaks og vísindalegra rann- 
sókna, fer eins og lög mæla fyrir.
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13. gr. 

1960 

173 
Brot gegn samþykkt þessari varða allt að 1000 króna sektum, er renna í ríkis- 26. sept. 

sjóð. Um aðrar sektir fer samkvæmt gildandi laxveiðilögum. 

14. gr. 
Samþykkt þessari verður aðeins breytt á aðalfundi, ef % fundarmanna sam- 

þykkja og breytingartillagnanna hafi verið getið í fundarboðinu. 

15. gr. 
Nú þykir æskilegt að slíta þessum félagsskap og er það þá heimilt og fer um 

félagsslit eftir gildandi ákvæðum laxveiðilaga. Með samþykkt þessari er úr gildi 
felld samþykkt fyrir Fiskræktar- og veiðifélagið Blanda, nr. 20 22. febrúar 1934. 

Samþykkt þessi, sem er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957, um lax- og 
silungsveiði, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Landbúnaðarráðuneytið, 26. september 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

  

ARÐSKRÁ 174 
27. sept. 

fyrir Veiðifélag Vatnsdalsár, Húnavatnssýslu. 

Samkvæmt mati yfirmatsmanna hinn 29. júlí 1959: 

Hjaltabakki ........ 13 einingar 24. Haukagil ........... 42 einingar 
Skinnastaðir ........ 22 — 25. Saurbær ............ 26 — 
Akur ....0002.… 53 — 26. ÁS „ll. 24 — 
Stóra Giljá ......... 4 — 27. Ásbrekka .......... 16 — 
Beinakelda ......... 2 — 28. Brúsastaðir ........ 5 — 
Litla Giljá .......... 3 — 29. Snæringsstaðir ..... 5 — 
Hnausar ............ 74 — 30. Undirfell ........... 11 — 
Bjarnastadir ........ 49 — 31. Nautabú ............ 12 — 
Másstaðir .......... 10. — 32. Kornsá „............ 11 — 
Hjallaland .......... 9 — 33. Gilsstaðir .......... 9 — 

. Hvammur .......... 16 — 34. Flaga .............. 9 — 
Eyjólfsstaðir ........ 9 — 35. Helgavatn .......... 9 — 
Bakki .............. 5 — 36. Hnjúkur ........... 9 — 
Hof ................ 24 — 37. Breiðabólsstaður ... 8 — 
Kötlustaðir ......... 13 — 38. Miðhús ............ 9 — 
Gilá ................ 9 — 39. Vatnsdalshólar ...... 74 — 
Marðarnúpur ....... bd. — 40. Sveinsstadir ........ 82 — 
Guðrúnarstaðir ..... 2 — 41. Steinnes ............ 27 — 
Kårdalstunga ........ 2 — 42. Leysingjastaðir ..... 9 — 

„ Þórormstunga ...... 28 — 43. Þingeyrar .......... 125 — 
. Sunnuhlíð .......... 31 — 
. Forsæludalur ....... 27 — Samtals 1000 einingar 
- Grímstunga ........ 68 —
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Arðskrá þessi er gerð samkvæmt lögum nr. 53 5. júní 1957 um lax- og silungs- 
21. sept. Veiði og birtist hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

6. 

175 

okt. 

Landbúnaðarráðuneytið, 27. september 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Þorv. K. Þorsteinsson. 

Stjórnartíðindi 1960, B. 13. 

REGLUGERÐ 

um tollfrjálsar verzlanir á Keflavíkurflugvelli á vegum ríkisins. 

1. gr. 
Settar skulu á fót sölubúðir á Keflavíkurflugvelli, er selja tollfrjálsar vörur 

eingöngu til flugvélaáhafna og farþega með flugvélum þeim, er um flugvöllinn fara 
í millilandaflugi. Nafn sölubúðanna skal vera: Fríhöfnin, Keflavíkurflugvelli. 

Í Fríhöfninni má selja hvers konar varning, eins og tíðkast í fríhöfnum erlendis. 

2. gr. 
Fríhöfninni skal stjórnað af fríhafnarstjóra, sem utanríkisráðherra skipar, og 

ber hann ábyrgð á rekstri hennar undir yfirstjórn utanríkisráðherra. 
Annað starfslið, sem nauðsynlega þarf við daglegan rekstur Fríhafnarinnar, 

skal fríhafnarstjóri ráða að fengnu samþykki utanríkisráðherra. 

3. gr. 
Þegar kaupanda hafa verið afhentar söluvörur skal tollgæzlan á Keflavíkur- 

flugvelli sjá um og bera ábyrgð á að gætt sé nauðsynlegra varúðarráðstafana um 
meðferð hinnar seldu vöru, unz farþegar og áhafnir eru komnar um borð í flug- 
vél þá, er flytur þá úr landi. 

Einnig skal tollgæzlan hafa eftirlit með sölu Fríhafnarinnar á varningi um 
borð í flugvélum og fylgjast með flutningi varnings, sem keyptur er í Fríhöfn- 
inni, út í flugvélar og bera ábyrgð á þeim flutningum. 

4. gr. 
Fríhöfnin fær, unz annað kann að verða ákveðið, til umráða í gistihúsinu á 

Keflavíkurflugvelli húsnæði fyrir skrifstofu og sölubúðir ásamt birgðageymslum, 
eftir því sem mögulegt er og reksturinn krefst á hverjum tíma. 

5. gr. 
Fríhafnarstjóri skal halda nákvæma skrá (birgðabók) um allar vörur, sem 

fluttar eru til Fríhafnarinnar. 
Skal skráin þannig gerð að sjá megi glögglega hverjar tegundir varnings eru 

Þangað fluttar og hve mikið af hverri um sig. 
Þegar vörur eru sendar til Fríhafnarinnar skal fylgja þeim nákvæm skýrsla til 

tollgæzlunnar á Keflavíkurflugvelli, þar sem tilgreint er hvaða vörur er um að ræða 
í hverri sendingu, og skal tollgæzlan bera ábyrgð á og hafa eftirlit með að vörur 
þessar séu flutt til Fríhafnarinnar. 

6. gr. 
Þegar heimilt er að endurgreiða innlent tollvörugjald eða aðflutningsgjöld af 

hráefni í iðnaðarvöru við útflutning ber að endurgreiða nefnd gjöld ef Fríhöfnin 

30. dag nóvembermánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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kaupir slíkar vöru, sem söluvarning. Skulu gjöldin endurgreidd þá er varan er komin 
í tollvörugeymslur, skv. vottorði tollgæzlumanns. 

7. gr. 
Skylt er viðskiptavinum að sýna tollgæzlumanni, á verði við inngang Fríhafnar- 

innar, farseðil sinn eða önnur skilríki, er sanna heimildir þeirra til að verzla þar, 

ef krafizt er. 
Tollgæzlunni á Keflavíkurflugvelli er skylt hverju sinni, sem sölubúðir Fri- 

hafnarinnar eru opnar, að gæta þess að óviðkomandi aðilum sé ekki veittur aðgangur. 

8. gr. 

Útfylla skal í þríriti afgreiðsluseðil fyrir hvern þann, sem viðskipti á í Frí- 
höfninni. 

Skal þar greina: 
a) nafn kaupanda, 

b) ákvörðunarstað, 

c) númer flugferðar, 
d) í hvaða gjaldeyri er greitt og hve mikið. 

Viðkomandi kvittar á öll eintökin. Að því búnu skulu vörurnar settar í þar til 
gerðar umbúðir, er beri áletranirnar: Fríhöfnin —- Keflavíkurflusgvelli, Duty free 
store — Keflavik Airport. 

Síðan skal innsigli Fríhafnarinnar sett á böggulinn og eitt eintak afgreiðslu- 
seðilsins afhent kaupanda, annað eintak fær tollgæzlan, en hinu þriðja heldur 
Fríhöfnin. 

9. gr. 
Vörir úr Fríhöfninni má aðeins selja gegn greiðslu í erlendum gjaldeyri. 

10. gr. 
Ef flugvél er komin af stað frá flugvellinum, en verður af einhverjum orsökum 

að snúa aftur, skulu tollgæzlumenn taka í sínar vörzlur vörur, sem keyptar hafa verið 
í Fríhöfninni eða gæta þess að ekki sé farið með þær út úr flugvélinni þar til hún 
býst til brottfarar af flugvellinum að nýju. 

11. gr. 
Fríhöfninni er heimilt að senda vörur í pósti til viðtakanda búsettra erlendis í 

samráði við tollyfirvöld, enda hafi varan verið greidd fyrirfram. 
Tollgæzlan skal bera ábyrgð á að réttar vörur séu sendar samkvæmt pöntunum 

og bera ábyrgð á að vörunum sé komið í hendur póstþjónustunnar. 
Afgreiðsluseðill, vegna póstsendinga þessara, skal útfylltur á sama hátt og ef 

um staðgreiðslu er að ræða í Fríhöfninni, nema hvað tollgæzlumaður og póstaf- 
greiðslumaður staðfesta með undirskrift sinni móttöku vörunnar fyrir hönd kaup- 
enda. 

12. gr. 
Birgðir Fríhafnarinnar skal telja svo oft, sem ástæða er til og eigi sjaldnar en 

mánaðarlega og bera saman við birgðabók og afgreiðsluseðla. 
Komi fram birgðavöntun skal þegar í stað tilkynna það utanríkisráðherra og 

tollgæzlunni á Keflvíkurflugvelli. 

Skal tollgæzlan á Keflavíkurflugvelli fylgjast með birgðabókhaldi Fríhafnarinnar. 
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13. gr. 
Ef Fríhöfnin hefur í birgðum sínum illseljanlegar eða gallaðar vörur, er henni 

heimilt að selja þær til þeirra aðila hjá varnarliðinu sem rétt hafa til innkaupa, 
fyrir erlendan gjaldeyri. 

Sala þessi skal fara fram undir eftirliti tollgæzlu. 
Enn fremur getur ráðherra, ef sérstaklega stendur á, svo sem að vörur ligsi undir 

skemmdum, heimilað tollafgreiðslu á þeim til neyzlu eða sölu innanlands að full- 
nægðum lögboðnum innflutningsskilyrðum. 

14. gr. 
Skrifstofa fríhafnarstjóra hefur á hendi allt bókhald vegna Fríhafnarinnar. 
Fríhafnarstjóri skal árlega senda utanríkisráðherra sérstaka áætlun ásamt grein- 

argerð um tekjur og gjöld Fríhafnarinnar til afnota við samningu fjárlaga. 
Skal fríhafnarstjóri gæta þess vandlega, að útgjöld á fjárhagsáætlun Fríhafnar- 

innar fari ekki fram úr fjárlögum. 

15. gr. 
Fríhafnarstjóri skal að jafnaði eigi sjaldnar en vikulega selja til banka allan 

innkominn erlendan gjaldeyri. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 47 frá 11. júní 1960 um tollvöru- 
geymslur o. fl., til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 65 frá 1959 um rekstur söluhúða á Kefla- 
víkurflugvelli á vegum ríkisins. 

Utanríkisráðuneytið, 6. október 1960. 

Guðm. Í. Guðmundsson.   
Hörður Helgason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 48 21. marz 1955, um stýrimannaskólann í Reykjavík. 

1. gr. 
1. málsliður 3. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Í janúarlok ár hvert skulu nemendur í fyrra bekk fiskimannadeildar og í marz- 

lok ár hvert skulu nemendur í fyrsta bekk farmannadeildar ganga undir próf í is- 
lenzku, dönsku, ensku og stærðfræði. 

2. gr. 
Á eftir orðinu „stærðfræði“ í 6. mrg. 9. gr. reglugerðarinnar, komi: eðlisfræði. 

j 3. gr. 
A eftir 3. málslið 7. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar, komi nýr málsliður, svo 

hljóðandi : 
Í eðlisfræði, minnst 4 stig fyrir eina skriflega úrlausn. 

4. gr. 
4. mgr. 24. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Heimilt er skólastjóra að fella niður kennslu í sjóvinnu, síðari hluta vetrar, en 
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þó eigi fyrri en í lok janúarmánaðar. Þá er og heimilt að fella niður kennslu í 
bókhaldi í 3. bekk farmannadeildar, enda ljúki nemendur burtfararprófi í þeirri 
námsgrein upp úr 2. bekk. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 5 14. marz 1955, um stýrimanna- 
skólann í Reykjavík, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 6. október 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á reglugerð nr. 77 24. maí 1956, um skipulag 

póst- og símamálastjórnarinnar. 

1. gr. 

2. málsgrein í 1. grein orðist svo: 
Stofnunin greinist í fjórar aðaldeildir — hagdeild, radíótæknideild, símatækni- 

deild og rekstrardeild, — svo og þrjár sérdeildir — aðalpóststofan í Reykjavík, 
bæjarsímann í Reykjavík og ritsíma- og langlínustöðin í Reykjavík. Þessar deildir 
greinast svo aftur í undirdeildir samkvæmt nánari ákvörðun póst- og símamála- 
stjóra. 

4. málsgrein í 1. grein orðist svo: 
Auk funda með einstökum forstöðumönnum um sérmál þeirra, heldur póst- 

og símamálastjóri heildarfundi í póst- og símamálastjórninni með forstöðumönnum 
aðaldeilda og sérdeilda svo oft sem þörf þykir til þess að ræða sameiginleg mál 
og önnur meiri háttar mál, sem hann telur rétt að ræða á slíkum fundum. 

2. gr. 
3. grein orðist svo: 
Starfsskipting milli aðaldeilda og sérdeilda er í höfuðatriðum, sem hér segir: 
Hagdeild annast yfirlit yfir fjárreiður, aðalendurskoðun og sjóðskoðanir, 

aðalskýrslugerðir, almenn starfsmannamál o. fl. 

Rekstrardeild annast almenn viðskiptamál pósts og síma og umsjón með við- 
skiptastöðvum, utan þess sem sérdeildunum er falið, enn fremur aðalbókhald og 

aðalgreiðsludeild o. fl. 
Radiódeild annast radiótæknimál símans, þar á meðal rekstur radióstöðva og 

-verkstæða o. fl. 
Símatæknideild annast símatæknimál önnur en þau, sem radiótæknideild og 

sérdeildum er falið, enn fremur aðalbirgðavörzlu símans, húsbyggingar o. fl. 
Aðalpóststofan í Reykjavík annast rekstur póststofa, póstafgreiðslna og bréf- 

hirðinga í Reykjavík og nágrenni. 

Bæjarsíminn í Reykjavík annast rekstur bæjarsímans í Reykjavík og nágrenni 
(Kópavogi, Hafnarfirði o. fl.) svo og verklegar framkvæmdir hans. 

Ritsíma- og langlínustöðin í Reykjavik annast viðskiptalegan rekstur ritsímans 
og handvirku talsímastöðvarinnar í Reykjavík, svo og umsjón með slíkum rekstri 
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177 símstöðvanna í Reykjavíkurumdæmi, nema þeirra, er heyra undir bæjarsímann í 
10. okt. Reykjavík. 

Póst- og símamálastjóri ákveður nánar um verkskiptingu þessara deilda. 

3. gr. 
5. grein falli burtu. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 8 9. janúar 1935, um 
stjórn og starfrækslu póst- og símamála, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1961. 

Póst- og símamálaráðherrann, 10. október 1960. 

Ingólfur Jónsson. 

G. Briem. 

178 AUGLÝSING 
12. okt. 

? um breyting å kærufresti til rikisskattanefndar. 

Samkvæmt heimild i 62. gr. laga nr. 46 14. april 1954, um tekjuskatt og eignar- 
skatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að á þessu ári skuli kærufrestur til rikisskatta- 
nefndar út af tekju- og eignarskatti, álögðum utan Reykjavíkur, vera til 31. októ- 
ber 1960. 

Kærufrestur fyrir Reykjavík verður auglýstur síðar. 

Fjármálaráðuneytið, 12. október 1960. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson.   
Jón Skaftason. 

179 REGLUGERÐ 
1. ágús 

sa um breyting á reglugerð um tekju- og eignarskatt nr. 147 30. des. 1955. 

1. gr. 

Í stað orðanna í 4. mgr. A-lið 28. gr.: 
„Hótelinnbú annað en borðbúnaður 5%" komi: Hótelinnbú annað en borð- 

búnaður 10%. 
Aftan við 4. mgr. A-lið 28. gr. komi ný grein, þannig: 
Gistihús meðan á starfstíma stendur (af kostnaðarverði) 4%. 

2. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um tekju- og eignarskatt 

nr. 46 frá 1954 og kemur til framkvæmda við skattálagningu fyrir árið 1960. 

Fjármálaráðuneytið, 1. ágúst 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Rasks-sjóð, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. okt. 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Rasks-sjóð. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður af íslenzkum stúdentum, er stundað hafa nám við 
Kaupmannahafnarháskóla, í því skyni að styrkja danskan stúdent til námsdvalar 
við Háskóla Íslands. Nefnist hann Rasks-sjóður, til minningar um Rasmus Kristian 
Rask. 

2. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands, aðaldeild. Af ársvöxtum skal leggja 

2% við höfuðstólinn, en % vaxtanna skulu greiddir Háskóla Íslands. 

3. gr. 
Af vöxtum sjóðsins má veita dönskum stúdentum styrk til námsdvalar við Há- 

skóla Íslands. Skulu þeir stúdentar ganga fyrir öðrum, sem leggja stund á að nema 
íslenzk fræði. Verði styrkur ekki veittur eitthvert ár, má geyma úthlutunarféð og 
nota síðar í sama skyni. 

4. gr. 
Sjóðurinn er eign Háskóla Íslands, og ræður háskólaráð styrkveitingum úr hon- 

um. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir með sama hætti sem reikningar ann- 
arra sjóða háskólans og birtir í Árbók Háskóla Íslands. 

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

AUGLÝSING 

um viðauka og breytingar á lyfsöluskrá II. 

Frá og með 14. október 1960 ganga í gildi viðaukar og breytingar, útgefnar í 
dag, á lyfsöluskrá II. frá 10. desember 1968. 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytingu, 13. október 1960. 

F. hr. 

Gústav A. Jónasson.   
Ragnar Bjarkan. 
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REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Breiðdalsvíkur. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Breiðdalshrepps hefur einkaleyfi til reksturs vatnsveitu og sölu 

vatns á svæði því, sem vatnsveita Breiðdalsvíkur nær yfir og hún getur fullnægt, 
og einnig til hafnarinnar á Breiðdalsvík. 

2. gr. 
Vatnsveitunefnd, sem kosin er af hreppsnefnd til fjögurra ára í senn, annast öll 

framkvæmdastörf, viðhald og endurbætur vatnsveitunnar, fjárreiður hennar og um- 
sjón eigna í samráði við oddvita og hreppsnefnd, sem ákveður laun vatnsveitunefndar. 
Í vatnsveitunefnd séu þrír menn, og þrír til vara. Nefndin skiptir sjálf með sér 
verkum. 

3. gr. 
Hver sá sem vill komast í samband við vatnsveituna sækir um það skriflega. 

4. gr. 
Vatnsveitunefnd eða mönnum í umboði hennar er heimilt að fara um hús manna, 

þar sem leiðslur liggja, til athugunar. Sé útbúnaði ábótavant, skal húseigandi tafar- 
laust bæta úr, ella lætur vatnsveitunefnd gera það á hans kostnað. Heimilt er að 
láta loka vatnsæðum, ef trassað er að gera við bilanir, eytt er vatni að óþörfu eða 
vanrækt að greiða vatnsskatt og tengigjald í gjalddaga. 

Fullan vatnsskatt ber að greiða þótt lokað sé af þessum ástæðum. 

5. gr. 
Hver, sem veldur skaða eða skemmdum á vatnsveitunni, skal bæta að fullu. 

6. gr. 
Skylt er sérhverjum að láta af hendi land sitt og landsafnot í þarfir vatns- 

veitunnar, svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun 
á afnotarétti, sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur 
fyrir, samkv. mati ef eigi næst samkomulag. 

7. gr. 
Frá vatnsæðum veitunnar má enginn leggja vatnsæðar, nema með leyfi vatns- 

veitunefndar og hafi auk þess greitt kr. 1000.00 í stofngjald. Hverjum húseiganda 
ber að greiða allan kostnað við lagningu vatnsæðar úr götulögnum í hús sín, og 
annast viðhald þeirra. 

8. gr. 
Af öllum íbúðum í Breiðdalsvík, sem vatn er leitt í frá veitunni skal greiða 

vatnsskatt árlega kr. 300.00 fyrir íbúð. Heimilt er þó að lækka þetta um % ef aðeins 
einn er í íbúð. 

9. gr. 
Af húsum, sem nota mikið vatn til annars en heimilisþarfa, skal lágmarks- 

gjald vera kr. 1200.00. Í frystihúsum skal miðað við kr. 0.25 fyrir hverja slátraða 
kind, kr. 1.00 fyrir hvern slátraðan stórgrip og kr. 1.50 fyrir hverja smálest af 
unnum fiski. Fyrir vatn til skipa greiðist kr. 20.00 fyrir hverja smálest. Að öðru 
leyti fer eftir samningi í hverju tilfelli.
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10. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið allt að 50% hækkun eða lækkun á þessum taxta, allt 

eftir mati hreppsnefndar, og tillögum vatnsveitunefndar. 

11. gr. 
Reikningar veitunnar er almanaksárið. 
Gjalddagi vatnskatts er 1. apríl ár hvert, og greiðist vatnskattur í einu lagi 

fyrir liðið ár. Vatn til skipa skal staðgreitt. Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu 
vatnskatts, sem má taka lögtaki, og einnig er hann tryggður með lögveði í húseign- 
inni næstu tvö ár á eftir gjalddaga, með forgangsrétti fyrir hvers konar samnings- 
veði og aðfararveði. 

12. gr. 
Brot á reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 1000.00 nema þyngri refsing 

liggi við að lögum. Mál út af brotum á reglugerð þessari skulu sæta meðferð opin- 
berra mála. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Breiðdalshrepps, 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 þegar í stað og birtist hér 
til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 2 6. janúar 1954 fyrir vatnsveitu 
Breiðdalsvíkurþorps. 

Félagsmálaráðuneytið, 20. október 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson.   
Hallgrímur Dalberg. 

REGLUGERÐ 

um heimilishjálp í Kelduneshreppi. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Kelduneshrepps fer með stjórn heimilishjálpar í hreppnum sam- 
kvæmt reglugerð þessari, en framkvæmd heimilishjálparinnar er í höndum stjórnar 
Kvenfélags Keldhverfinga. 

2. gr. 

Hlutverk heimilishjálparinnar er að veita hjálp á heimilum þegar sannað er 
með umsögn læknis, ljósmóður, eða á annan hátt, sem framkvæmdanefndin metur 
gildan, að hjálpar sé þörf um stundarsakir vegna sjúkdóma, barnsburðar, slysa, 
dauðsfalla eða af öðrum ástæðum. 

Hjálpin skal að jafnaði ekki veitt til lengri tíma en 14 daga í senn. 

3. gr. 
Framkvæmdanefndin skal jafnan leitast við að hafa til taks eina konu til heimilis- 

hjálpar. Ber nefndinni að ganga örugglega úr skugga um, að konur þær, sem til 
heimilishjálparinnar eru ráðnar á vegum hreppsins séu hæfar til starfsins og ekki 
haldnar neinum næmum sjúkdómi. 
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4. gr. 
Framkvæmdanefnd skal leita samninga um launakjör og hlunnindi starfsstúlkna 

þeirra, er að heimilishjálp vinna, en fullt gildi hafa þeir samningar þá fyrst, er 
hreppsnefndin hefur samþykkt þá. 

5. gr. 
Fyrir heimilishjálp ber þeim, sem hennar njóta að greiða kr. 50.00 fyrir hvern 

starfsdag, auk fæðis og gistingar fyrir hjálparstúlkuna. Heimilt er hreppsnefnd að 
veita eftirgjöf á greiðslu þessari, að nokkru eða öllu leyti, að fengnum tillögum fram- 
kvæmdanefndar, en ekki má sú eftirgjöf leiða til skerðingar á launakjörum viðkom- 
andi starfsstúlku, ef svo er tiltekið í samningnum að kaupgreiðsla þessi sé hluti af 
launum hennar. 

6. gr. 
Hreppsnefndin annast allar fjárreiður heimilishjálparinnar og skal reikningur 

hennar endurskoðaður með sama hætti og reikningar sveitarsjóðs. 

7. gr. 
Sá halli sem verða kann af heimilishjálp, sem veitt er samkvæmt lögum um 

heimilishjálp og reglugerð þessari, greiðist að % hlutum úr sveitarsjóði Keldunes- 
hrepps og %3 hluta úr ríkissjóði. 

Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Kelduneshrepps hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 10 25. janúar 1952 um heimilishjálp og 
birtist til eftirbreytni þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. október 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Jón S. Ólafsson. 

AUGLÝSING 

um niðurfærslu aðflutningsgjalda. 

Með heimild í athugasemdarákvæðum við nr. 11 í 39A kafla tollskrár hefur 

ráðuneytið fært niður aðflutningsgjöld af eftirgreindum vörum þannig, að gjöldin 
af vörunum verði eins og að neðan greinir og að þær flokkist eins og þar segir: 

Vöru- 

Tollskrá: magns- Verð- 

Kafli. Nr. Don Agar oll 
39A 4b Plötur eða þynnur úr plasti, ót. a., sléttar eða 

báraðar, gagnsæjar eða hálfgagnsæjar, til 
notkunar í stað glers, klæðningar á hús 

0. þh. 0000 1 kg 7 8 
11h Jarðyrkjuverkfæri úr plasti og hlutar til þeirra — 2 2 
lli Gluggakúplar úr plasti ...................... — 7 30
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Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum, 184 

en framangreindar vörur skulu undanþegnar innflutningsgjaldi. 21. okt. 

Fjármálaráðuneytið, 21. október 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson. 

SAMÞYKKT 185 
26. okt. 

um borgarstjóraembættið í Reykjavík. 

1. gr. 

Samþykkt nr. 186 28. nóv. 1959, um skipun og skiptingu borgarstjóraembættisins 
í Reykjavík, er felld úr gildi. 

Samþykkt þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið ag samþykkt, sam- 
kvæmt 6. mgr. 30. gr. laga nr. 81 23. júní 1936, um sveitarstjórnarkosningar, stað- 
festist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 

sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 26. október 1960. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson. 

REGLUGERÐ 186 
26. okt. 

um skemmtanaskatt í Breiðdalshreppi, Suður-Múlasýslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóvember 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 

og lög nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, sem 
haldnar eru í Breiðdalshreppi og aðgangur seldur að og eigi eru undanþegnar 
skatti með lögum. 

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

I. flokkur. 

a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 
b. Sjónleikir. 
c. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
d. Kvikmynda- og skuggamyndasýningar. 
e. Fræðandi fyrirlestrar og upplestrar. 

Dansleikir. IT flokkur. 
Danssýningar. 
Loddara- og fjölleikasýningar. 
Aðrar almennar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru taldar hér 
sérstaklega. 
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3. gr. 
Af skemmtunum þeim, sem taldar eru í I. flokki, skal greiða 10% af aðgangseyri 

og 20% af skemmtun í II. flokki. — Ef skemmtun er margþætt skal miða skattinn 
við þann þáttinn, sem hæst er skattlagður. 

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

fyrir hendi. Getur hreppsnefnd þannig undanþegið skemmtanir skatti, sem haldnar 
eru í góðgerðarskyni, svo og þær skemmtanir, sem haldnar eru sem fræðslu- og 
menningarstarfsemi. 

5. gr. 
Hreppsnefnd Breiðdalshrepps hefur eftirlit með því, að reglugerð þessari sé 

framfylgt og sér um innheimtu skattsins. Heimilt er hreppsnefnd að hafa eftirlit 
með sölu aðgöngumiða og getur hún enn fremur ráðið sérstakan mann, til þess að 
annast eftirlit með skemmtunum. 

6. gr. 
Hver sá, sem halda vill skattskylda skemmtun, skal tilkynna oddvita eða 

eftirlitsmanni skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin og afhenda honum til 
stimplunar alla þá aðgöngumiða, sem ætlunin er að nota við skemmtunina. 

Eigi síðar en 2 dögum eftir samkomu, skal sá, er fyrir henni stóð, afhenda odd- 
vita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðgöngunmiða og greiða um leið skatt samkv. 
3. gr. af öllum þeim miðum, sem notaðir voru. 

7. gr. 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri en 

einn maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn. 
Sé um félag að ræða, ábyrgjast allir stjórnendur þess gjaldið. 

8. gr. 
Skatttekjur samkv. reglugerð þessari renna í sveitarsjóð, en halda skal fénu að- 

greindu frá öðrum tekjum og verja þeim til menningar- og framfarastarfsemi í 
Breiðdalshreppi eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum. Með mál sem kunna að rísa út af 

brotum á reglugerð þessari, skal farið sem opinber mál. 

10. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 26. október 1960. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  
Ásgeir Pétursson.
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SAMÞYKKT 

um sveitarstjóra í Hafnarhreppi í A.-Skaftafellssýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd kýs sveitarstjóra eftir hverjar almennar hreppsnefndarkosningar 

og skal kjörtími hans sami og kjörtímabil hreppsnefndar. 

2. gr. 
Sveitarstjóri á sæti á fundum hreppsnefndar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. 

En atkvæðisrétt hefur hann eigi, nema hann sé hreppsnefndarmaður. 

3. gr. 
Sveitarstjóri skal hafa á hendi framkvæmd ákvarðana þeirra, sem hreppsnefnd 

gerir, og hreppsmála yfirleitt. Hann annast innheimtu á tekjum sveitarsjóðs og fyrir- 
tækja hans, án sérstakrar þóknunar. Hann er féhirðir hreppsnefndar og reiknings- 
haldari, semur skýrslur hennar og reikninga og annast bókun alla og bréfaviðskipti. 
Hann geymir bækur hreppsnefndar, innstæðufé hreppsins, verðbréf og öll önnur 
skjöl, sem í vörzlu hreppsins eru og hreppsnefnd skal hafa ábyrgð á. Þá skal hann 
og sjá um, að öll þau störf sem hreppsnefnd ber að annast, séu sem bezt af hendi leyst. 

Meðan eigi er ráðinn sveitarstjóri, svo og í forföllum hans, skal oddviti annast 
störf hans. 

4. gr. 
Ef hreppsnefnd krefst þess, skal sveitarstjóri setja þá tryggingu, sem hún ákveð- 

ur, fyrir innheimtum þeim, sem hann hefur á hendi samkv. 3. grein. 

5. gr. 
Laun sveitarstjóra skulu ákveðin í ráðningarsamningi, sem um getur í 6. gr. 

hér á eftir og greiðast þau úr sveitarsjóði. 

6. gr. 
Eftir að ráðning sveitarstjóra hefur verið samþykkt í hreppsnefnd, skal oddviti, 

fyrir hönd hreppsnefndar gera við hann ráðningarsamning. Skal þar nánar ákveðið 
um kjör hans, orlof, skrifstofutíma, lífeyri og annað það, er rétt þykir að taka þar 
fram. Samningur þessi skal samþykktur af hreppsnefnd. 

Uppsagnarfrestur af hálfu hvors aðila á samningi þessum skulu vera 6 mánuðir. 

7. gr. 
Nú verður sveitarstjóri sekur um ítrekaða vanrækslu í starfi og skeytir eigi 

áminningum hreppsnefndar, og getur hreppsnefnd þá, með fundarsamþykkt, vikið 

honum frá störfum. En frávikninguna ska! tilkynna félagsmálaráðuneytinu. 
Oddviti gegnir þá starfi sveitarstjóra, unz nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn. 

Samþykkt þessi, sem hreppsnefnd Hafnarhrepps hefur samið og samþykkt sam- 
kv. lögum nr. 19 14. febrúar 1951 um sveitarstjóra, staðfestist hér með til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 31. október 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 
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REGLUGERÐ 

um verðlagsmál. 

1. gr. 
Ráðherra sá, sem fer með verðlagsmál, skipar verðlagsstjóra. Verðlagsstjóri 

ræður starfsmenn verðlagsskrifstofunnar og trúnaðarmenn utan Reykjavíkur, að 
fengnu samþykki ráðherra. Skrifstofustjórar skulu skipaðar af ráðherra. 

2. gr. 
Skrifstofa verðlagsstjóra skal starfa í tveim deildum, verðlagningardeild og 

eftirlitsdeild. Skrifstofustjóri skal hafa forstöðu hvorrar deildar undir yfirum- 
sjón verðslagsstjóra. Skal skrifstofustjóri annast dagleg störf viðkomandi deildar. 

3. gr. 
A. Skrifstofustjóri verðlagningardeildar skal: 

1. Undirbúa tillögur til verðlagsnefndar um verðlagsmál og annast Þirtingu 
ákvarðana hennar. 

2. Sjá um athugun og staðfestingu á verðútreikningum. 

B. Skrifstofustjóri eftirlitsdeildar skal: 
1. Hafa á hendi stjórn dagslegs eftirlits í Reykjavík og umdæmi hennar. 
2. Undirbúa kærur um verðlagsbrot og afla nauðsynlegra gagna í því sambandi. 
3. Hafa umsjón með öflun skýrslna um verðlag og annast birtingu þeirra. 
Skrifstofustjórar skulu og hafa umsjón með störfum eftirlitsmanna utan Reykja- 

víkur og gefa þeim fyrirmæli hvor á sínu sviði. 

4. gr. 
Verðlagsstjóri ákveður í samráði við ráðherra fjölda trúnaðarmanna utan 

Reykjavíkur og starfsumdæmi þeirra, eftir því sem bezt hentar á hverjum tíma. 

5. gr. 

Seljendum vöru og þjónustu ber að snúa sér til skrifstofu verðlagsstjóra eða við- 
komandi trúnaðarmanna hans með staðfestingu á söluverði. 

6. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 54 14. júní 1960, um verðlags- 

mál, öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 31. október 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Yngvi Ólafsson.
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AUGLÝSING 

um umferð á Seltjarnarnesi. 

Að fengnum tillögum hreppsnefndar Seltjarnarneshrepps hafa verið settar eftir- 
farandi reglur um umferð í kauptúninu skv. heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 24 
frá 2. maí 1958. 

1. Aðalbrautir. 

Ákveðinn hefur verið aðalbrautarréitur á Nesvegi innan Seltjarnarneshrepps frá 
Vegamótum að Lindarbraut. 

2. Einstefnuakstur. 

Ákveðinn hefur verið einstefnuakstur vestur Lambastaðabraut frá vegamótum 
Tjarnarstigs og síðan norður ónefnda götu að Nesvegi. 

Athygli skal vakin á því, að vegir, sem liggja að aðalbraut, eru við vega- 
mótin merktir biðskyldu ellegar stöðvunarmerki. 

Sýslumaður Gullbringu- og Kjósarsýslu, 1. nóvember 1960. 

Björn Sveinbjörnsson, 

settur. 

AUGLÝSING 

um notkun heimildar í h-lið 3. gr. tollskrárlaga. 

Ráðuneytið hefur með heimild í ákvæðum h-lið 3. gr. tollskrárlagsa ákveðið að 
undanþiggja hvers konar aðflutningsgjöldum — þar með talinn innflutningssölu- 
skattur — garn til veiðarfæragerðar, þar með taldir óspunnir þræðir og eingirni, 
en skilyrði undanþágunnar er, að viðtakandi vörunnar reki veiðarfæragerð, að hann 
lýsi því yfir í aðflutningsskýrslu, að vörurnar verði aðeins notaðar í veiðarfæragerð 
hans til netagerðar og að ráðuneytið geti hvenær sem er látið rannsaka bókhald hans 
til að athuga um notkun varanna og afhendingu. 

Með auglýsingu þessari er úr gildi numin auglýsing nr. 90/1946, um undan- 
þágu frá aðflutningsgjöldum. 

Fjármálaráðuneytið, 8. nóvember 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Sigtr. Klemenzson. 

1960 
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8. nóv.
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191 AUGLÝSING 
8. nóv. 

um niðurfærslu aðflutningsgjalda. 

Með heimild í athugasemdarákvæðum við nr. 11 í 39A kafla tollskrár hefur ráðu- 

neytið fært niður aðflutningsgjöld af eftirgreindum vörum þannig, að gjöldin af 

vörunum verði eins og að neðan greinir og að þær flokkist eins og hér segir: 

Vöru- 
A - Verð- 

Tollskrá: Toll — tollur tollur 
Kafli. Nr. eining Aurar % 

39A Ta Pípueinangrun úr plasti .........0.000000... 1 kg 7 15 
9a Mjólkurbrúsar úr plasti og aðrir brúsar úr 

plasti og lok á þá, stærri en 10 I. ........ — 7 2 

Þá leggur ráðuneytið svo fyrir, að við tollmeðferð skuli eftirgreindar vörur 
tollflokkaðar eins og hér segir: 

Vöru- 

Tollskrá: magns- Verð 

Kafli. Nr. eining — ÁAurar 
15 23a Lanotex og önnur íburðarefni til veiðarfæra- 

gerdar ........00000 0... es nr 5 
39A la Bindilögur úr plasti til netagerðar ............ 2 
46B 5b Spyrðubönd úr gerviefnum ........0.000000.0.0.. 5 

Ofangreind aðflutningsgjöld skulu innheimt með viðaukum samkvæmt lögum. 
Pípueinangrun í 39A/7a og mjólkurbrúsarnir í 39A/9a skal undanþegið innflutnings- 
gjaldi og íburðarefnin i 15/33a, bindilögurinn í 39A1/a og spyrðuböndin í 46B/5b 
skulu undanþegin innflutningssöluskatti. 

Fjármálaráðureytið, 8. nóvember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
Sigtr. Klemenzson. 

192 AUGLÝSING 
16. sept. 

um gildistöku námsskrár fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. 

Námsskrá, sem ráðuneytið hefur sett samkvæmt heimild í 36. gr. laga nr. 
34/1946, um fræðslu barna, og 30. gr. laga nr. 48/1946, um gagnfræðanám, öðlast 
hér með gildi og kemur til framkvæmda á þessu skólaári, að því leyti sem við 
verður komið, en að fullu í upphafi skólaárs 1961— 1962. 

Menntamálaráðuneytið, 16. september 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius
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SAMÞYKKT 193 
10. nóv. 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð í Vestur-Ísafjarðarsýslu, 

nr. 13 25. febr. 1960. 

1. gr. 

2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Í Auðkúluhreppi: 
Mosdalsvegur, af Vestfjarðavegi við Svíná um Mosdal að Hokinsdal. 
Stapadalsvegur, af Álftamýrarvegi hjá Álftamýri að Stapadal. N

O
 

må
 

Í Þingeyrarhreppi: 
Hofsvegur, af Haukadalsvegi utan Sandár að Hofi. 
Bakkavegur, af Hofsvegi hjá Múla um Bakka á Þingeyrarveg í Brekkudal. 
Þingeyrarkauptúnsvegur, milli Dýrafjarðar- og Haukadalsvega. 
Sandavegur, af Haukadalsvegi að Söndum. 
Flugvallarvegur, af Haukadalsvegi að flugvelli á Sandasandi. I

S
S
U
E
 

Í Mýrahreppi: 
8. Hjarðardalsvegur, af Dýrafjarðarvegi að Fremri-Hjarðardal. 
9. Klukkulandsvegur, af Núpsvegi að Klukkulandi. 

10. Lækjarvegur, af Núpsvegi að Læk. 
11. Arnarnesvegur, af Ingjaldssandsvegi að Arnarnesi. 
12. Brekkuvegur, af Ingjaldssandsvegi að Brekku. 
13. Hraunsvegur, af Ingjaldssandsvegi að Hrauni. 
14. Ingjaldssandsvegur, frá Sæbóli á Ingjaldssandi fyrir Hrafnaskálanúp að Dals- 

sjó í Valþjófsdal. 
15. Hálsvegur, af Ingjaldssandsvegi að Hálsi. 

Í Mosvallahreppi: 

16. Hólsvegur, af Ísafjarðarvegi að Hóli. 
17. Vaðlavegur, af Hjarðardalsvegi að Vöðlum. 
18. Bryggjuvegur, af Hjarðardalsvegi að hafskipabryggju. 
19. Þórustaðavegur, af Hjarðardalsvegi að Þórustöðum. 
20. Ytri-Hjarðardalsvegur, af Hjarðardalsvegi að Ytri-Hjarðardal. 
21. Tunguvegur frá Dalssjó að Tungu í Valþjófsdal. 
22. Dalshúsavegur, af Tunguvegi um Kirkjuból að Dalshúsum. 

Í Flateyrarhreppi: 
23. Eyrarhjallavegur frá Flateyri að Klofningshrygg. 
24. Breiðadalsvegur, af Flateyrarvegi að Fremri-Breiðadal. 

Í Suðureyrarhreppi: 
25. Vatnadalsvegur, af Suðureyrarvegi að Vatnadal. 
26. Suðureyrarkauptúnsvegur, í gegnum kauptúnið milli þjóðvega. 

Sýsluvegur nær ekki nema að heimatúni býlis. Þetta gildir þó ekki, þar sem 
sýsluvegur liggur gegnum tún jarðar eða býlis. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi.
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Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvega- 
sjóði, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með 
og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 10. nóvember 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson. 

REGLUGERÐ 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Sandgerði í Miðneshreppi, 

nr. 64 21. apríl 1948, sbr. reglugerð nr. 121 27. sept. 1954. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Að nýafstöðnum hreppsnefndarkosningum kýs hreppsnefnd Miðneshrepps 3 

menn í hafnarnefnd og jafn marga til vara. Kjörtímabil hafnarnefndar er hið sama 
og hreppsnefndar, hafi hreppsnefnd ekki ákveðið styttri tíma. 

Hafnarnefnd sér um viðhald, endurbætur og byggingu hafnarmannvirkja og 
stýrir öllum framkvæmdum við þau verk. 

2. gr. 
3. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Til þess að standast kostnað við hafnarmannvirki og árlegan reksturskostnað, 

skal stofna hafnarsjóð. Í hafnarsjóð renna allar tekjur, sem ákveðnar eru með 
reglugerð þessari. Sveitarstjóri Miðneshrepps annast reikningshald og fjárvörzlu 
hafnarsjóðs, f. h. hreppsnefndar, enda ber sveitarsjóður ábyrgð á eignum og skuld- 
bindingum sjóðsins. 

Við lok hvers reikningsárs skal sveitarstjóri semja reksturs- og efnahags- 
reikning sjóðsins, og ber honum að hafa fullgert reikninginn ekki síðar en í 
febrúarlok næsta reikningsárs. Reikningar skulu endurskoðaðir og úrskurðaðir 
á sama hátt og hreppsreikningar. 

Fyrir 1. nóvember ár hvert skal hafnarnefnd hafa samið og lagt fyrir hrepps- 
nefnd frumvarp til áætlunar um tekjur og gjöld hafnarinnar á komandi ári. 

Hreppsnefnd skal síðan fullsemja áætlunina og senda hana samgöngumála- 
ráðuneytinu til staðfestingar fyrir árslok, ásamt skýringum á gjalda- og tekjuliðum. 

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

a. Fiskiskip, 12 brúttó-smálestir og stærri, sem eru eign manna Þbúsettra við 
hafnarsvæðið, skulu greiða lestagjald einu sinni á ári, 3 krónur fyrir hverja 
brúttó-smálest, með gjalddaga í október. 

b. Önnur innlend fiskiskip greiði 60 aura af hverri brúttósmálest í hvert skipti, 
sem þau koma til hafnar, og hafa samband við land, þó ekki yfir 150 aura af 
smálest á ári. 

c. Innlend strandferðaskip og millilandaskip greiða í fyrsta skipti á ári hverju, 
er þau koma á Sandgerðishöfn, 150 aura af hverri brúttó-smálest í lestagjald, 
en ekkert þótt þau komi oftan á því ári.
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d. Önnur skip, sem til hafnarinnar koma, nema þau, sem undanþegin eru hafnar- 194 
gjöldum, greiða, ef þau hafa samband við land, 180 aura af hverri brúttó- 16. nóv. 
smálest í hvert skipti. Hálf smálest telst sem heil, minna broti skal sleppt. 

4. gr. 
26. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Fyrir vélbáta að 12 smálestum brúttó, sem heima eiga við hafnarsvæðið, eru 

gerðir út þaðan, eða sem liggja þar við festar, í fjöru eða á floti að staðaldri, 
greiðist 50 króna árlegt gjald með gjalddaga í október. Fyrir alla aðra vélbáta 
að 12 smálestum brúttó greiðist 50 kr. hafnargjald í fyrsta sinn, er þeir koma að 
bryggju ár hvert. 

Af uppskipunarbátum og öðrum bátum, sem notaðir eru til flutnings að og frá 
skipum eða annarra flutninga, greiðist 50 krónur af hverjum árlega, með gjald- 
daga í október. 

5. gr. 
27. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hvert skip, sem leggst að bólvirki eða bryggju, hvar sem er í höfninni, skal 

greiða bryggjugjald eftir stærð skipsins, talið í heilum brúttó-smálestum, en broti 
skal sleppt: 

Gjöldin skulu vera sem hér segir: 
a. Bátar og skip 12 brúttó-smálestir og stærri, sem eru eign búsettra manna við 

hafnarsvæðið, greiði 6 krónur af hverri brúttó-smálest á ári. 

b. Öll aðkomuskip greiða 35 aura af brúttó-smálest fyrir hvern hálfan sólar- 
hring eða hluta af hálfum sólarhring, sem þau liggja við bryggju. Minnsta 
gjald skal þó vera kr. 10.00 í hvert sinn. Liggi þau skip utan á öðru skipi, greiðist 
aðeins hálft gjald. Sama máli gegnir um þau aðkomuskip, er fiskveiðar stunda 
frá Sandgerði, eða eru gerð út þaðan. Þó getur hafnarnefnd, ef hún telur 
ástæðu til, gert samning um bryggjugjald slíkra skipa. Undanþegin bryggju- 
gjaldi eru sömu skip og um getur í 25. gr., nema er þau flytja vörur eða far- 
þega, er þau taka gjald fyrir. Þó eru herskip og skemmtiferðaskip alltaf undan- 
þegin bryggjugjaldi og öðrum hafnargjöldum. 

6. gr. 

29. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Öll skip eða bátar, sem koma til hafnarinnar á tímabilinu frá 1. ágúst til 15. 

maí og lestagjald greiða, skulu greiða ljósagjald þannig: 
a. Skip, sem getur um í 27. gr. a., greiði kr. 200.00 á ári. 
b. Skip, sem um getur í 27. gr. b., greiði kr. 10.00 í hvert skipti, sem þau koma til 

hafnar. 
c. Öll önnur skip greiði 5 aura fyrir hverja brúttó-smálest, þó aldrei meira en 

10 krónur í hvert skipti. 

7. gr. 
Á eftir 29. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, sem verður 30. gr. og greinatala 

breytist í samræmi við það, svo hljóðandi: 
4. Vatnsgjald. 
Allir bátar eða skip, sem fá vatn hjá höfninni, greiði fyrir það kr. 10.00 fyrir 

hverja smálest. Minnsta gjald skal þó vera kr. 20.00 í hvert sinn. 

8. gr. 
35. gr. reglugerðarinnar, sem verður 36. gr., orðist svo:
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16. nóv. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 

6. flokkur. 

7. flokkur. 

8. flokkur. 

9. flokkur. 

1. flokkur. 

2. flokkur. 

3. flokkur. 

4. flokkur. 

5. flokkur. 
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Vörugjaldskrá. 

A. Aðfluttar vörur. 

Gjald 50 aurar hver 100 kg: 
Brýni, blý, sement, eldfastur leir, gaddavír, stálvír, gærur saltaðar í pökk- 
um, hverfisteinar, ís, járn, stál, koparvír, járnkeðjur og járnpípur, kaðlar, 
kitti, kol, krít, litarvörur þungar, prentsverta, salt, sódi, togleður. 
Gjald 80 aurar hver 100 kg: 
Áburðarolía, baðlyf, benzin, feiti, fernisolía, fiskilínur, hey, kálmeti, 

kartöflur, kornvörur, alls konar kjöt, leður, leirvörur, linoleum, mör, 

pappír og bækur, pokar, pokastrigi, vaxdúkur, rúðugler, saumur, sápa, 
segldúkur, seglgarn, steinolía, tó, tjara, tvistur. 

Gjald 135 aurar hver 100 kg: 
Ávextir, nýir, þurrkaðir og niðursoðnir, brauðvörur, harðfiskur, 
kaffi, kókó, lyf og lyfjavörur, mjólk, niðursuðuvörur alls konar, jurta- 
feiti, smjör, smjörlíki, súkkulaði, sykur, te. 

Gjald 200 aurar hver 100 kg: 
Eldspitur, glervörur, glysvarningur og þess háttar léttar vörur, rjól, 
rulla, reyktóbak, skófatnaður, vefnaðarvörur, vindlar, vindlingar. 

Gjald 170 aurar hver 100 kg: 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd. 
Gjald 50 aurar hver 100 kg: 
Timbur, tunnuefni og þess háttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
Gjald 100 aurar hver teningsmetri. 
Bifreiðar, húsgögn, orgel, píanó, saumavélar, stundaklukkur og þes: 
háttar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli. 
Gjald 10 krónur fyrir hvern grip: 
Lifandi hestar, nautgripir. 

Gjald 200 aurar fyrir hverja kind: 
Lifandi sauðfé. 

B. Brottfluttar vörur. 

Gjald 80 aurar fyrir hver 100 kg: 
Fiskur ísvarinn, hraðfrystur, nýr, slægður og óslægður, saltur, óverk- 
aður og verkaður, þurrkaður, harðfiskur, fiskimjöl, lýsi, gærur, gærur 
saltaðar, í búntum eða pökkum, ís, síld. 
Gjald 120 aurar hver 100 kg: 
Garnir, hrogn, kjöt (alls konar), mör, tólg. 

Gjald 200 aurar fyrir hver 100 kg: 
Dúnn, fiður, hert skinn, fuglar, sundmagi, ull, ullarvörur. 

Gjald 10 krónur fyrir hvern grip: 
Hestar og nautgripir. 
Gjald 200 aurar fyrir hverja kind: 
Lifandi sauðfé. 

Þótt vörur flokkaðar undir brottfluttar vörur, flytjist til staðarins, eða vörur 

flokkaðar undir aðfluttar vörur, flytjist frá staðnum, breytir það engu um vöru- 
gjaldið. Vörugjald fyrir óvenjulegar vörur, sem vafasamt þykir hvernig flokka skuli, 
ákveður hafnarnefnd. 

Allir bátar eða skip, sem landa afla sínum í Sandgerði, greiði 1.5% af verðmæti 
þess afla, sem þeir leggja á land þar. Til grundvallar við útreikning á þessu gjaldi 
skal leggja það verð, sem gildir hverju sinni við útreikning á hlutum skipverja. 

Gjöldin eru kræf þegar eftir löndun afla.
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Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 29 23. april 1946, til 194 
að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 16. nóv. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 272 30. desember 1950, um breytingu á 
hafnarreglugerð fyrir Sandgerði í Miðneshreppi, nr. 64 21. apríl 1948. 

Þ 
O
R
 

Samgöngumálaráðuneytið, 16. nóvember 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

SAMÞYKKT 195 
10. nóv. 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð í Norður-Ísafjarðarsýslu, 

nr. 12 25. febr. 1960. 

1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist þannis: 

Í Sléttuhreppi: 

Sæbólsvegur frá Sæbóli um Þverdal á Aðalvíkurveg í Hesteyrarskarði. 

Í Grunnavíkurhreppi: 
Nesvegur frá Jökulfjarðavegi hjá Sætúni að Nesi. 

Í Snæfjallahreppi: 

Snæfjallavegur frá Sandeyri að Snæfjöllum. 
Bryggjuvegur frá Bæjabryggju á Snæfjallastrandarveg. 

Í Nauteyrarhreppi: 

Skjaldfannarvegur frá Ármúla að Skjaldfönn. 
Laugalandsvegur frá Melgraseyri um Laugaland að Selá gegnt Skjaldfönn. 
Bakkavegur frá Langadalsárbrú neðri að Fremri-Bakka. 
Tunguvegur frá Hvannadalsárbrú að Tungu í Dalsmynni. 

Í Reykjarfjarðarhreppi: 
Miðhúsavegur frá Þúfnavegi að Miðhúsum. 
Heydalsvegur frá Ögurvegi að Galtahrygg og Heydal. 

Í Ögurhreppi: 
. Laugadalsvegur frá Ögurvegi að Birnustöðum og Laugabóli. 
Blámýravegur frá Ögurvegi að Blámýrum. 

Í Súðavíkurhreppi: 
Hattardalsvegir frá Fjarðavegi að Minni- og Meiri-Hattardal. 
Súðavíkurkauptúnsvegur í gegnum kauptúnið milli þjóðvega. 

Í Eyrarhreppi: 

Hniífsdalsvegur frá Hnifsdalsbökkum að Fremri-Hnifsdal. 
Hnífsdalskauptúnsvegur í gegnum kauptúnið milli þjóðvega. 
Bakkavegur frá Hnifsdalsbökkum að Bakka. 
Hraunsvegur frá Heimabæ að Hrauni.
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195 Í Hólshreppi: 
10. nóv. 19. Skálavíkurvegur frá Bolungavík að Holtabrú í Skálavík. 

20. Syðridalsvegur frá Bolungavíkurvegi að Gili. 
21. Bolungavíkurkauptúnsvegur milli Skálavíkurvegar og þjóðvegarins. 

Sýsluvegur nær ekki nema að heimatúni byýlis. Þetta gildir þó ekki, þar sem 
sýsluvegur liggur gegnum tún jarðar eða býlis. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Norður-Ísafjarðarsýslu hefur samið og sam- 
þykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvega- 
sjóði, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. maí 1959, staðfestist hér með 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 10. nóvember 1960. 

Ingólfur Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson. 

196 REGLUGERÐ 
16. nóv. 

ner, um breyting å hafnarreglugerd fyrir Seydisfjardarkaupstad, 

nr. 18 30. jan. 1948, sbr. reglugerd nr. 40 11. febr. 1952. 

1. gr. 
1. mgr. 21. gr. reglugerdarinnar ordist pannig: 
Hvert skip, sem leggst vid bålvirki eða bryggju á höfninni, skal greiða bryggju- 

gjald af nettóstærð skipsins, talið í heilum smálestum, en brotum skal sleppa. 
Gjaldið skal greiða fyrir hvern sólarhring eða hluta af sólarhring, 40 aura af hverri 
smálest, þó ekki minna í hvert skipti en 40 krónur fyrir skip minni en 70 smálesta 
og 80 krónur fyrir stærri skip. 

2. gr. 
Á eftir 11. flokki A-liðs vörugjaldskrár, í 25. gr. reglugerðarinnar, komi nýr 

liður, svo hljóðandi: 

12. flokkur. Gjald 50 aurar af hverju máli eða tunnu landaðrar síldar. 

3. gr. 
Á eftir 2. mgr. 28. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Kaupandi síldar, sem landað er á hafnarsvæðinu, skal innheimta vörugjald 

samkv. 12. fl. A-liðs 25. gr., gefa skipstjóra kvittun fyrir vörugjaldinu f. h. hafnar- 
sjóðs og standa skil á því til hafnarsjóðs. 

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, 16. nóvember 1960. 

Emil Jónsson. 
  

. Brynj. Ingólfsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1960. 

Auglýsing um greiðslusamning milli Íslands og Póllands, undirskrifuð af ut- 

anríkisráðherra 7. október 1960, nr. 71. 
Auglýsing um viðskipta- og greiðslusamning milli Íslands og Ísraels, undir- 

skrifuð af utanríkisráðherra 24. október 1960, nr. 72. 

Auglýsing um viðskiptasamkomulag milli Íslands og Tékkóslóvakíu, undir- 
skrifuð af utanríkisráðherra 24. nóvember 1960, nr. 73. 

Lög um breyting á lögum nr. 26 24. apríl 1957, um breyting á lögum nr. 14 
4. apríl 1955, um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1983, um stofnun happdrættis 
fyrir Ísland, undirskrifuð af forsetanum 3. desember 1960, nr. 74. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með 
viðauka árið 1961, undirskrifuð af forsetanum 13. desember 1960, nr. 75. 

Fjáraukalög fyrir árið 1958, undirskrifuð af forsetanum 22. desember 1960, 

nr. 76. 
Fjáraukalög fyrir árið 1959, undirskrifuð af forsetanum sama dag nr. 77. 
Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1958, undirskrifuð af forset- 

anum sama dag, nr. 78. 

Lög um bráðabirgðabreyting á framlenging nokkurra laga, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 79. 

Fjárlög fyrir árið 1961, undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1960, nr. 80. 
Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifuð af forsetanum 20. 

desember 1960, nr. 81. 
Lög um heimild til að veita Friedrick Karl Liider atvinnurekstrarleyfi á Íslandi, 

undirskrifuð af forsetanum 23. desember 1960, nr. 82. 
Lög um breyting á lögum nr. 10 22. marz 1960, um söluskatt, undirskrifuð af 

forsetanum sama dag, nr. 83. 
Lög um breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál, undirskrifuð 

af forsetanum 20. desember 1960, nr. 84. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum 28. desember 
1960, nr. 85. 

Lög um bráðabirgðabreyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, um almannatrygg- 
ingar, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 86. 

Lög um viðauka við lög nr. 18 4. nóv. 1887, um veð, undirskrifuð af forsetan- 
um sama daga, nr. 87. 

Auglýsing um viðskiptasamning Íslands og Spánar, undirskrifuð af utanríkis- 
ráðherra sama dag, nr. 88. 

29. dag desembermánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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197 AUGLÝSING 
23. nóv. 

um breyting á kærufresti til ríkisskattanefndar. 

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 ríkisskatta- 

nefndar út af tekju- og eignarskatti, álögðum í Reykjavík, vera 14 dagar frá dag- 
setningu úrskurðar yfirskattanefndar Reykjavíkur. 

Fjármálaráðuneytið, 23. nóvember 1960. 

F. h. r. 

Sigtr. Klemenzson. 
  

Björn Hermannsson. 

198 AUGLÝSING 
23. nóv. 

ner um breytingu á lyfjaverdi samkvæmt lyfsåluskrå IL 

Frá og með 28. nóvember 1960 hækkar verð á lyfjum samkvæmt lyfsöluskrá 1, 
sem tók gildi 15. september 1959, þannig að 20% álag á lyfsöluskrárverðið, sem 
ákveðið var frá og með 1. maí 1960, verður nú 32%. Enn fremur er heimilt að taka 

sérstakt gjald, kr. 2.00, fyrir hverja afgreiðslu lyfja í lausasölu samkvæmt lyf- 
söluskrá I frá og með 28. nóvember 1960. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 28. nóvember 1960. 

F. hr. 

Gústav A. Jónasson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

199 SAMÞYKKT 
23. nóv. 
"um takmörk verzlunarlóðar við Arnarnesvog í Garðahreppi í Gullbringusýslu. 

1. gr. 
Hreppsnefnd Garðahrepps hefur með samþykki sýslunefndar ákveðið takmörk 

verzlunarlóðar við Arnarnesvos, sem hér segir: 
Frá mörkum Kópavogskaupstaðar og Garðahrepps við sjóinn, meðfram strand- 

lengjunni að Gálgahrauni og meðfram austur- og norðurbrúnum Gálgahrauns og 
Garðahrauns í Engidal að vörðu á hraunbrúninni við Hafnarfjarðarveg. Þaðan bein 
lína í Hádegishól. Þaðan bein lína í markalínu Hofsstaða og Silfurtúns þar sem 
hún kemur að Vífilsstaðavegi. Síðan eftir þeim mörkum að Arnarneslæk. Þá 
meðfram Árnarneslæk að Hafnarfjarðarvegi og meðfram honum að mörkum Kópa- 
vogskaupstaðar og Garðahrepps. Þá meðfram þeim mörkum til sjávar. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi.
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Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 61 10. nóv. 1905, um 199 
ákvörðun verzlunarlóða, sbr. lög nr. 37/1960, og birtist til eftirbreytni öllum, sem 23. nóv. 
hlut eiga að máli. 

Atvinnumálaráðuneytið, 23. nóvember 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

AUGLÝSING 200 
30. nóv. 

varðandi gin- og klaufaveiki. 

Vegna þess að gin- og klaufaveikifaraldur gengur nú á Bretlandseyjum, vill 
landbúnaðarráðuneytið vekja athygli yfirvalda og almennings á því, að stranglega 
ber að fylgja reglum laga nr. 11/1928, um varnir gegn gin- og klaufaveiki. 

Tekið skal fram, að samkvæmt téðum lögum og auglýsingu þessari er: 
Bannaður með öllu innflutningur á heyi, hálmi, alidýraáburði, sláturaf- 

urðum hvers konar, húðum, mjólk og mjólkurafurðum sem og eggjum. 
Stórgripahúðir, sem nota þarf við togveiðar hér við land, má þó flytja inn, 

enda séu þær sótthreinsaðar erlendis og einnig þegar þær koma hingað til lands. 
Frá Bretlandseyjum er enn fremur bannaður innflutningur á lifandi jurt- 

um, trjám, frjágreinum og könglum, grænmeti og hvers konar garðávöxtum. 
Farþegar og áhafnir farartækja skulu gefa yfirlýsingu samkvæmt 4. gr. 

laganna um dvöl sína erlendis, strax og þau koma til Íslands. 
Með auglýsingu þessari er felld úr gildi auglýsins, dags. 24. júlí 1953 (Lögbirt- 

ingablað nr. 57 1. ágúst 1953). 
Brot á lögum nr. 11/1928 og auglýsingum, sem settar eru samkvæmt þeim, 

varða sektum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnlaugur E. Briem. 

GJALDSKRÁ 201 
25. nóv. 

um vatnsskatt í Suðureyrarkauptúni, Súgandafirði. já 

Vatnsskattur skal vera sem hér segir. 

1. gr. 
Lágmarksgjald skal vera 200 — tvö hundruð — krónur á ári af hverju húsi, sem 

vatn er leitt í. 

2. gr. 
Af hverju íbúðarhúsi skal greiða árlega í vatnsskatt 50 krónur af hverju heilu 

þúsundi eða broti úr þúsundi fasteignamats upp að 8 þúsund krónur, en 20 krónur 
af hverju þúsundi þar fram yfir, upp í 18 þúsund krónur. Af hverju þúsundi fast- 
eignamats fram yfir 18 þúsund, skal greiða 10 krónur.
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3. gr. 
Sé um fjölbýlishús að ræða, skal greiða aukalega 200 krónur fyrir hverja íbúð 

umfram eina. Reiknast vatnsskattur þá í einu lagi fyrir allt húsið, en deilist síðan 

í jafnmarga staði og íbúðareigendur eru í húsinu. 

4. gr. 
Fiskvinnslustöðvar skulu greiða vatnsskatt, sem hér segir: Af hverjum 100 kg 

af söltuðum, frystum eða ísuðum fiski, greiðist 15 aurar. Af hverjum 100 kg af hrað- 
frystum fiskflökum, greiðist 60 aurar og 110 aurar af hverri tunnu frystrar síldar. 
Af hverri tunnu saltsíldar greiðist 45 aurar. Lágmarksgreiðsla fiskvinnslustöðva skal 
þó aldrei vera minni en um getur í 5. gr. þessarar reglugerðar. 

Fyrir vatn til skipa greiðast 8 krónur fyrir hverja smálest. Þó er lágmarks- 
gjald hverju sinni 40 krónur fyrir fiskiskip og 100 krónur fyrir önnur. 

Ákvæði þessarar greinar koma þó ekki til framkvæmda fyrr en séð hefur verið 
fyrir nægjanlegu vatnsmagni, og aðstaða til afhendingar vatns til skipa og báta er 

fyrir hendi. 

5. gr. 
Þar til unnt verður að fullnægja vatnsþörf fiskvinnslustöðva og meðan það ástand 

ríkir, sem nú er, skulu þær greiða í vatnsskatt 0.5% af fasteignamati húseigna 
sinna. Skal reikna vatnsskatt samkomuhúsa og skóla á sama hátt. 

6. gr. 
Fyrir önnur vatnsnot skal greiða: Vatn í steypu: af hverri notaðri sements- 

tunnu 1 krónu. Fyrir hverja sauðkind, sem slátrað er í sláturhúsi 1 krónu og hvern 
stórgrip 10 krónur. Fyrir öll önnur vatnsnot, sem ekki eru talin í þessari gjaldskrá, 
skal greiða eftir samkomulagi við hreppsnefnd. 

7. gr. 
Hreppsnefnd getur ákveðið að fyrirtækjum sé selt vatn um mæli og kostar þá 

hver smálest 1 krónu. Skulu þá fyrirtækin sjálf útvega sér mæli og sjá um upp- 
setningu þeirra og viðhald. 

8. gr. 
Gjaldskrá þessari getur hreppsnefnd Suðureyrarhrepps breytt til hækkunar eða 

lækkunar um 50%, án staðfestingar ráðuneytisins, ef henni þykir ástæða til. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til að öðlast gildi 1. janúar 1961 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá um vatnsskatt í Suðureyrarkauptúni í Súg- 
andafirði nr. 119 26. okt. 1937. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. nóvember 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Suðurevrarkauptúni, 

nr. 156 20. nóv. 1946. 

3. gr. orðist svo: 

Til þess að standast kostnað við holræsagerð hreppsins, skal árlega greiða 

holræsagjald af öllum húsum, er standa við götu, veg eða opið svæði, sem holræsi 

hefur verið lagt í, og fer gjaldið eftir gjaldskrá sem hér segir: 

a. 1% af fasteignamati, lágmarksgjald skal þó vera 50 krónur á hverja íbúð. 

b. Fast gjald á hverja íbúð fram yfir eina 15 krónur. Gjöld þessi getur hrepps- 

nefnd hækkað eða lækkað um allt að 50%. 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Suðureyrarhrepps, 

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, 25. nóvember 1960. 

F. h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Elísabetarsjóð, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra, 29. nóvember 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Elísabetarsjóð. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Elísabetarsjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður til minningar um Elísabetu Ingvarsdóttur, sem fæddist 

20. júlí 1955. Stofnendur sjóðsins eru hjónin Sigríður Guðmundsdóttir og Ingvar 
Helgason. Stofnframlag sjóðsins er kr. 3000.00. 

3. gr. 
Sjóðurinn tekur við gjöfum og áheitum. 

4. gr. 
Ekki má veita fé úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans nemur kr. 10 000.00. Eftir 

það má verja %o hluta ársvaxta og öllu því fé, er honum kann að áskotnast á annan 
hátt til styrkveitinga i samræmi við 5. gr. 

1960 

202 

25. nóv. 

203 

29. nóv.



1960 

203 

29. nóv. 

204 

27. des. 

422 

5. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja ungbörn í Vöggustofu Barnauppeldissjóðs Thor- 

valdsensfélagsins að Hlíðarenda, eftir því sem stjórn sjóðsins telur nauðsynlegt á 
hverjum tíma, með gjöfum til barnanna eða á annan hátt. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa fimm konur. Stofnandi sjóðsins, Sigríður Guðmundsdóttir, 

skal vera formaður hans, en eftir hennar dag elæti afkomandi hennar í kvenlegg eða 
ættmenni valið af stjórn sjóðsins. Aðrar í stjórn skulu vera formaður Thorvaldsens- 
félagsins og þrjár stjórnarkonur Barnauppeldissjóðs Thorvaldsensfélagsins. Stjórnin 
skiptir að öðru leyti með sér verkum. Fundir í sjóðstjórn eru lögmætir, ef formaður 
og tvær aðrar úr stjórn hans mæta. 

7. gr. 
Reikningsár sjóðsins skal miðast við 1. marz ár hvert og skulu ársreikningar 

hans fylgja ársreikningi Barnauppeldissjóðs Thorvaldsensfélagsins. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók um störf sín og úthlutun úr sjóðnum, sem 

jafnan skal fara fram 20. júlí, verði því við komið. Í gerðabókina skal færa skipulass- 
skrá þessa. Stjórn sjóðsins skal annast fjársöfnun til sjóðsins og sjá um eflingu 
hans, m. a. með sölu minningarkorta. 

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

Reykjavík, 25. október 1960. 

Sigríður Guðmundsdóttir. Ingvar Helgason. 

Samþykkjum skipulagsskrána. 

F. h. Thorvaldsensfélagsins F. h. Barnauppeldissjóðs Thorvaldsensfélagsins 

Svanfríður Hjartardóttir, Bjarnþóra Benediktsdóttir, 
formaður. formaður. 

AUGLÝSING 

um innheimtu skemmtanaskatts 1961. 

Ákveðið hefur verið að nota heimild í 1. gr. laga nr. 75 5. desember 1960 til 
þess að innheimta skemmtanaskatt af kvikmyndasýningum með 200% álagi og af 
öðrum skemmtunum með 20% álagi árið 1961. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar 
og söngskemmtanir innlendra manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á ís- 
lenzkum kvikmyndum. 

Í menntamálaráðuneytinu, 27. desember 1960. 

F. h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Knútur Hallsson.
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AUGLÝSING 

um niðurfelling aðflutningsgjalda af nokkrum vörutegundum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 79/1960 um bráðabirgðabreyting og framlenging 
nokkurra laga, hefur ríkisstjórnin ákveðið, að á árinu 1961 skuli fella niður verð- 
toll 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. 
c. Kornmjöli og grjónum, sem telst til nr. 1—12 í 11. kafla tollskrár. 

Enn fremur hefur ríkisstjórnin ákveðið að fella niður verðtoll og vörumagns- 
toll af kaffi, sem telst til nr. 1—2 í 9. kafla tollskrár, og sykri, sem telst til nr. 1—6 

í 17. kafla tollskrár. 

Fjármálaráðuneytið, 27. desember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 

AUGLÝSING 

um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 79/1960 og innheimta á 
árinu 1961 með viðauka eftirtalin gjöld til ríkissjóðs: 

a. Með 100% viðauka stimpilgjald af afsölum fyrir fasteisnum. 
b. Með 140% viðauka stimpilgjald af öðru en afsölum fyrir fasteignum, og leyfis- 

bréfagjöld, önnur en þau, er um ræðir í aukatekjulögum nr. 40/1954. 
-c. 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 sam- 
kvæmt 1. 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, 27. desember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Sigtr. Klemenzson. 
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REGLUGERÐ 

um iðgjöld hinna tryggðu og atvinnurekenda til lífeyrisdeildar almannatrygginga. 

Árið 1961 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. Hjón: 
Á 1. verðlagssvæði ..........20000 0. nn kr. 1650.00 

- 2. — eee ennen snerses — 1284.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verdlagssvædi .........00.2200.0 snar kr. 1500.00 

- 2. — rr — 1167.00 

ec. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ..........0..0000 000. kr. 1125.00 

— 2. — even seere veneee — 875.00 

Félagsmenn sérsjóða samkv. 85. gr. laga nr. 24/1956 skulu árið 1961 greiða 

iðgjald sem hér segir: 

a. Hjón: 
Á 1. verðlagssvæði .........2.020.0000 nenni kr. 495.00 

- 2. — eee eee een eres — 385.00 

b. Okvæntir karlar: 
Á 1. verðlagssvæði .........0002000neenn een kr. „450.00 

- 2. — eres veere eres tee — 350.00 

c. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ........2000000 nn enn kr. 33800 

-— 2. — ener esser sne tes — 263.00 

Idgjåld atvinnurekenda samkv. 29. gr. laga nr. 24/1956 skulu árið 1961 vera þessi: 

Á 1. verðlagssvæði ..........00000.0e ner kr. 1440 

- 2. — SEES SEEEEESESEDDSEDDEDEE — 11.20 

4. Í janúar 1961 skal greiða upp í iðgjöld samkv. 27. gr. sem hér segir: 

a. Hjón og ókvæntir karlar: 

Á 1. verðlagssvæði ..........22.0000 000... kr. 800.00 

- 2 — ever ssevseseneenensenensnsneeesee — 600.00 

b. Ógiftar konur: 
Á 1. verðlagssvæði ...........0000.0 0000 nnnnnn rn kr. 500.00 

- 2. — eee ser ve enes, — 400.00 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 24 29. marz 1956 um almanna- 

tryggingar, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. desember 1960. 

Emil Jónsson.   
Hjálmar Vilhjálmsson.



Stjórnartíðindi 1960, B. 15. 425 

REGLUGERÐ 

fyrir vatnsveitu Hellu í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 
Vatnsveitufélag Hellu hefur einkaleyfi til sölu vatns á því svæði, sem vatnsveitan 

nær yfir og hún getur fullnægt. 

2. gr. 
Öll framkvæmdastörf, er vatnsveituna varða, annast stjórn félagsins. Skal hún 

skipuð þrem mönnum og jafnmörgum til vara. 

3. gr. 
Vatnsveitan lætur leggja aðalvatnsæðar um þorpið svo víða, sem fært þykir. 

Enn fremur lætur vatnsveitan leggja vatnsæðar frá aðalæðum að húsvegg. 

4. gr. 
Hver sá, sem vill komast í samband við vatnsveituna, skal senda skriflega um- 

sókn þar um. 

5. gr. 
Skylt er húseiganda að halda vatnsæðum sínum vel við og láta tafarlaust gera 

við þær, ef leki kemur að þeim eða aðrar bilanir. Hann skal sérstaklega sæta þess, 
að ekki frjósi í þeim. Enginn má setja aflvélar í samband við vatnsveituna, nema 
með samþykki félagsstjórnar og með þeim útbúnaði, sem hún telur tryggan. 

6. gr. 
Félagsstjórnin getur fyrirskipað takmörkun á vatnsnotkun, ef skortur er á 

vatni, þá getur hún lokað fyrir vatnið, ef með þarf, vegna hreinsunar á vatns- 
geymum eða viðgerðar á vatnsæðum. Slík lokun skal tilkynnt fyrirfram, ef nokkur 
tök eru á. Fullan vatnsskatt ber að greiða, þótt slík notkun fari fram. 

7. gr. 
Félagsstjórn er heimilt að loka fyrir vatn hjá þeim, sem eftir ítrekaða áminn- 

ingu eyða vatni að óþörfu, eða vanrækja að gera við bilanir á leiðslum sínum, svo 
og ef þeir hafa vatnsæðum sínum þannig fyrir komið, að óþrif hljótist af, eða 
greiða ekki vatnsskatt á réttum gjalddaga. 

8. gr. 

Skylt er manni að láta af hendi land sitt og landsafnot í þarfir vatnsveitunnar, 
svo og mannvirki, og þola þær eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, 
sem vatnsveitan kann að hafa í för með sér, enda komi fullar bætur fyrir, sam- 

kvæmt mati, ef ekki næst samkomulag. 

9. gr. 
Hver sá, sem tekur vatn úr vatnsveitunni án heimildar, eða á annan hátt en 

ráð er fyrir gert, í þeim tilgangi, að losna við að greiða gjald fyrir, skal sæta 
sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt hegningarlögum, auk þess er 
honum skylt að greiða fyrir vatnið samkvæmt mati félagsstjórnar. 

10. gr. 
Hver sá, sem skemmir eða saurgar vatnsæðar vatnsveitunnar, brunna hennar 

eða önnur mannvirki, skal greiða fullar bætur fyrir, samkvæmt mati tveggja dóm- 
kvaddra manna og sæta sektum, nema þyngri refsing liggi við. 
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208 11. gr. 
30. nóv. Félagsstjórn eða trúnaðarmönnum hennar, er heimilt að fara í hús manna, 

þar sem vatnsæðar liggja, til athugunar og viðgerðar. Ef útbúnaði er að einhverju 
leyti ábótavant, skal húseigandi tafarlaust bæta úr því, ella er stjórninni heimilt 
að gera við það á hans kostnað. 

12. gr. 
Vatnsskatt greiði notendur veitunnar árlega, samkvæmt eftirfarandi reglum: 

a. Fyrirtæki, svo sem sláturhús og þvottastöðvar bifreiða, greiði vatnsskatt, sem 
stjórn vatnsveitunnar ákveður fyrir eitt ár í senn. 

b. Aðrir, sem vatn fá frá veitunni, greiði skattinn af öllum þeim húsum, sem vatn 
er lagt í, samkvæmt gildandi fasteignamati og sé skatturinn 3%, af þeim hús- 
um, sem metin eru allt að 100 000.00 krónum, en af þeim húsum, sem metin 

eru hærra, sé skatturinn 2%. 

Auk þess skal greiða fastagjald, 200.00 krónur, fyrir öll hús, sem fá vatn frá 
veitunni. Þó skal gjald fyrir gripahús eigi vera hærra en 10000 krónur. 

Bíilskúrar og önnur þau smáhús innan lóðartakmarka, sem vatn er lagt í til 
venjulegra heimilisnota, eru undanþegin vatnsskatti. 

Vatnsskattur skal þó aldrei vera lægri en kr. 300.00 fyrir venjuleg íbúðarhús. 
Séu tvær eða fleiri fjölskyldur (íbúðir) í sama húsi, skal vatnsskattur fyrir hverja 
eigi vera lægri en kr. 300.00. 

Ofannefnd gjöld getur stjórn vatnsveitufélagsins, sem leggur á skattinn, hækkað 
eða lækkað árlega um allt að 50%. 

13. gr. 
Gjalddagi vatnsskattsins skal vera 1. marz ár hvert, nema árið 1960 skal hann 

vera 1. desember. 

14. gr. 
Af húsum, sem tengd eru við vatnsveitukerfið eftir gildistöku reglugerðar 

þessarar, skal greiða tengigjald eða stofngjald 1000.00 krónur. Gjald þetta skal greið- 
ast áður en húsið er tengt við vatnsæð. 

15. gr. 
Húseigandi ábyrgist greiðslu vatnsskatts, en heimilt er honum að hækka leigu, 

sem skatti eða skattaukningu svarar, þótt húsaleigan hafi áður verið ákveðin. 

16. gr. 
Vatnsskatt má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlutað- 

eigandi húseignum, næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar 
samningsveði og aðfararveði. 

Reglugerð þessi, sem vatnsveitufélag Hellu, Rangárvallasýslu, hefur samið og 
samþykkt og gerð er samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til 
að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1960. 

F.h.r. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
  

Hallgrímur Dalberg.
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SAMÞYKKT 

fyrir vatnsveitufélag Hellu. 

1. gr. 
Félagið heitir vatnsveitufélag Hellu. Heimili þess og varnarþing er í Rangár- 

vallahreppi, Rangárvallasýslu. 

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að sjá þorpinu fyrir vatni. 

3. gr. 
Skylt er öllum þeim, sem hús eiga á félagssvæðinu, þ. e. á því svæði, sem skipu- 

lagsuppdráttur nær yfir, að vera meðlimir vatnsveitufélagsins. Félagsskylda er því 
skilyrði háð, að húseiganda séu látin í té afnot af vatni því, sem félagið hefur umráð 
yfir á hverjum tíma. 

4. gr. 

Vatnsskatt skal innheimta árlega af hverri íbúð eða innlögn. Skal félagsstjórn 
tiltaka upphæð skattsins þannig, að hann nægi til greiðslu vaxta og afborgana 
stofnkostnaðar við leiðslur vatnsveitunnar, rekstrarkostnaðar vatnsveitunnar og við- 

hald hennar. 
Geri tekjur félagsins betur en að hrökkva fyrir gjöldum þess, skal tekjuafgangi 

ráðstafað samkvæmt ákvörðun aðalfundar. Gjöld samkvæmt 1. mgr. þessarar greinar, 
ásamt öllum innheimtukostnaði, má taka lögtaki, og skulu þau njóta sama forgangs- 
réttar í þrotabúum, sem skattar og gjöld til ríkisins. 

A hverri innlögn skal vera lokunarkrani, sem loka má og innsigla, ef ekki er 
staðið í skilum með greiðslur gjalda til félagsins. 

Eignir félagsins standa til fullnustu skuldbindingum þess. Enginn félagsmanna 
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 er sagt, þarf samþykki % allra félagsmanna á lög- 
mætum fundi. 

5. gr. 
Félagsstjórn er skylt að boða til félagsfundar, ef 5 félagar eða 2 stjórnarmeð- 

limir krefjast þess, enda tiltaki þeir hvert sé tilefni kröfunnar. 

6. 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 verð- 
ur og svo framarlega, sem fundurinn hefur verið löglega boðaður. 

Fundur er löglega boðaður, sé fundarboð auglýst á opinberum stað, að minnsta 
kosti 2 sólarhringum áður en fundurinn á að hefjast. Þó er fundur löglega boðaður, 
þótt fyrirvari sé skemmri, ef hverjum félagsmanni er tilkynnt fundarboðið persónu- 
lega, en þá verður félagsstjórnin að geta sannað, að hún hafi náð til % félagsmanna, 
að minnsta kosti. 

7. gr. 

Á félagsfundi hafa allir félagsmenn jafnan atkvæðisrétt og ræður afl atkvæða úr- 
slitum. Félagsmaður getur ekki falið öðrum að fara með atkvæði sitt. 
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8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. apríl ár hvert. Skal til hans 

boðað með auglýsingu á opinberum stað með a. m. k. tveggja sólarhringa fyrirvara. 
Aðalfundur er lögmætur ef 34 félagsmanna sækja hann. Hafi þrisvar verið boðað til 
aðalfundar vegna ónógrar fundarsóknar, telst þriðji fundur lögmætur, hver svo sem 

fundarsókn er. 
Á aðalfundi skulu teknar ákvarðanir um starfsemi félagsins á árinu, lagðir 

fram endurskoðaðir reikningar þess og kosnir þrír menn í stjórn og þrír til vara, 
og tveir endurskoðendur og einn til vara, allir til eins árs í senn. 

Liggi fyrir aðalfundi önnur mál en venjuleg aðalfundarstörf, skal þeirra getið 

í fundarboði. 

9. gr. 
Færa skal gerðabók um aðalfund félagsins og almenna félagsfundi. Skal fundar- 

ritari lesa fundargerðina í lok fundar og undirrita hana síðan samþykkta ásamt for- 
manni félagsstjórnar eða fundarstjóra. 

10. gr. 
Stjórn félagsins skiptir sjálf með sér verkum. Starf stjórnar og endurskoðenda 

skal vera ólaunað. 

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 forföllum aðalmanna taka varamenn sæti í stjórninni í þeirri röð, sem 
atkvæðamagn þeirra segir til um. Séu atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 

Færa skal gerðabók stjórnarfundar og skal ritari stjórnarinnar lesa fundargerð 
í lok hvers fundar og undirrita ásamt formanni, þegar hún hefur verið samþykkt. 

11. gr. 

Stjórn félagsins er heimilt að ráða vatnsveitunni umsjónarmann, til þess að ann- 
ast viðgerðir og viðhald vatnsveitunnar. 

12. gr. 
Félaginu skal slíta, ef ályktun um það er samþykkt á tveim lögmætum félags- 

fundum í röð, enda sé 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 hefur samtals greitt til félagsins. 

13. gr. 
Verði félaginu slitið, skal Rangárvallahreppur eiga rétt til að kaupa eignir fé- 

lagsins fyrir matsverð, ef ekki nást samningar um verðið. Til matsins skal hvor 
aðila nefna tvo menn, en sýslumaður Rangárvallasýslu skipar oddamann. 

14. gr. 
Samþykktum þessum verður ekki breytt nema á aðalfundi, enda hafi breytinga- 

tillagnanna verið getið í fundarboði og a. m. k. % atkvæðisbærra fundarmanna séu 

samþykkir þeim.
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Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

1960 

209 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 30. nóv. 
eiga að máli. 

hér 

Félagsmálaráðuneytið, 30. nóvember 1960. 

F. hr. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Hallgrímur Dalberg. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I. RAFORKA 

Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem 
segir: 

A. Lýsing. 

Þar sem raforkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld: 

Um kwst.mæli á 338 aura hver kwst. 
Um hemil eða hemil-mæli á 426 kr. hvert árshektówatt, og skal hemilstillingin 
ávallt standa á heilu hw. og bil milli tveggja stillinga eigi vera minna en 10% 
hinnar hærri. Umframnotkun skal seld samkv. gjaldskrárlið A 1. 

Samkvæmt þessum lið má selja útiljós, enda þótt mælitækjum verði ekki við 
komið. Þenna gjaldskrárlið má nota fyrir götulýsingu, enda greiði notandi þá 
viðhald að auki. 

Um kwst.mæli á 85 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi 426 kr. á ári 
fyrir allt að 25 m? gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og 13 kr. fyrir hvern 
m? umfram 25?. Fullt flatarmál skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum 
og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila fermetragjaldinu með 3.5. 
Á 334 kr. fyrir hvert kw. og öll notkun á 85 aura kwst., ef um meira en 25 
kw afl er að ræða, og notkunartíminn er meiri en 600 klst. á ári. Verði ekki 
aflmælingu við komið undir þessum gjaldskrárlið, skal reikna 15 wött á hvern 
fermetra gólfflatarmáls. 
Sé notuð lýsing með flúrlömpum, er heimilt að miða gjald samkv. 1.—4. tölul. 

við voltampere í stað watta. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

Um tvenna kwst.mæla, annan til ljósa, en hinn til heimilisvéla. Um ljósamælinn 
reiknast ljósagjald samkv. A 1, á hinn mælinn 85 aurar á kwst. Þenna gjald- 
skrárlið má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlanir og verkstæði, en þó ekki 
fyrir 3-fasa hreyfla. 

Um einn kwst.mæli á 75 aura hver kwst., og auk þess fastagjald kr. 72.00 á 
ári af hverju íbúðarherbergi heimilisins. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til suðu til veitingahúsa, gisti- 
húsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða talin heimili, enda sé þá rafmagnið 
selt um sérmæli og leiga goldin af sérmælinum, en herbergjagjald ekki reiknað. 

Selja má og til súgþurrkunar á heyi samkvæmt þessum gjaldskrárlið. 
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3. Um hemilmæla 2575 kr. hvert árskw., og auk þess /1 eyri á kwst. fyrir um- 
framnotkun. Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött, að viðbættum 100 wött- 
um fyrir hvert íbúðarherbergi fram yfir tvö. 

Þenna gjaldskrárlið, B 3, má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlanir og 
verkstæði, þó eigi fyrir 3-fasa hreyfla, og skal þá miða stillingu hemilsins við 
500 wött fyrir fyrstu 25 m? gólfflatar eða minna, og síðan 100 wött fyrir hverja 
12 m? eða minna, og skal reiknaður út eftir sömu reglum og settar eru fyrir 

gjaldskrárlið A 3. 

Reglur um útreikning herbergja. 
Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnherbergi 

o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi 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 reikna 
með þeirri meðalstærð. Þegar heildartala herbergja hefur verið reiknuð út sam- 
kvæmt þessu, skal hún hækkuð upp í heila næstu tölu, ef stendur á hálfu. 

C. Vélar. 

Þar sem raforka er notuð til vélareksturs, skal hún seld: 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.51 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma 
á ári, má krefjast minnsta árgjalds frá 300 til 350 kr. á hvert uppsett kw. vélanna. 

Sé um meira en 5 kw.afl að ræða og notkunartíminn er meiri en 500 klst. 
á ári, má veita afslátt á þeirri notkun, og reikna gjaldið þannig: 

50.000 kwst. á 100 aura hver kwst. og notkunin umfram það á 73 aura 
hver kwst. 

2. Um mestu-mæla fyrir mesta notað afl, ef um meira en 5 kw. afl er að ræða og 
notkunin er meir en 500 klst. á árinu, þannig: 

460 kr. á árskw. fyrir fyrstu 50 kw. 
380 kr. á árskw. fyrir næstu 50 kw. 
305 kr. á árskw. fyrir umfram 100 kw. 

og auk þess skal greiða kwst.gjald, er reiknast þannig: 
Fyrstu 200.000 kwst. ársnotkun á 24 aura hver kwst. 
Umfram 200.000 kwst. ársnotkun á 18 aura hver kwst. 

3. Um hemilmæla á 1660 kr. árskw. og 85 aura á kwst. öll umframnotkun. 
Rafmagnsstjóri ákveður stillingu hemilmælisins í hvert skipti í hlutfalli 

við vélaaflið. 
Þenna gjaldskrárlið má einnig nota til hitunar í iðnaði. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 36 aura kwst., enda sé þá minnsta notkun 10.000 kwst. á ári. 
2. Um kwst.mæli á 30 aura á kwst., ef straumur er rofinn með klukkurofa frá 

kl. 10.45 til 12.00 og frá kl. 18.30 til 19.45. Sameina má þenna gjaldskrárlið B 2, 
enda skal þá talið á B 2-lið 1500 kwst. notkun fyrir eins herbergis íbúðir og 
600 kwst. að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að 3900 kwst. 
á ári. Selja má rafmagn samkvæmt þessum gjaldskrárlið og þá án klukkurofa, 
þar sem umframnotkunin fer til neyzluvatnshitunar, stærri kæliklefa og á 
vatnsdælur til heimilisþarfa. 

3. Um kwst.mæli á 21 eyri á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, 

frá kl. 10 til 12 og 2 klst. á tímanum frá kl. 17 til 21. 
4. Um kwst.mæli á 13 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa 

frá kl. 9 til 21, enda séu nægilega stórir hitageymar settir upp fyrir dagnotkun-
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ina. Þegar um er að ræða hitun á húsrúmi, sem er yfir 2000 mö að stærð eða aðra 210 
hliðstæða notkun á afli, er heimilt að láta í té straum á tímanum 12.30 til 15.30, 30. nóv. 
ef þörf gerist. 

5. Um tvígjaldsmæla á 18 aura kwst. frá kl. 22 til 9, og 76 aura hver kwst. frá 
kl. 9 til kl. 22. 

Selja má raforkuna samkvæmt þessum lið til véla, ef um meira en 5 kw. 
afl er að ræða og notkunartíminn meiri en 500 klst. á ári, enda straumur rofinn 
af lögninni með klukkurofa frá kl. 10.45 til kl. 19. 

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 

a. Að vélaafl, götulínur og spennur þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra. 
b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa og greiði leigu fyrir hann samkvæmt 

reglum, sem gilda um leigu mæla. 
c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum Rafmagns- 

veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

E 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki bæjarráðs. 

F 

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjarráðs. 

G 

Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur hækkar 
eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á kaupgjaldsvísitölu eftir 1. marz 
1959 eða grunnkaupi, er heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga Rafmagns- 
veitunnar um 4%. Telji bæjarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á, að rástafanir séu gerðar 
til að draga úr rafmagnsnotkun, er henni m. a. heimilt að hækka rafmagnsverðið 
á notkun umfram meðalnotkun í hverjum gjaldskrárlið allt að 10-földu verði. Í 
útreikningi meðalnotkunar skal tekið tillit til orku- og aflþarfar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu 
hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu 
af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá: 

Upp að 35—50 50—100 Yfir 
Tegund mælitækis 30 amp. amp. amp. 100 amp. 

kr. kr. kr. kr. 

Einfasa kwst.mælar, hemilmælar, hemlar og 

lausar skiptiklukkur einar sér ................ 32 
Þrifasa kwst.mælar, þrífasa hemilmælar, einfasa 

frádráttarmælar, lausir ...................... 72 120 144 240 
Tvígjaldsmælar, mestumælar ................. 120 144 216 360 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem 
næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. 

Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.
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II OPNUNARGJALD OG TENGIGJÖLD 

a. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir 
veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun 25 krónur. 

b. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 25 króna gjald 

í skrifstofu Rafmagnsveitunnar. 
c. Fyrir skoðun á raflögn við úttekt skal greiða tengingargjald, er reiknast 

þannig: 

1. Nýjar veitur: Fast gjald ...........02%.2000 000 kr. 12.00 
og auk þess á hverja grein ................ — 4.00 

2. Breyttar veitur: Fast gjald ........0.00.0000 20. — 8.00 
og auk þess á breytta grein .............. — 2.00 
og auk þess á nýja grein .................. — 4.00 

Fyrir endurskoðun skal greiða tvöfalt gjald. 
Fyrir smávægilegar breytingar, þegar ekki er um að ræða aukningar, má sleppa 

fastagjaldi. 

IV. HEIMTAUGAGJÖLD 

Heimtaugagjöld skal miða við flutningsgetu heimtauganna samkvæmt töflunni, 

sem hér fer á eftir. 
Fari jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m, 

skal húseigandi greiða yfirlengdargjald eins og taflan sýnir: 

Jarðstrengur Loftlina 

Liður Málstraumur Lágmark Yfirlengd Lágmark Yfirlengd 
nr. málmraun kr. kr/m. kr. kr/stólpa 

1 25 A 1-fasa 2400 2800 
2 60 A — 3700 240 2800 3200 
3 100 ÁA — 4900 290 3600 4000 
4 25 Á 3-fasa 2800 3200 
5 60 A — 4900 290 3600 4000 
6 100 A — 6600 330 4800 5000 
7 200 A — 13200 500 9600 6000 
8 350 A — 23100 750 
9 150 KVA — 26500 

10 300 KVA 53000 
11 500 KVA — 88500 

Málstraumur, A, merkir amper. Málraun, kVA, merkir kílóvoltamper (sérspennistöð). 

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stytztu greið- 

færu leið að varkassa. 
Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu stytztu 

greiðfæru leið að varkassa. 
Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Reykja- 

víkur, í Kópavogi, Seltjarnarneshreppi og Garðahreppi. 
Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að 

krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda. 
Heimtaugagjald skal greitt við umsókn. 
Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að 

mestu leyti notuð í þágu hans, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöð-
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ina, Rafmagnsveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum 210 
Rafmagnsveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. 30. nóv. 

V. ÝMIS ÁKVÆÐI 

A. Söluskattur. 

Söluskattur samkv. lögum nr. 10/1960, um söluskatt, er talinn með í upphæð 
gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari. 

B. Gildistaka. 

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt falla úr gildi gjaldskrár 
nr. 94/1958 og nr. 21/1959. 

C. Bráðabirgðaákvæði um framkvæmd gjaldskrárbreytingarinnar. 

Verðhækkun sú, sem fólgin er í gjaldskrá þessari á raforku og mælaleigu, skal 
framkvæmd samkvæmt eftirfarandi reglum: 

1. Notkun samkvæmt álestri mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar skal greidd 
eftir eldri gjaldskrá með 6% álagi. 

2. Notkun samkvæmt álestri í öðrum mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar skal 
greidd samkvæmt eldri gjaldskrá með 12% álagi. 

3. Notkun samkvæmt álestri í þriðja mánuði eftir gildistöku gjaldskrárinnar skal 
reiknuð á einingarverði gjaldskrár þessarar og síðan öll notkun úr því. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 
festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 
12 2. apríl 1946. 

Atfvinnumálaráðuneytið, 30. nóvember 1960. 

Gunnar Thoroddsen.   
Gunnlaugur E. Briem. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir barnaheimili Templara, Skálatúni, 211 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 16. desember 1960. 16. des. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir barnaheimili Templara, Skálatúni. 

l. gr. 
Barnaheimilið er stofnað af Umdæmisstúkunni nr. 1 í Góðtemplarareglunni á 
Íslandi, samkvæmt fundarsamþykkt á haustþingi hennar 16. nóvember 1941. 

2. gr. 
Barnaheimilið er sjálfseignarstofnun. 

3. gr. 
Eignir stofnunarinnar eru samkvæmt ársreikningi 31. des. 1959: 

A. Jörðin Skálatún ásamt mannvirkjum, bókfært verð kr. 1040 000.00. 
B55



1960 

211 

16.. des. 

434 

B. Búpeningur og vélar í Skálatúni, bókfært verð kr. 210 000.00. 
C. Áhöld og innanstokksmunir, bókfært verð kr. 130 000.00. 
D. Peningar og ýmsir viðskiptamenn, bókfært verð kr. 106 928.62. 

Skuldir 31. des. 1959 eru þessar: 
A. Veðskuldir kr. 407 683.75. 
B. Víxlar, kr. 165 000.00. 
C. Bæjarsjóður Reykjavíkur, kr. 150 000.00. 
D. Opinber gjöld, kr. 26 526.75. 

4. gr. 
Gert er ráð fyrir, að stofnuninni muni áskotnast árlega fé frá styrktarfélögum 

og eftir sérstaklega ákveðnum fjáröflunarleiðum, sem stjórn stofnunarinnar, um- 
dæmisstúkan og Styrktarfélag vangefinna annast. 

5. gr. 
Tilgangur stofnunarinnar er að reka barnaheimili, sérstaklega fyrir vangefin 

börn, á þeim grundvelli og í framhaldi af því starfi, sem þegar hefur verið unnið i 
Skálatúni. 

Ef ástæða þykir til og ástæður leyfa, er stjórninni heimilt að ákveða, að starf- 
semi heimilisins miðist ekki eingöngu við börn heldur einnig vangefið fólk á 
öðrum aldri. 

Stjórn stofnunarinnar ákveður töku barna á heimilið í samráði við lækni, sem 
hún kveður sér til aðstoðar. 

6. gr. 
Í stjórn stofnunarinnar eiga sæti 5 menn, og skulu þeir þannig skipaðir, að 

framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar nr. 1 og stjórn Styrktarfélags vangefinna 
kjósa hvor um sig tvo menn, en landlæknir skipar þann fimmta, og er hann for- 
maður. Jafn margir varamenn skulu valdir með sama hætti. Kjörtímabil stjórnar- 
innar er 4 ár, og telst í fyrsta skipti samkvæmt skipulagsskrá þessari frá 15. júlí 1960. 

7. gr. 
Óheimilt er að hafa vín um hönd á vegum stofnunarinnar. 

8. gr. 

Stjórnin annast allan rekstur stofnunarinnar með þeirri verkaskiptingu, sem 
í 9. gr. segir. Hún heldur aðalfund sinn í febrúarmánuði ár hvert. Þegar eftir 
aðalfund sendir stjórnin framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar nr. 1, stjórn 

Styrktarfélags vangefinna og landlækni starfsskýrslu ásamt reikningum stofnun- 
arinnar fyrir síðasta starfsár. 

9. gr. 
Þegar stjórnarformanni hefur borizt tilkynning um skipun sína, boðar hann 

hina nýju stjórn á fund og gengst þar fyrir kosningu ritara og gjaldkera. 
Formaður boðar til fundar í samráði við ritara, stjórnar þeim og sér um að 

ályktanir stjórnarfunda séu framkvæmdar. Hann getur þegar þörf krefur, kvatt 
aðra stjórnarnefndarmenn sér til aðstoðar, eða ráðið sérstaka menn til þess að 
annast ákveðið verk, með samþykki stjórnarinnar. Formaður leggur fram á aðal- 
fundi ritaða skýrslu um starfsemi stofnunarinnar á liðnu starfsári. 

Í forföllum formanns gegnir varaformaður störfum hans. 
Ritari heldur nákvæma bók yfir allt það, sem gerist á stjórnarfundum, svo og 

um annað það utan funda, sem máli getur skipt. Hann annast allar bréfaskriftir,
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heldur öllum bréfum, skjölum og skilríkjum saman og varðveitir, og skilar því 211 
síðan að starfstíma loknum í hendur eftirmanni sínum. 

Gjaldkeri hefur með höndum fjárreiður stofnunarinnar. Hann má ekki greiða 
fé úr sjóði hennar, nema því aðeins að formaður hafi samþykkt greiðsluna, og 
geyma skal hann sjóðinn í banka með ríkisábyrgð. Gjaldkeri heldur nákvæma bók 
yfir tekjur og gjöld stofnunarinnar og fyrir janúarmánaðarlok skilar hann endur- 
skoðendum í hendur reikningum fyrir liðið starfsár. 

Á aðalfundi leggur gjaldkeri reikningana fyrir stjórnina til úrskurðar, ásamt 
athugasemdum endurskoðenda. 

Gjaldkeri fær sér tvo ábyrgðarmenn og skal framkvæmdanefnd umdæmis- 
stúkunnar samþykkja annan ábyrgðarmanninn, en stjórn Styrktarfélags vangef- 
inna hinn. 

10. gr. 
Heimilt er stjórninni að ráða sérstakan framkvæmdastjóra og fela honum 

nánar tiltekið verksvið. 

11. gr. 
Endurskoðun reikninga stofnunarinnar fer fram í febrúarmánuði ár hvert. 

Endurskoðendur séu tveir og skal annar kosinn af framkvæmdanefnd umdæmis- 
stúkunnar í októbermánuði ár hvert, en hinn af stjórn Styrktarfélags vangefinna á 
sama tíma. Framangreindar félagsstjórnir geta þó ákveðið, að endurskoðun skuli 
falin löggiltum endurskoðanda. Slík samþykkt gildir þó aðeins fyrir eitt ár í senn. 

12. gr. 
Reikningsár stofnunarinnar er almanaksárið. 

13. gr. 
Reikningar stofnunarinnar skulu sendir framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar 

nr. 1, skrifstofu stórstúkunnar, stjórn Styrktarsjóðs vangefinna og landlækni. 

14. gr. 
Stjórnin setur reglur um starfstilhögun stofnunarinnar, svo og um nytjun 

jarðar. Þyki stjórninni ástæður þannig, að rétt sé um tíma að fela opinberri stofnun 
allan rekstur barnaheimilisins, eftir þar um gerðum samningi, er stjórninni það 
heimilt, enda samþykki framkvæmdanefnd Umdæmisstúkunnar nr. 1 og stjórn 
Styrktarfélags vangefinna slíka ráðstöfun. 

15. gr. 
Nú verður ekki lengur þörf á að reka heimilið, sbr. 5. gr., eða rekstur stofn- 

unarinnar leggst niður af einhverjum ástæðum öðrum, svo sem ef góðtemplara- 
reglan eða Styrktarfélag vangefinna telja sér ekki fært að reka stofnunina eða 
samtök þessi hætta að starfa, og skal þá ríkisstjórnin ráðstafa eigninni, og sjá um, 
að hún eða andvirði hennar umfram skuldir, verði notað til mannúðarstarfsemi, 
einkum til styrktar vangefnu fólki, eftir því sem bezt hentar á hverjum tíma. 

16. gr. 
Til þess að breyta skipulagsskrá þessari, þarf samþykki framkvæmdanefndar 

umdæmisstúkunnar og stjórnar Styrktarfélags vangefinna og séu % hvors aðila 
fyrir sig með breytingunni. Enn fremur þarf samþykki stórtemplars. Þá þarf og 
staðfestingu ríkisvaldsins til þess að breytingin öðlist gildi. 

16. des.
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17. gr. 
Með skipulagsskrá þessari er úr gildi numin skipulagsskrá fyrir barnaheimili 

templara nr. 86 25. maí 1946 (Stj.tíð. 1946, B., bls. 160— 162), að því er Skálatúns- 

heimilið snertir. En hin gamla tilvitnaða skipulagsskrá frá 1946 heldur áfram að 
gilda fyrir Kumbaravogseignina þar til önnur skipan verður á því ger, enda skilst 
Kumbaravogur nú alveg frá Skálatúnsheimilinu og verður leystur úr þeim veð- 
böndum, sem hann komst í við lántöku frá Tryggingastofnun ríkisins, samkvæmt 
veðbréfum, dags. 26. jan. 1953 og 26. júlí 1956, hið fyrra bréfið upprunalega að fjár- 
hæð 100 000.00 kr. nú að eftirstöðvum kr. 65 000.00, og hið síðara upprunalega að 
fjárhæð 165 000.00 kr., nú að eftirstöðvum kr. 115 500.00, og tekin voru bæði handa 
Skálatúnsheimilinu. 

Verður því Kumbaravogseignin að öllu leyti skuldlaus, svo sem hún áður var 
fyrir lántökurnar hjá Tryggingastofnun ríkisins. 

18. gr. 
Að fengnu samþykki þeirra aðila, sem tilgreindir eru í 16. gr. hér að framan, 

skal leita staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari. 

F. h. Umdæmisstúkunnar nr. 1, F. h. Styrktarfélags vangefinna, 

Hreiðar Jónsson. Hjálmar Vilhjálmsson. 

Veiti hér með samþykki mitt. 

Reykjavík, 16. desember 1960. 

B. S. Bjarklind, 
stórtemplar. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Súðavík. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Takmörk hafnarinnar eru bein lína, sem hugsast dregin úr Þormóðarnesi yfir 
Álftafjörð í Rauðanef á Kambsnesi, bein lína úr Þórðarsteinum yfir Álftafjörð í 
Hamar á Sjötúnahlíð og ströndin innan þeirrar línu. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- 

umsjón samgöngumálaráðuneytisins. Hún kýs úr sínum hópi, eftir hverjar hrepps- 
nefndarkosningar, þriggja manna hafnarnefnd og er kjörtími hennar sami og 
hreppsnefndarinnar. 

3. gr. 
Hafnarnefnd hefur á hendi framkvæmdir hafnarmálanna og eftirlit með höfn- 

inni, sér um viðhald og endurbætur hafnarinnar og annað þar að lútandi. Hún
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ræður hafnarstjóra og ákveður laun hans og setur honum erindisbréf, undir yfir- 212 

stjórn hreppsnefndarinnar. 

4. gr. 
Hafnarstjóri annast allar daglegar framkvæmdir í samráði við hafnarnefnd. 

Hann hefur á hendi fjárhald og reikningsskil hafnarinnar í umboði hreppsnefndar 
og skulu ársreikningar hafnarinnar fylgja hreppsreikningi Súðavíkurhrepps og end- 

urskoðast með honum. 

III. KAFLI 

Um almenna reglu. 

5. gr. 

Hafnarstjóri sér um, að gætt sé reglu í höfninni og við hana. Er öllum skylt 

að hlýða boði hans og banni og enn fremur þeirra starfsmanna, er settir kunna að 

verða til þess að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger af starfsmönnum 

hafnarinnar getur hann kært það fyrir hafnarstjóra, en skipun starfsmanna ber 

að hlýða þegar í stað. 

6. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa við höfnina og á henni. 

Einnig skal gæta fyllsta öryggis og varúðar við alla meðferð eldfimra og annarra 
hættulegra vara. Tóbaksreykingar eru bannaðar þar sem unnið er við slíkar vörur. 

Telji hafnarstjóri, að hætta geti stafað af eða að nægilegs öryggis sé ekki gætt 
við fermingu eldfimra og hættulegra vara, getur hann stöðvað verkið unz úr hefur 

verið bætt. 
7. gr. 

Öll skot á höfninni og við hana eru stranglega bönnuð. Þó getur hafnarnefnd 
veitt undanþágu til þess að skjóta seli eða hvali eða ef lóga þarf grip fljótlega. 

8. gr. 
Ekki má kasta kjölfestu, ösku, fiskúrgangi né neinu öðru, er valdið geti 

skemmdum á höfninni, innan hafnarbryggjunnar, hvorki frá skipinu eða úr landi. 
Hafnarstjóri segir til um, hvort kasta megi kjölfestu og öðru slíku innan tak- 

marka hafnarinnar. 

9. gr. 
Óheimilt er að láta fiskúrgang og annað, er óþrifum veldur, liggja á hafnar- 

bryggjunni. Ekki má heldur safna neinu slíku í ílát eða á annan hátt til geymslu 
þar. Sé þessa ekki gætt, skal hafnarstjóri sjá um, að allt þess konar sé tafarlaust 
flutt burt á kostnað eiganda, og er það ásamt ílátum jafnframt upptækt og eign 
hafnarinnar. Kostnaðinn má taka lögtaki. 

10. gr. 
Ekki má gera bryggjur eða önnur mannvirki við höfnina, nema með leyfi 

hafnarnefndar. 

IV. KAFLI 

Um afnot af höfninni og hafnarbryggjunni. 

11. gr. 
Skip, sem ekki er verið að afgreiða, mega ekki leggjast svo á höfninni að 

tálmi afgreiðslu annarra skipa og aldrei mega skip liggja svo nærri hafnarbryggj- 
unni, að eigi sé nægilegt rúm fyrir önnur skip til að komast að henni og frá. 

19. des.
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212 Skylt er formanni eða skipstjóra eða umboðsmanni hans að flytja skip sitt 
19. des. og strengi þess þegar í stað til á höfninni eða við hafnarbryggjuna, ef hafnarstjóri 

eða umboðsmaður hans skipar svo fyrir. Sé þessu ekki sinnt, getur hafnarstjóri látið 
gera það á kostnað og ábyrgð umráðamanns skipsins. Kostnaðinn má taka lögtaki. 

12. gr. 
Venjulega skal skipum heimilt að leggja að hafnarbryggjunni í þeirri röð, sem 

þau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrir fram auglýstri áætlun ganga fyrir 
öðrum skipum. Sé fermingu eða affermingu skips eigi haldið áfram með hæfilegum 
hraða að dómi hafnarstjóra, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hann krefst 
þess. Rísi ágreiningur um, í hverri röð skip skuli leggjast að hafnarbryggjunni, 
sker hafnarstjóri úr. 

13. gr. 
Beri nauðsyn til, að skipum, sem ferma eða afferma við hafnarbryggjuna, sé 

lagt hverju við annars hlið, er heimilt að flytja farm þeirra, sem utar liggja, yfir 
þilför hinna. Sama gildir um fólk og farangur þess. 

14. gr. 
Vörur sem flytja á brott eða affermdar eru, mega ekki liggja á hafnarbryggj- 

unni, svo að tálmi umferð eða afgreiðslu við hana. Engar vörur eða muni má geyma 
á hafnarbryggjunni um langan né skamman tíma, nema með leyfi hafnarstjóra. 

15. gr. 
Þegar fermingu eða affermingu er lokið, skal skipstjóri eða afgreiðslumaður 

láta ræsta bryggjuna, ef þörf gerist. Farist það fyrir, skal hafnarstjóri sjá um, að 
það sé gert á kostnað afgreiðslumanns eða skipstjóra. 

16. gr. 
Heimilt er heimabátum í Súðavík, og öðrum er stunda sjóróðra þaðan, að 

slægja afla sinn á hafnarbryggjunni eftir því sem við verður komið, án endur- 
gjalds, þó svo að ekki hamli umferð við hana, eða fermingu eða affermingu annarra 
skipa. Að lokinni aðgerð ber formanni að sjá um, að aflinn sé þegar fluttur á burt 
af bryggjunni og láta ræsta þann hluta hennar, sem notaður var. Farist það fyrir, 
ber hafnarstjóra að sjá um, að það sé gert á kostnað formanns. 

V. KAFLI 

Hafnarmannvirki einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar. 

17. gr. 
Meðfram strandlengju hafnarinnar má ekki gera í sjó fram neina bryggju eða 

önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem fyrir eru og ekki fylla 
upp eða dýpka út frá landi, nema hreppsnefnd hafi veitt samþykki sitt til þess, að 
fengnum tillögum hafnarnefndar. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til samgöngu- 
málaráðuneytisins. 

Sé slíkt leyfi ekki notað innan tveggja ára, fellur það úr gildi. Sá sem fengið 
hefur leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal halda því svo vel við, að engin hætta stafi 
af því. Brot gegn því varðar sektum, allt að kr. 10 000.00, og getur hafnarnefnd 
látið nema burtu mannvirkið á kostnað eigenda. 

Til meiri háttar framkvæmda og ráðstafana skal leita samþykkis samgöngu- 
málaráðuneytisins.
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VI. KAFLI 

Um gjöld til hafnarsjóðs. 

18. gr. 
Hvert fljótandi far, sem leggst við festar innan takmarkalínu Súðavíkurhafnar 

skal greiða lestagjald. Lestagjald greiðist í hvert skipti, sem skip kemur í höfnina, 
með þeim undantekningum, er um getur síðar í þessum kafla. Þó skulu eftirtalin 
skip undanþegin lestagjaldi: Herskip, varðskip, vitaskip, skip, sem leita hafnar 
vegna illviðris, sjóskaða eða skemmda á skipi og hafa ekki samband við land, skip, 
sem leita þurfa læknishjálpar eða koma til þess að taka eða skila á land heimilis- 
föstum Súðvíkingum, enda stundi skipin ekki strandferðir og fái ekki aðra af- 
greiðslu í höfninni. Lestagjöld sem og önnur gjöld til hafnarinnar renna í hafnarsjóð. 

Alls staðar þar, sem miðað er við lestatölu skipa í neðanskráðum gjaldskrám, 
er átt við brúttó rúmlestir. 

19. gr. 

Lestagjald. 

Lestagjald skal greiða samkvæmt neðanskráðri gjaldskrá: 

1. Skip skrásett eða heimilisföst í Súðavík: 
a. Árabátar kr. 25.00. 
b. Vélbátar undir 5 rúml., kr. 100.00. 
c. Vélbátar 5—30 rúml., kr. 200.00. 
d. Vélbátar 30 rúml. og yfir, kr. 200.00 af 30 rúml. og kr. 4.00 af hverri rúm- 

lest þar yfir. 

2. Önnur skip (fiskiskip): 
a. Vélbátar undir 5 rúml., kr. 10.00 í hvert skipti, þó eigi yfir kr. 200.00 á ári. 
b. Vélbátar 5—30 rúml., kr. 25.00 í hvert skipti, þó eigi yfir kr. 400.00 á ári. 
c. Vélbátar 30 rúml. og stærri, kr. 1.00 af hverri rúmlest hverju sinni. Gjaldið 

reiknast þó eigi oftar en 5 sinnum á mánuði. 

3. Önnur skip: 
a. Skip undir 1000 rúmlestum, kr. 0.40 af rúmi. í hvert skipti. 
b. Skip yfir 1000 rúmlestir, kr. 400.00 af 1000 rúmi. og kr. 0.20 í hvert skipti 

af hverri rúmlest, umfram 1000. 

c. Innlend strandferðaskip undir 200 rúml., kr. 0.20 af hverri rúml. í hvert 
skipti. 

20. gr. 

Ljósagjald. 

Öll skip, sem greiða lestagjald, greiði samtímis ljósagjald eftir neðanskráðri 
gjaldskrá: 

a. Skip, yfir 12 rúmlestir, skrásett eða heimilisföst í Súðavík, greiði kr. 1.00 á 
rúml., þó ekki undir kr. 100.00 á ári. 

b. Fiskveiðiskip, skrásett eða heimilisföst utan Súðavíkur, 12 rúmlestir og stærri 

greiði kr. 10.00 fyrir 30 rúmlestir og kr. 0.20 fyrir hverja rúmlest þar yfir, þó 
ekki oftar en tvisvar í mánuði. 

c. Öll önnur skip greiði kr. 0.20 fyrir hverja rúmlest hverju sinni, þó aldrei meira 
en kr. 90.00 hverju sinni. 

d. Strandferðaskip undir 200 rúml. greiði kr. 200.00 á ári. 

1960 

212 

19. des.



440 

21. gr. 

Bryggjugjöld. 

Bryggjugjald skulu öll skip, sem leggjast að hafnargörðum eða hafnarbryggj- 
um í Súðavíkurhöfn, greiða eftir neðanskráðri gjaldskrá: 

1. Skip skrásett eða heimilisföst í Súðavík: Allir vélbátar skrásettir eða heimilis- 
fastir í Súðavík greiði kr. 5.00 af hverri rúmlest á ári. Lágmarksgjald skal vera 
kr. 100.00 á ári á bát. 

2. Önnur fiskiskip greiði kr. 0.50 af hverri rúmlest í hvert skipti, þó ekki yfir 
kr. 200.00 á mánuði. 

3. Innlend strandferðaskip undir 200 rúmlestum greiði kr. 0.20 á hverja rúmlest, 
þó ekki yfir kr. 500.00 á ári. 

4. Önnur skip, þar með talin vöruflutningaskip, þótt þau séu í strandferðum, 
greiði kr. 0.35 fyrir hverja lest í hvert skipti. 

Fyrir sérstaka notkun á hafnargörðum eða hafnarbryggjum, svo sem til 
síldarsöltunar, vörugeymslu o. fl., skal hafnarnefnd ákveða sérstakt gjald eða 
semja við viðkomandi aðila. Óheimil eru afnot af hafnargörðum eða hafnar- 
bryggjum til þess háttar starfsemi, nema leyfi hafnarnefndar komi til. 

22. gr. 
Bryggjugjald greiðist einu sinni fyrir hvern sólarhring, sem skip liggur við 

bryggju, þegar greitt er fyrir hvert skipti. 

23. gr. 

Vatnsgjald. 

Fyrir töku neyzluvatns eða vatns til véla, skipa o. fl., úr vatnsleiðslum hafnar- 

innar, skal greiða vatnsgjald samkvæmt neðanskráðri gjaldskrá: 
1. Skip skrásett eða heimilisföst í Súðavík, greiði kr. 10.00 fyrir hverja smálest, 

þó ekki undir kr. 20.00 í hvert skipti. 
2. Önnur skip greiði kr. 12.00 fyrir hverja smálest, þó ekki undir kr. 40.00 í 

hvert skipti. 

24. gr. 
Skipstjóri aðkomuskipa ber ábyrgð á öllum gjöldum af skipi sínu til hafnar- 

innar. Skip má ekki leggja úr höfn, nema gjöld þess séu greidd. Er heimilt eftir 
kröfu hafnarvarðar eða hafnarstjóra að stöðva för skips með fógetavaldi, ef gjöld 
þess hafa ekki verið greidd, áður en það fer úr höfninni, og hefur hafnarsjóður 
haldsrétt í því. 

Afgreiðslumaður aðkomuskipa ber ábyrgð á gjöldum skips, sem hann annast 
afgreiðslu fyrir. Eigandi skips og útgerðarmaður ber einnig ábyrgð á gjöldum skipa 
sinna, hvort sem um aðkomuskip er að ræða eða ekki. 

Gjalddagi árgjalda samkvæmt framanskráðum gjaldskrám er 15. janúar fyrir 
hvert líðandi ár eða í fyrsta skipti, sem skip kemur á höfnina á árinu. 

25. gr. 

Vörugjald. 

Af öllum vörum og skepnum, sem fluttar eru úr skipi eða í skip innan hafn- 
arinnar, svo og af afla þeirra báta eða skipa, sem gerðir eru út frá Súðavík eða 
leggja afla sinn þar á land, skal greiða vörugjald til hafnarsjóðs Súðavíkur sam- 
kvæmt gjaldskrá þeirri, sem hér fer á eftir:
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1. flokkur: Aflagjald. 212 
a. 1.25 kr. fyrir hver 100 kg: Allur fiskafli, slægdur med haus, bar å 19. des 

medal sild og rækjur. 
b. 0.90 kr. fyrir hver 100 kg: Allur fiskafli óslægður og urgangsfiskur. 
c. 0.60 kr. hvert mål: Skelfiskur. 

2. flokkur: kr. 0.95 fyrir hver 100 kg: 
Hraðfrystur fiskur, saltfiskur, síld útskipuð ur Súðavikurhöfn. 

3. flokkur: kr. 2.50 fyrir hver 100 kg: 
Harðfiskur, beitusíld, fiskmjöl, fiskur, nýr eða ísvarinn, slægður eða 
óslægður, hráolía, síldarmjöl, smokkfiskur, tilbúinn áburður. 

4. flokkur: kr. 4.50 fyrir hver 100 kg: 
Kol, salt, sement, kalk, steyptar vörur úr steini, hvers konar járn, 

fiskbein (hörð), fiskilínur, hey, vikur, vikursteinn, kornvörur alls 

konar, lyf, lyfjavörur, mjólk, asbestpípur, ávextir, blý, brauðvörur, 
dráttarvélar og aðrar skyldar vélar, alls konar umbúðir fyrir fisk, 
nýlenduvörur, landbúnaðarafurðir, vefnaðarvörur, niðursuðuvörur, 

pokar, pokastrigi, byggingarvörur aðrar en timbur. 
5. flokkur: kr. 8.00 fyrir hver 100 kg: 

Fólksflutningabifreiðir, húsgögn, hljóðfæri, vörubifreiðir. 
6. flokkur: kr. 2.50 fyrir hvert stykki eða grip: 

Endursendar umbúðir, tóm föt og tunnur, sauðfé, loðdýr. 

7. flokkur: kr. 4.00 fyrir hvert stykki: 
Gosdrykkir, svaladrykkir, öl, benzin á tunnum, fernisolía, lýsi, lýsis- 
kvoða, kjöt í tunnum, sild í tunnum svo og smurningsolíur, steinolía 
og aðrar vörur fastar eða fljótandi, sem fluttar eru í þess konar ílátum, 
ótaldar annars staðar. Súr- og gashylki, full og tóm, stykkjavara að 
100 kg, ótalin annars staðar. 

8. flokkur: kr. 10.00 fyrir hvern grip: 
Hestar, nautgripir, svín. 

9. flokkur: kr. 0.40 fyrir hvert rúmfet: 
Timbur og aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli, ótaldar annars 
staðar. 

Vörur skal flokka til gjaldskrár eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur, og greiðist 
gjaldið eins og þar segir, þó skal aldrei reikna vörugjald lægra en kr. 4.00 og brot 
úr gjaldeiningu reiknast sem heil. 

26. gr. 
Vörugjald af öllum aðfluttum vörum greiðir móttakandi, en sendandi af út- 

fluttum vörum, og er það gjaldkræft, er skipið, sem vöruna flytur, er komið á 
höfnina eða áður en það flytur vöruna brott. 

Afgreiðslumaður skips skal ávallt standa innheimtumanni skil á vörugjaldinu. 
Leiki vafi á því, í hvaða gjaldflokki skuli telja einhverja vöru, sker hafnarstjóri úr. 

Skipstjóri skips, sem hefur farm sinn skráðan, skal láta hafnarstjóra eða 
hafnarverði í té eftirrit af farmskránni. Skipstjóri skips, sem ekki hefur farm sinn 
skráðan, skal gefa hafnarstjóra eða hafnarverði skýrslu um farminn, þegar er skipið 
kemur í höfnina og áður en það lætur úr höfn. Sama skylda hvílir á afgreiðslu- 
manni skips. Verði ekki sannreynt, hvert vörumagn skip flytur, er hafnarstjóra 
heimilt að meta magnið til vörugjalds. Sá, sem lætur fyrir farast að gefa nefnda 
skýrslu eða gefur ranga eða villandi skýrslu um farm skips, hefur með því gerzt 
brotlegur við reglugerð þessa. Skipstjóri og útgerðarmaður þess skips, sem flytur 
óskráðar vörur, ber ábyrgð á greiðslu vörugjalds af þeim vörum, og einnig sá, sem 
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annast afgreiðslu slíkra skipa. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á vörum, unz vöru- 
gjald er greitt. 

27. gr. 
Undanþeginn vörugjaldi er póstflutningur, farþegaflutningur, vistir og aðrar 

nauðsynjar til skipa til eigin þarfa, svo og vörur, sem lagðar eru á land til um- 
skipunar til annarra hafna. 

28. gr. 
Öll gjöld og sektir samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

29. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um 
skaðabætur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu 

þær ákveðnar af þremur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig 
er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það, áður en einn mánuður er liðinn 
frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af fimm dómkvöddum 
mönnum. Kostnaður við yfirmat greiðist af þeim, er þess krafðist, ef matsupphæð- 
inni verður ekki breytt honum í vil, svo nema 10% af hinni ákveðnu skaðabóta- 

upphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnað við yfirmatið. 

30. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 10000.00, nema þyngri 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Súðavíkur. 

31. gr. 
Mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara með að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. apríl 1946, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreitni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi eldri hafnarreglu- 
gerð fyrir Súðavíkurkauptún, nr. 28 21. febr. 1951. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. desember 1960. 

Emil Jónsson.   
Brynj. Ingólfsson. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Reyðarfjarðarkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Reyðarfjarðarhöfn tekur yfir Reyðarfjörð vestan linu, sem hugsast dregin úr 

Hagahorni norðan fjarðarins í Hlein sunnan fjarðarins.
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II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 

Gjöld þau, sem ákveðin eru í reglugerð þessari, skulu renna í hafnarsjóð 

Reyðarfjarðar, og skal honum varið til þess að gera umbætur á höfninni, til bygg- 

ingar mannvirkja, er höfninni tilheyra, og til leiðarmerkja við höfnina og inn- 

siglingu. Hafnarnefnd Reyðarfjarðar skipa þrir menn. Er hreppstjóri Reyðarfjarðar- 

hrepps formaður nefndarinnar, og hefur hann á hendi innheimtu hafnargjaldanna 

og reikningsskil fyrir hafnarsjóð. Hina tvo nefndarmenn kýs hreppsnefnd til fjög- 
urra ára í senn og skal annar þeirra ávallt vera í hreppsnefndinni. Kosning í 
hafnarnefnd skal jafnan fylgja hreppsnefndarkosningum. 

Hafnarnefnd skal sjá um að reglugerð þessari sé hlýtt og stjórna hafnarsjóðnum 

með eftirliti hreppsnefndar. 
Hreppsnefnd veitir fé úr sjóðnum til umræddra framkvæmda eftir tillögum 

hafnarnefndar, og ber ábyrgð á sjóðnum, sem öðrum eignum hreppsins. 
Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja sveitarsjóðsreikningum og endurskoðast 

og úrskurðast ásamt þeim. Handbært fé sjóðsins skal ávallt ávaxta í Landsbanka 

Íslands eða annarri jafn tryggri lánsstofnun. 

3. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má innheimta með lögtaki. 

TIl. KAFLI 

Um almenna reglu. 

4. gr. 
Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. 
Er öllum skylt að hlýða boði og banni tafarlaust og enn fremur þeirra starfs- 

manna, sem hún setur til þess að gæta reglu. 

5. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél 

skipsins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar á því svæði, sem unnið er 

að fermingu þeirra eða affermingu. 

6. gr. 
Seglfestu eða öðru, sem valdið getur skemmdum, má hvergi kasta úti á höfn- 

inni, og seglfestu má hvergi taka innan takmarka hafnarinnar, nema með leyfi 
hafnarnefndar. 

Við höfnina má ekki gera nein hafnarmannvirki, né breyta eða auka við þau, 
sem nú eru, og ekki heldur fylla upp né dýpka út frá landi, nema leyfi hafnar- 
nefndar komi til, og gildir leyfið aðeins til eins árs, sé það látið ónotað. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra í höfninni. 

7. gr. 
Fiskiskip, önnur skip, sem ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo á 

höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa og skulu þau í hvert 
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skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar eða umboðsmanns hennar um það, hvar 
þau skuli leggjast. Aldrei megi slík skip liggja svo nærri bryggjum, að ekki sé 
nægilegt rými fyrir önnur skip að komast að og frá. 

Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það hindri eða tefji umferð um 
höfnina. 

Skip eða bátar mega aldrei leggja svo frá sér strengi eða aðrar festar, að það 
tálmi umferð. Festar skipa má aldrei leggja yfir alfaraleið. 

V. KAFLI 

Um lestagjald. 

8. gr. 
Öll skip, er leggjast við festar eða bryggju innan takmarka hafnarinnar, þó með 

þeim undantekningum, er síðar getur, skulu greiða lestagjald sem hér segir: 

a. Skip 8—30 brúttólestir, sem eru skrásett á Reyðarfirði, skulu greiða lestagjald 
einu sinni á ári kr. 2.00 fyrir brúttórúmlest, þó aldrei minna en kr. 40.00. Stærri 
fiskiskip skrásett á Reyðarfirði, sem ekki eru í millilandasiglingu, greiða kr. 
4.00 á brúttórúmlest árlega, þó aldrei minna en kr. 400.00 á ári. 

b. Innlend veiðiskip greiða 26 aura á brúttórúmlest, er þau koma til hafnar, þó 

aldrei minna en kr. 15.00. Þegar þessi gjöld hafa verið greidd sex sinnum af sama 
skipi, fellur gjaldið niður það ár. 

c. Öll önnur skip, sem til hafnarinnar koma, skulu greiða 10 aura fyrir hverja 
brúttórúmlest, nema farþegaskip Skipaútgerðar ríkisins, sem greiða þessi gjöld 
í tíu fyrstu skiptin á ári hverju. 

d. Liggi skip lengur en 15 daga á höfninni í einu, skal það greiða lestagjald að nýju, 
fyrir hverja 15 daga eða brot úr þeim. 

Undanþegin lestagjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, skemmtiferða- 
skip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna og skip, sem leita hafnar 
vegna sjóskemmda. 

VI. KAFLI 

Bryggju- og bólvirkisgjald. 

9. gr. 
Hvert skip, sem leggst að bólvirki eða bryggju, eða að skipi, sem liggur við ból- 

virki eða bryggju, skal greiða bryggjugjald, eftir stærð skipsins, talið í heilum 
rúmlestum, en brotum sleppt: 

a. Skip, sem um getur i a.-lið 8. gr., greiði kr. 2.00 af hverri rúmlest á ári. Bátar 
undir 12 rúmlestum greiði kr. 30.00 á ári. 

b. Skip, sem um getur í b-lið 8. gr., greiði kr. 0.25 af hverri brúttórúmlest í hvert 
skipti, sem þeim ber að greiða lestagjald. Bátar undir 12 rúmlestum brúttó 
greiði kr. 10.00 hvert skipti. 

c. Önnur skip greiði kr. 0.25 af hverri brúttó rúmlest. Innlend vöru- og farþega- 
skip, greiði þó aðeins kr. 0.10 af hverri rúmlest. Bryggjugjald miðast við sólar- 
hring eða hluta úr sólarhring. 

10. gr. 
Varðskip og björgunarskip eru undanþegin bryggjugjaldi, nema þegar þau flytja 

vörur eða farþega og taka gjald fyrir.
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VII. KAFLI 

Um vörugjald. 

11. gr. 
Vörugjald skal greiða til hafnarsjóðs af öllum vörum, svo og af skepnum, lifandi 

og dauðum, sem fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, 
sem um getur i næstu grein. 

12. gr. 
Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga 

því ekki að leggjast í land, nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 
Af vörum, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé það 

ákveðið samkvæmt farmskránni, greiðist ekkert gjald. 

13. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Umbúðir, sem endursendar eru, enda sé þess getið á farmskránni. 
b. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 
Innlend mjólk og rjómi, sem flutt er til hafnarinnar. 
Póstur og venjulegur farþegaflutningur. 

e. Vörur og tæki til hafnarinnar. 

s
a
 

14. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum, og af hverri send- 

ingu sérstaklega. Brot úr gjaldeiningu telst sem heil gjaldeining. Fara skal eftir 
farmskrá skipa við útreikning vörugjalda. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skips er 
skylt að láta gjaldkera hafnarinnar í té eftirrit af farmskrá. Sé engin farmskrá, skal 
skipstjóri eða formaður báts gefa drengskaparvottorð um vörumagn, sem fleyta 
hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarstjóra ástæða til getur hann, hvenær sem 
er, látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hann telur hentugast. Reynist vöru- 
magnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. 

Séu fleiri en ein vörutegund í sendingu, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, 
sem hæst gjald skal greiða af. 

15. gr. 
Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því, sem vörugjaldskrá tiltekur, og gjaldið 

greiðast eins og þar segir. 

VITI. KAFLI 

Vörugjaldskrá. 

16. gr. 
1. flokkur. Gjald kr. 1.50 fyrir hver 100 kg: 

Fiskur, nýr, slægður eða óslægður, ísvarinn, saltaður, óverkaður, fisk- 
bein blaut, kjöt, gærur, húðir, og aðrar kjötvörur, mjólk og mjólkur- 
vörur, smjörlíki, garðávextir, fóðurvörur, áburður, salt, kol, koks, 
sement. 

2. flokkur. Gjald kr. 2.25 fyrir hver 100 kg: 
Kex, brauð, brauðvörur, blý, eldavélar, eldfastur steinn, akkeri, báru- 
járn, gólfflísar, veggflísar, girðingarefni, vír, og vírnet hvers konar, 
hey, járn, járnpípur, kornvörur, kálmeti, kaðall, kalk, lýsi, landbúnaðar- 
vélar, jarðstrengir, sykur, þakpappi, þvottavélar, kaffi og kaffibætir. 
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Gjald kr. 3.00 fyrir hver 100 kg: 

Benzin, bifreiðar, bátar, olíur, feiti, harðfiskur, skreið, tólg, veiðarfæri, 

sem ekki eru talin annars staðar. 

Gjald kr. 0.75 fyrir hver 100 kg: 
Bækur, blek, garn, gúmmívörur, hessían, kítti, korn og kornvörur, ein- 

angrunarefni, línoleum, lím, litur, lakk, menja, málning, olíufatnaður, 

pappír, pappakassar, pappírsvörur, stál, stálbik, snurpunætur og snurpu- 

nótaefni, tjara, krít, gips, strigapokar, tvistur. 

Gjald kr. 1.50 fyrir hver 10 kg: 
Á vextir, ávaxtadrykkir, barnavagnar, blikkvörur, burstar, bökunarvörur, 

borðbúnaður, búsáhöld, blóm og plöntur, eldspýtur, eldhúsáhöld, ger- 

efni, gerviefni, gler, glervörur, gólfáburður, gosdrykkir, hreinlætisvörur, 

hjólhestar, húsgagnaáburður, ferðatöskur, krydd, leður og leðurvörur, 
lyf, lyklar, lamir, laukur, niðursuðuvörur, pakkavörur, prjónavörur, 

saumavélar, skilvindur, iðnaðarvörur, skrár, sápur, sódi, skóáburður, 

saft, sykurvatn, sýrur, smá járnvörur, leirvörur, kerti, te, tin, öl, öl- 

serðarefni, vefnaðarvörur, plastvörur, verkfæri, þvottaefni. 

Gjald kr. 3.00 fyrir hver 10 kg: 
Húsgögn og hljóðfæri, sem ekki eru reiknuð eftir rúmmáli, fatnaður, 
jólatré, leikföng, ljósmyndavélar, klukkur, mælar, peningaskápar, pen- 
ingakassar, rafmagnsvörur og raflagnarefni, rammar og rammalistar, 
listmunir, skrifstofuáhöld, skófatnaður, skot, skotfæri, sprengiefni, vopn, 

tóvara, símar, súkkulaði, sælgæti, sportvörur, sýnishorn, sýningar- 

filmur, viðtæki. 

Gjald kr. 4.50 fyrir hver 10 kg: 
Ilmvörur, snyrtivörur, spritt, spiritus og áfengir drykkir, tóbak og tóbaks- 

vörur. 

Gjald 0.45 fyrir hvert stykki eða búnt: 
Tómar tunnur og föt, uppsett í stöfum, búntað í hverja tunnu. 

Gjald kr. 0.55 fyrir hvert rúmfet: 
Timbur og aðrar vörur taldar í rúmmáli. 

Gjald kr. 2.25 fyrir hverja tunnu: 
Fiskur, hrogn, garnir, kjöt, síld hvers konar, verkuð í tunnum og tilsvar- 

andi fyrir minni ílát. 

Gjald kr. 2.25 fyrir hver 100 kg: 
Freðsíld og freðfiskur, hvers konar. 

Gjald kr. 0.90 fyrir hvert mál: 
Öll síld og annar fiskur í bræðslu, sem flutt er á land, innan hafnar- 

svæðis eða í skip á höfninni. 

Gjald kr. 9.00 fyrir hvern grip: 
Geitur, hestar, loðdýr, nautgripir og sauðkindur. 

Gjald kr. 0.60 fyrir hverja uppsaltaða tunnu: 
Sild og annar fiskur, þannig mældur. 

Gjald kr. 0.45 fyrir hver 100 kg eða mælda tunnu: 

Síld, mæld eða vegin til frystingar eða söltunar. 

Gjald kr. 1.00 fyrir hver 100 kg: 
Brennsluolia (fuelolíia). 

Gjald 1.50 fyrir hver 100 kg: 
Allar aðrar vörur, sem ekki eru áður taldar.
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17. gr. 213 
Viðtakandi greiðir vörugjald af vörum, sem koma til hafnarinnar, en sendandi 19. des. 

af vörum, sem fluttar eru úr höfninni. Vörugjöld falla í gjalddaga, áður en viðkom- 
andi skip fer úr höfninni, nema um annað hafi verið samið við hafnarstjórn. 

Gjalddaga fyrir ársgjöld ákveður hafnarstjóri. 
Hafnargjöld eru tryggð með lögveði í skipunum og gengur það veð fyrir samn- 

ingsveðskuldum í tvö ár. 

18. gr. 
Gjald fyrir vörur þær, sem um getur í 16. gr., greiðir eigandi eða umboðsmaður 

hans á Reyðarfirði, og hefur hafnarsjóður haldsrétt á vörunum þar til gjaldið er greitt. 
Ef margir eiga vörur með sama skipi, skal afgreiðslumaður standa skil á greiðsl- 

unni. Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða afgreiðslu- 
maður ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. 

Öll gjöld samkvæmt þessari reglugerð renna í hafnarsjóð Reyðarfjarðar. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

19. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum reglum. Ef samningum verður ekki við komið um 
skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 3 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Hvorum 
aðila um sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en einn mánuður 
er liðinn frá því, að matsgerð fer fram. 

Yfirmat skal framkvæmt af 5 dómkvöddum, óvilhöllum mönnum. Kostnað við 
yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæð verður eigi breytt meira en 
sem nemur 10% af hinni ákveðnu endurgjaldsupphæð. Að öðrum kosti greiðir hinn 
aðilinn kostnaðinn. 

20. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji trygg- 
ingu, er hafnarstjóri tekur gilda. 

21. gr. 
Enginn skipstjóri getur vænzt að fá afgreiðslu hjá lögreglustjóra eða umboðs- 

manni hans, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra, að hann hafi greitt 
gjöld þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir og skaða- 
bætur, ef um slíkt er að ræða, er hann á að greiða. 

22. gr. 
Hverja þá skipun, er samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki á skipi og ekki heldur umboðsmaður hans. Ef stýri- 
maður eða stýrimenn eru einnig fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfn- 
inni skipunina, og er það jafngilt og skipstjóri hefði fengið hana sjálfur. 

23. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 10000.00, nema þyngri 

refsing liggi fyrir samkvæmt lögum. 
Sektirnar renna í Hafnarsjóð Reyðarfjarðar
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24. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um hafnargerðir og lend- 
ingarbætur, nr. 29 23. april 1946, sbr. lög nr. 41 5. apríl 1948, til að öðlast þegar gildi, 
og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur niður hafnarreglugerð fyrir Reyðarfjarðarkauptún, nr. 67 19. 

febr. 1945. 

Samgöngumálaráðuneytið, 19. desember 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Ragnars H. Blöndal 
kaupmanns, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. des- 

ember 1960. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ragnars H. Blöndal kaupmanns. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Ragnars H. Blöndal kaupmanns. Er hann 

stofnaður af nokkrum skólafélögum Ragnars árið 1944, og verið efldur af bekkja- 
systkinum hans úr Verzlunarskóla Íslands útskrifuðum árið 1920. Sjóðurinn er 

eign Verzlunarskóla Íslands, og er nú að upphæð kr. 19 521.45. 

2. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörzlu skólanefndar Verzlunarskóla Íslands, er ávaxtar 

hann á hagkvæman og öruggan hátt. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en auka 
má hann með gjöfum. Gerð skal árlega grein fyrir fjárreiðum sjóðsins, og reikn- 
ingar hans endurskoðaðir með reikningum skólans. Skulu þeir birtir með reikn- 

ingum Verzlunarskóla Íslands. 
3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun þeim nemanda verzlunardeildar Verzl- 

unarskóla Íslands, sem á vorprófi sýnir bezta hæfni í móðurmálinu. Skólastjóri og 

íslenzkukennarar verzlunardeildar ákveða, hverjir nemendur hljóti verðlaun. Verð- 

laun má veita árlega, þegar sjóðurinn hefur náð kr. 20000.00 — tuttugu þúsund 

krónum. Í þessum tilgangi má verja allt að % af ársvöxtum sjóðsins, en 44 af árs- 

vöxtum hans ásamt öðrum væntanlegum tekjum skal leggjast við höfuðstólinn. 

4. gr. 
Verði þær breytingar á Verzlunarskóla Íslands, að breytingar á skipulagsskrá 

þessari verði nauðsynlegar, er skólanefnd Verzlunarskóla Íslands heimilt að breyta 
skipulagsskránni, enda samþykki stjórn Veræzlunarráðs Íslands breytingarnar. 

5. gr. 
Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands hlutist til um, að skipulagsskrá þessi öðlist 

staðfestingu forseta Íslands og verði síðan birt í stjórnartíðindum.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns Sivertsen, út- 
gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 20. desember 1960. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Jóns Sivertsen. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Jóns Sivertsen. Er hann stofnaður árið 1948 

af nemendum Verzlunarskóla Íslands útskrifuðum 1928. Sjóðurinn er eign Verzl- 
unarskóla Íslands og er nú að upphæð kr. 26 364.99. 

2. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörzlu skólanefndar Verzlunarskóla Íslands, er ávaxtar 

hann á hagkvæman og öruggan hátt. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en auka 
má hann með gjöfum. Gerð skal árlega grein fyrir fjárreiðum sjóðsins, og reikn- 
ingar hans endurskoðaðir með reikningum skólans. Skulu þeir Þirtir með reikn- 
ingum Verzlunarskóla Íslands. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að veita verðlaun þeim nemanda verzlunardeildar Verzl- 

unarskóla Íslands, sem á vorprófi sýnir bezta hæfni í stærðfræði. Skólastjóri og 
stærðfræðikennarar verzlunardeildar ákveða, hverjir nemendur hljóti verðlaun. 
Verðlaun má veita árlega. Í þessum tilgangi má verja allt að 34 af ársvöxtum sjóðs- 
ins, en % af ársvöxtum hans ásamt öðrum væntanlegum tekjum skal leggjast við 
höfuðstólinn. 

4. gr. 
Verði þær breytingar á Verzlunarskóla Íslands, að breytingar á skipulagsskrá 

þessari verði nauðsynlegar, er skólanefnd Verzlunarskóla Íslands heimilt að breyta 
skipulagsskránni, enda samþykki stjórn Verzlunarráðs Íslands breytingarnar. 

5. gr. 
Skólanefnd Verzlunarskóla Íslands hlutist til um, að skipulagsskrá þessi öðlist 

staðfestingu forseta Íslands og verði síðan birt í stjórnartíðindum. 

GJALDSKRÁ 

um heimtaugagjöld til héraðsrafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, 
kauptúnum og þorpum. 

I. ORKUVEITUSVÆÐI 

Gjaldskrá þessi gildir á orkuveitusvæðum eftirtaldra kaupstaða, kauptúna og 
Þorpa: i 

Neskaupstaður, Ólafsfjörður, Seyðisfjörður, Hellissandur með Rifshöfn, Ólafs- 
vík, Grafarnes, Stykkishólmur, Búðardalur, Tungu- og Sveinseyrarþorp, Bíldudalur, 
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Bolungavík, Súðavík, Drangsnes, Hólmavík, Hvamms- 
tangi, Blönduós, Skagaströnd, Varmahlíð í Skagafirði, Hofsós, Dalvík, Hrísey, Ár- 
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216 skógssandur, Hauganes, Hjalteyri, Kristnes, Svalbarðseyri, Grenivík, Raufarhöfn, 
22. des. Þórshöfn, Höfn í Bakkafirði, Vopnafjörður, Bakkagerði í Borgarfirði eystra, Egils- 

staðaþorp, Eskifjörður, Búðir í Fáskrúðsfirði, Kirkjubólsþorp í Stöðvarfirði, Þver- 
hamarsþorp í Breiðdalsvík, Djúpivogur, Höfn í Hornafirði, Vík í Mýrdal, Hvols- 
völlur, Hella, Laugarvatn, Þorlákshöfn, Hafnir á Reykjanesi og Keflavikurflug- 

völlur. 

Il. HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu á orkuveitusvæðinu, sem tengd er við héraðsrafmagnsveitur 
ríkisins, skal greiða heimtaugargjald, sem miðast við brunabótamat húsa og mann- 
virkja á þann hátt, sem hér segir: 

Grunngjald 
af loftlínuheimtaug ............020000 0000. 1000 kr. 
af jarðlínuheimtaug frá jarðlínukerfi ................. 1500 — 
af jarðlínuheimtaug frá loftlinukerfi .................. 2000 — 

og auk þess 
1.2% af brunabótamati upp að .....00000000000.. 500000 kr. og 
0.6% af umfram #0... 500000 —   

Ef brunabótamat er augsýnilega of lágt eða hús ómetin, getur rafmagnsveitu- 
stjóri innheimt heimtaugargjald til bráðabirgða eða sem endanlegt gjald samkvæmt 
áætluðu mati. 

Fyrir þetta gjald fæst aðeins ein heimtaug. Ef lengd jarðlinuheimtaugar er 
meiri en 25 m og loftlínuheimtaugar meiri en 60 m og/eða gildleiki víra meiri en 
78 mm, skal húseigandi greiða allan kostnað af því, sem fram yfir er. 

Rafmagnsveitustjóri ákveður, hvort lögð er loftlínu- eða jarðlinuheimtaug, og sé 
loftlínuheimtaug breytt í jarðlinu samkvæmt ákvörðun hans, skal húseigandi greiða 
mismun grunngjalds, 500 kr. 

Nú hefur rafmagnsveitustjóri ákveðið loftlinuheimtaug, en húseigandi óskar 
eftir jarðlínuheimtaug, og er þá heimilt að verða við þeirri beiðni gegn því, að hús- 
eigandi greiði fyrir jarðlínuheimtaugina samkvæmt ákvörðun héraðsrafmagnsveitna 
ríkisins. 

Heimtaugargjald skal greitt að hálfu áður en lagning heimtaugar er hafin og að 
fullu áður en straumi er hleypt á heimtaugina. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt raforkulögum, nr. 12. 2. apríl 
1946, til þess að öðlast gildi 1. jan. 1961, og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 131 10. nóv. 1955, um heimtaugagjöld til 
rafmagnsveitna ríkisins í kauptúnunum Blönduósi, Dalvík, Hellissandi, Hólmavík, 
Ólafsvík, Höfðakaupstað, Hvammstanga, Grafarnesi og Höfnum á Reykjanesi. 

Atvinnumálaráðuneytið, 22. desember 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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REGLUR 

um eftirlit með nevzlumjólk í heimavistarskólum. 

1. gr. 

Heimavistarskólum er af öryggisástæðum ráðlagt að taka upp neyzlu geril- 
sneyddrar mjólkur, þar sem unnt er að afla hennar. 

2. gr. 
Í heimavistarskólum, þar sem neytt er ógerilsneyddrar mjólkur, skal hafa eftir- 

lit með búum, er selja þeim mjólk, svo sem hér segir: 
a. Héraðsdýralæknir, hver í sínu umdæmi, skal skoða mánaðarlega á skólatíma kýr 

og fjós á búum, sem selja heimavistarskólum mjólk. Þar sem enginn dýralæknir 
er starfandi, skal hlutaðeigandi héraðslæknir annast eftirlitið samkvæmt nánari 

fyrirmælum landlæknis. 
b. Þar sem hlutaðeigandi héraðslækni þykir tiltækilegt sökum fjarlægðar, skal 

hann láta taka til rannsóknar a. m. k. hálfsmánaðarlega á skólatíma sýnishorn 
af mjólk, sem neytt er í heimavistarskólum. Sýnishornin skulu rannsökuð í 
Atvinnudeild háskólans, ef unnt er, en ella í næsta mjólkurbúi, enda hafi um það 

tekizt samkomulag við hlutaðeigandi mjólkurbú. 

3. gr. 
Ákvæði 2. greinar taka ekki til farskóla, þó að börn búi á skólastað. 
Landlækni er heimilt að veita fámennum, afskekktum heimavistarbarnaskólum 

undanþágu frá ákvæðum 2. greinar að nokkru eða öllu leyti, ef sannað er, að eftirlit hafi 
í för með sér óhæfilegan kostnað eða fyrirhöfn, enda telji hlutaðeigandi héraðs- 
læknir beiðni um undanþágu á rökum reista. 

4. gr. 
Reglur þessar, sem settar eru samkvæmt lögum nr. 24 1. febr. 1936, öðlast 

gildi 1. janúar 1961. 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 22. desember 1960. 

Bjarni Benediktsson.   
Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 

um innheimtu skemmtanaskatts árið 1961. 

Ákveðið hefur verið að nota heimild í 1. gr. laga nr. 75 5. des. 1960 til þess 
að innheimta skemmtanaskatt af kvikmyndsýningum með 200% álagi og af 
öðrum skemmtunum með 20% álagi árið 1961. Þó skulu leiksýningar, hljómleikar 
og söngskemmtanir innlendra manna undanþegnar álaginu, svo og sýningar á ís- 
lenzkum kvikmyndum. 

Í menntamálaráðuneytinu, 27. desember 1960. 

F. h. r. 

Birgir Thorlacius.   
Knúlur Hallsson. 
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220 AUGLÝSING 
15. des. 

um varnir gegn gin- og klaufaveiki. 

Með tilvísun til laga nr. 124 1947 og laga nr. 11 1928, um varnir gegn gin- og 
klaufaveiki, vill landbúnaðarráðuneytið hér með vekja athygli yfirvalda og al- 
mennings á því, að hér með er lagt bann við því að nota ósoðnar matarleifar og slátur- 
afurðir hvers konar til gripafóðurs. 

Brot gegn banni þessu varða sektum. 

Landbúnaðarráðuneytið, 15. desember 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Gunnl. E. Briem. 

221 SAMÞYKKT 
28. des. 

um breyting á samþykkt um sýsluvegasjóð fyrir Vestur-Skaftafellssýslu nr. 66 

29. marz 1950, sbr. samþykkt nr. 129 12. sept. 1956. 

1. gr. 
2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 
Sýsluvegir eru þessir: 

Í Hörglandshreppi: 
1. Brunasandsvegur: Af þjóðveginum austan Fossála suður á Brunasand, austur 

með byggðinni og á þjóðveginn hjá Teygingalæk. 
2. Mörtunguvegur: Af þjóðveginum í Prestsbakkavelli um Prestsbakka að Mör- 

tungu. 

3. Hörgdalsvegur: Frá Hörgsárbrú að Hörgsdal. 

Í Kirkjubæjarhreppi: 

4. Holtsvegur: Frá Holti vestur Síðuheiðar að Búlandi í Skaftártungu. 

Í Leiðvallarhreppi: 

Koteyjarvegur: Af þjóðveginum í Efrieyjaregg að Rofabæ. 
Botnavegur: Af þjóðveginum austan Ásakvísla að Botnum. 
Bakkakotsvegur: Af þjóðveginum í Efrieyjaregg að Bakkakoti. 
Hnausavegur: Af þjóðveginum sunnan Hnausa að túninu á Hnausum. o

n
e
 

Í Skaftårtunguhreppi: 

9. Svínadalsvegur: Frá Stórahvammsbrú að Svínadal. 
10. Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi um Gröf, Borgarfell, Snæbýli að Ljótar- 

stöðum. 
11. Hlíðarvegur: Af Búlandsvegi neðan Hlíðar að Hlíðarbæjum. 

Í Álftavershreppi: 
12. Mýrnavegur: Af þjóðveginum hjá Norðurhjáleigu um Jórvík að Mýrum.
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Í Hvammshreppi: 221 

Víkurvegur: Gegnum kauptúnið í Vík og heim að sýslumannsbústaðnum. 28. des. 
Rofamýrarvegur: Af þjóðveginum norðan Reynisfjalls um Rofamýri í 

Heiðardal. 
. Dalabæjarvegur: Frá Suðurlandsvegi hjá Brandslæk um Fjós að Stóradal. 

Í Dyrhólahreppi: 
Hvolsvegur: Af þjóðveginum sunnan Skeiðflatar um Hryggi að Hvoli. 
Péturseyjarvegur: Með byggðinni sunnan Péturseyjar. 
Eystri-Sólheimavegur: Af þjóðveginum austan Framness að Eystri-Sólheimum. 

2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu hefur samið og 

samþykkt, samkvæmt lögum nr. 102 19. júní 1933, um samþykktir um sýsluvega- 

sjóði, sbr. lög nr. 50 17. maí 1947 og lög nr. 37 23. mai 1959, staðfestist hér með 

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

Jafnframt fellur niður samþykkt nr. 9 22. janúar 1954, um breytingu á sam- 

þykkt nr. 66 29. marz 1950. 

Samgöngumálaráðuneytið, 28. desember 1960. 

Ingólfur Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

AUGLÝSING 222 
30. des. 

um breyting á samþykkt Sjúkrasamlags Reykjavíkur, nr. 13 26. sept. 1958. 

17. gr. samþykktarinnar orðist svo: 

Vilji samlagsmaður leita sjúkrahjálpar utan Reykjavíkur er samlaginu heimilt 
að endurgreiða honum kostnað af þeirri sjúkrahjálp, en þó ekki hærri upphæð en 
fyrir sams konar hjálp hefði komið í Reykjavík, samkvæmt gildandi verðskrám 

, 
og almennum reglum i samningum samlagsins. 

Þurfi samlagsmadur að leita til annarra landa um sjukrahusvist, er samlaginu 
þó heimilt að greiða fyrir leguna, ásamt læknishjálp og þjónustu allri, allt að því 
gjaldi, sem Ríkisspítalinn í Kaupmannahöfn setur upp fyrir útlendinga á hverjum 
tíma. 

Framangreind breyting á samþykkt Sjúkrasamlags Reykjavíkur staðfestist hér 
með samkvæmt lögum nr. 13 31. marz 1960 um breyting á lögum nr. 24 29. marz 1956, 
um almannatryggingar til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Gunnlaugur Þórðarson. 
B 58
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223 REGLUGERÐ 
30. des. 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað, nr. 100 10. ágúst 1955. 

1. gr. 
Lestagjald, samkvæmt 31. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 

i 2. gr. 
I stað orðsins „ljósgjald“, í yfirskrift og í b-lið 32. gr. reglugerðarinnar, komi: 

vitagjald. 
1. málsgr. 32. gr. orðist svo: Öll skip, sem eiga að greiða lestagjald, skulu sam- 

tímis greiða vitagjald þannig: 

Vitagjald, samkvæmt 32. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%. 

3. gr. 
Bryggjugjald, samkvæmt 33. gr. reglugerðarinnar, og bátahafnargjöld, samkvæmt 

34. og 35 gr., hækki um 50%. 

4. gr. 
Hafnsögugjald, samkvæmt 37. gr. reglugerðarinnar, hækki um 30%. 

5. gr. 
Vörugjöld, samkvæmt 43. gr. reglugerðarinnar, hækki um 50%, með þeirri undan- 

tekningu, að vörugjald af olíu (fuel) í 2. flokki, af steinolíu og hráolíu í 6. flokki, og 
af benzini í 7. flokki, hækkar um 25%, og vörugjald af hverri kind í flokknum ýmis- 
legt, lækkar í kr. 2.00. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi, samkvæmt lögum 
nr. 29 23. apríl 1946, um hafnargerðir og lendingarbætur og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Samgöngumálaráðuneytið, 30. desember 1960. 

Emil Jónsson. 
  

Brynj. Ingólfsson. 

  

224 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttuna árið 1959. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 396). 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða .................0....... kr. 28032.62 
b. Bankainnstæða ............0.000%. 0000... — 11632.49 

9. Vextir: kr. 39665.11 

a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 1569.83 
b. — Þbankainnstæðu ...........0..0000000.0. 00 — 559.55 

—  2129.38   

  

Kr. 41794.49
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Gjöld: 224 
Sjóður til næsta árs: 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... kr. 28189.63 
b. Innstæða í Búnaðarbankanum ................. — 13604.86 

kr. 41794.49 

Kr. 41794.49 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. maí 1960. 

Gunnl. E. Briem. 

  

  
  

REIKNINGUR 225 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1959. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 399): 
a. Innritunarskírteimi ..........0000000 0. 0... kr. 8600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði ...................... — 12490.28 
c. Bankainnstæða ...........000.00 000. 00 nn. — 17901.23 

kr. 38991.51 
2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini ..........0..0.0.0000.000.... kr. 1102.45 
b. — söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.000.... — 704.24 
c. — bankainnstædu .............00000000..0.. 0... — 869.54 

— 2676.23 

Kr. 41667.74 
Gjöld 

1. Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskírteini ..............00.000 0000... kr. 8600.00 
b. Innstæða í Söfnunarsjóði .............00...0... — 12690.79 
c. Bankainnstæða ............200000 0... 0... — 20376.95 

— ——— kr. 41667.74 
  

Kr. 41667.74 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. mai 1960. 

Gunnl. E. Briem.



1960 

226 

227 

þe
m 

460 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs V. Giga's árið 1959. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 398): 
Innstæða í Söfnunarsjóði ..............2..02. 0... 0 nn 
Vextir af Söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0.0.0.0000 0000... 

kr. 30857.65 
— 1728.03 
  

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............0.02000 0... 

Kr. 32585.68 

kr. 32585.68 
  

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. maí 1960. 

Gunni. E. Briem. 

  

Kr. 32585.68 

1959. 

kr. 23150.61 

— 1249.95 
  

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Stvrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 398): 
a. Í Söfnunarsjóði ............2.0.0.0. 000... kr. 21176.90 
b. Í Landsbankanum ..........000000.0.0. 0000 — 1973.71 

Vextir: 
a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ...............0..... kr. 1185.91 
b. — bankainnstæðu .............0.0.... 0. ..00.. —- 64.04 

Gjöld 
Veittir styrkir ................0000. 000 
Sjóður til næsta árs: 
a. i Söfnunarsjóði .............000000 000... kr. 21572.21 
b. Í Landsbankanum ...........0.0.0.00 0000. 0... —- 2028.35 

  

Kr. 24400.56 

kr... 800.00 

- 23600.56 
  

Í atvinnumålaråduneytinu, 2. mai 1960. 

Gunnl. E. Briem. 

Kr. 24400.56
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REIKNINGUR 

i hinu fyrrverandi Suduramti, årid 1959. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tid. 1959 B., bls. 400): 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta 

  

  

Söfnunarsjóðsinnstæða ...............0.%0 0... nn renn kr. 38177.55 
Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ...........0..00.000 0... 00... — 2137.94 

Kr. 40315.49 

Gjöld 
Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði .............0.00.00 00... n nr kr. 40315.49 

Kr. 40315.49 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. maí 1960. 

Gunni. E. Briem. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds og frú Steinunnar 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stjtíð. 1959 B., bls. 397) ..........0....... kr. 9451.54 
2. Óafhentir trjáræktarsjóðir .................0..0.... 00. —  989.65 
3. Vextir árið 1959 af aðalsjóðnum ..................0000 000. 0005. —  529.29 
4. Vextir árið 1959 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða ........ — 49.40 

Kr. 11019.88 
j Gjöld 
Í sjóði til næsta árs: 

1. Í Söfnunarsjóði ..............0..00. 0... nn kr. 9980.83 
2. Í Landsbankanum: 

a. Trjáræktarsjóður Úlfljótsvatnskirkjugarðs .................. kr 273.18 
b. - Pingvallakirkjugards BR —  268.44 
c. — Hlidar i Grafningi HR — 254.24 
d. — Keldnakots i Stokkseyrarhreppi HR — 243.19 

Kr. 11019.88 

Bjarnadóttur Melsteds árið 1959. 

  

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. maí 1960. 

Gunni. E. Briem. 
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230 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebe's árið 1959. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1959 B., bls. 400): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...............0.2200.. ene kr. 15363.81 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ............0000.000 0000... — 860.38 

Kr. 16224.19 
i Gjöld 

1. Greitt Búnaðarfélagi Íslands .................00.0000 00. 0 nv. kr. 774.27 
2. Sjóður í árslok: 

Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0.200 000... — 15449.92 

Kr. 16224.19 

Í atvinnumálaráðuneytinu, 2. maí 1960. 

Gunnl. E. Briem. 

231 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar 

og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1959. 

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1959 B., bls. 360): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða .............0.000000.0... kr. 31946.54 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..................... —  6200.65 

kr. 38147.19 
2. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 1789.00 
b. — bankainnstæðu .............0.0.0000000..00... — 310.00 

— 2099.00 

Kr. 40246.19 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ..............0...00.0 2... kr. 33735.54 
b. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ......,.........0000000.... — 6510.65 

Kr. 40246.19 

Í samgöngumálaráðuneytinu, 28. marz 1960. 

Páll Pálmason.
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Styrktarsjóðs vangefinna. 

Rekstrarreikningur 1. jan. til 31. desember 1959. 

Flöskugjald ..................... 
Vaxtatekjur ................00..... 

  

Óafturkræfur styrkur til Sólheimahælis .......... 
Kostnaður .........0000. 0000. 

  

  

Nettótekjur ..................0..2. ee 
  

Skuld Kópavogshælis ...... arnar 
Innstæða í sparisjóðsdeild Útvegsbanka Íslands h.f. .............. 

  

Höfuðstóll 1. jan. .............00.. 0000. n enes eereerseneeee 
Eignaaukning ...................0..2. 0000... er 

  

Tekjur 
I kr. 1993421.90 
ER — 39109.45 

kr. 2032531.35 

Kr. 2032531.35 
Gjöld: 

kr 50000.00 
FRI — 6000.00 

kr 56000.00 
— 1976531.35 

Kr. 2032531.35 

Efnahagsreikningur 31. desember 1959. 

Eignir 
kr. 250000.00 
kr. 2214098.58 

Kr. 2464098.58 
Skuldir: 

kr. 487567.23 
— 1976531.35 

Kr. 2464098.58 
Reykjavík, 29. marz 1960. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

  
Ingólfur Guðmundsson. 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóhanns Jóhannessonar 

og Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 442): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ... 
b. Utvegsbankainnstæða .... 
c. Veðskuldabréf Silla & Valda .............. 

d. Sérskuldabréf Siglufjarðar 

. 1016790.39 
145884.91 
296400.00 
74000.00 
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464 

e. Sérskuldabréf BSSR. .................... kr.  10000.00 
Í. — Byggingarsamvinnufél. Rvíkur -—  20000.00 
g. — Óskars G. Jóhannessonar .... — 60666.68 

kr. 1623741.98 
2. Vextir: 

a. Af innstæðu í Söfnunarsjóði .............. kr. 55923.46 
b. — innstæðu í Útvegsbanka -.............. — 4707.90 
c. — veðskuldabréfi Silla £ Valda .......... — 14820.00 
d. — sérskuldabréfi Siglufjarðar ............. — 2960.00 
e. — sérskuldabréfi BSSR. ................. — 600.00 
f. — sérskuldabréfi BSFR ................. — 1300.00 

— 80311.36 

Kr. 1704053.34 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ...................0... 0... arinn. kr. 1072713.85 
b. Útvegsbankainnstæða ...............0.00.0..000 000. — 56872.81 
c. Veðskuldabréf Silla & Valda ..............000..0 0... n nr. — 280800.00 
d. Sérskuldabréf Siglufjarðar ..................000.00 0... 0... —-  73000.00 
e. Sérskuldabréf B.S.S.R. ...............00..% 00 .n en —-  10000.00 
f. Sérskuldabréf BSFR. ................2..00 0000 enn —  20000.00 
g. Sérskuldabréf Óskars G. Jóhannssonar .........0......0000... — 60666.68 
h. Sérskuldabréf B.S.F.R v. Ólafs Helgasonar .................. — - 80000.00 
i. Sérskuldabréf B.S.F.P. v. Kjartans Júlíussonar .............. — 50000.00 

Kr. 1704053.34 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, sem bíða tjón af jarðeldum, 

fyrir árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 440): 

m
o
 
a
e
 

Rikisskuldabréf ... 

Vedskuldabréf ..... 

Veðdeildarbréf ..... 

Ríkistryggð skuldabréf ...................... 
Hitaveitubréf ...... 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ........................ 

b. 
Cc. 

— veðskuldabréfum 
— veðdeildarbréfum 

- 10000.00 
1500.00 
6800.00 

10000.00 
5000.00 

- 60815.69 
  

450.00 
387.50 
340.00 

kr. 100115.69



  

  

d. Af ríkistryggðum skuldabréfum .............. kr... 550.00 
e. — hitaveitubréfum ..........00000.. 000 — 200.00 
f. — bankainnstæðu ............0.0000.00000000... —- 3003.27 

— 4930.77 

Kr. 105046.46 
Gjöld: 

. Styrkir: 
a. Búnaðarsamband Austurlands ............... kr. 1200.00 
b. Hallormsstaðaskóli ........................... —- 1000.00 

——-——-— kr. 2200.00 

. Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf .............0.000.0000.. 0... kr. 10000.00 
b. Veðskuldabréf Rafveitu Ísafjarðar ............ — 6250.00 
ce. Veðdeildarbréf ...............0.000.00.. 0... —  6800.00 
d. Ríkistryggð skuldabréf ....................... — 10000.00 
e. Hitaveitubréf ...............000000 20 — 5000.00 
f. Bankainnstæða (Búnaðarb. 121) .............. — 64796.46 

  — 102846.46 
  

Kr. 105046.46 

Í félagsmálaráðunegtinu, 25. april 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Steinunnar Sighvatsdóttur 

og Magnúsar Ólafssonar frá Bjargarsteini á Akranesi árið 1958. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. B., 446): 
Innstæða í Söfnunarsjóði nr. 487 ..........000000000 00. kr. 899935 

. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu —  50823 
  

Kr. 950758 
Gjöld: 

Innstæða í Söfnunarsjóði til næsta árs ............0.....0.....0.. kr. 9507.58 
  

Kr. 950758 

Í félagsmálaráðuneytinu, 23. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
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236 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., 443): 
a. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........0.00.0000.0.. kr. 51686.55 
b. Búnaðarbankainnstæða .............0000.0.... —  3471.33 
c. Peningar ..............02....00 0. nn — 2000.00 

—-—-— kr. 57157.98 
2. Vextir: 

a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu .................... kr. 2842.76 
b. — búnaðarbankainnstæðu .................... — 166.88 

———-— — 3009.64 

Kr. 60167.62 
Gjöld 

1. Styrkur til Grímseyinga ................2.00. 0... enn kr. 2644.23 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Söfnunarsjóðsinnstæða ...............0.0002.. kr. 51828.79 
b. Búnaðarbankainnstæða ..............00.00.0... —  3694.60 
c. Peningar ................2..00 0... — 2000.00 

-—- 57523.39 

Kr. 60167.62 
Í félagsmálaráðuneytinu, 23. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

237 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda 

og Alexandrine drottningar árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1958 B., 442): 
Söfnunarsjóðsinnstæða nr. 706 ..........00..000. 0000... 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu .............0..0..0 0000... 
kr. 35162.58 

1933.94 
  

Gjöld: 

Sjóður til næsta árs, söfnunarsjóðsinnstæða ...................... 

Kr. 37096.52 

. 31096.52 
  

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

. 97096.52
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu 1958. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð.1958 B., bls. 444): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...............0...0.0. 00 ens kr. 3350.89 
Vextir: 

Af söfnunarsjóðsinnstæðu „................0.000. 000 — 184.31 

Kr. 3535.20 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

Söfnunarsjóðsinnstæða ...................00. sn 0. en kr. 3635.20 

Kr. 3535.20 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1958. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 444): 
a. Innstæða í Söfnunarsjóði ..................... kr. 19750.00 
b. Innstæða í Búnaðarbanka ..................... — 8730.07 

kr. 28480.97 
Vextir: 
a. Af söfnunarsjóðsinnstæðu ..................... kr. 1086.30 
b. — búnaðarbankainnstæðu .................... — … 421.48 

— 1507.78 

Kr. 29988.75 
Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 
Innstæða í Söfnunarsjóði ........................ kr. 19859.63 
Innstæða í Búnaðarbanka ..............0.0...0.... — 10129.22 

kr. 29988.75 

Kr. 29988.75 

Í félagsmálaráðuneytinu, 23. april 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 
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240 REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1958 B., bls. 441): 
a. Innritunarskírteimi ............0.000000. 00... kr. 20000.00 
b. Sérskuldabréf Siglufjarðar .................... — 4000.00 

ce. Söfnunarsjóðsinnstæða ...............000.0.... — 37397.12 

d. Búnaðarbankainnstæða ..........00.00.00.0.000.. — 15060.73 

9. Vextir: kr. 76457.85 

a. Af innritunarskírteimi ............0..000..0... 2. kr. 2563.89 

b. — sérskuldabréfum Siglufjarðar ............. — 160.00 

c. — söfnunarsjóðsinnstæðu .................... —  2056.84 

d. — búnaðarbankainnstæðu ..............0...... — 717.52 
- — 5498.25 

Kr. 81956.10 

Gjöld 

1. Styrkir til 28 ekkna 100.00 .......000000000 00... kr. 2800.00 

2. Kostnaður .............0000 0000 nr — 81.25 

3. Sjóður til næsta árs: kr.  2881,25 
a. Innritunarskírteini ..........00000000.0. 0... kr. 20000.00 

b. Sérskuldabréfalán vegna Siglufjarðarkaupstaðar — 4000.00 

ce. Söfnunarsjóðsinnstæða ...........2000...0.00.. — 37602.81 

d. Búnaðarbankainnstæða .............0.......0.0.. — 17472.04 
————.—2—.—  79074.85 

Kr. 81956.10 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

241 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs sjómanna árið 1958. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 445): 

Innstæða í Landsbanka Íslands ..............0... 0000. ne ner kr. 57.93 

Vextir NON 
sr TT 2.85 

Kr. 60.78 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs .........0...0.000 000 n nennt rr kr. 60.78 

Kr. 60.78 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. april 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson.
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REIKNINGUR 242 

yfir tekjur og gjöld sjóðsins Stígur árið 1958. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 445): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ...........22..0000 0000 0 00 renn kr. 7098.11 

Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ..........02.0.20 000... 00 nn — 400.87 

Kr. 7498,98 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs, söfnunarsjóðsinnstæða ............0....0.0. 2. kr. 7498.98 

Kr. 7498.98 
Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 243 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1958. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1958 B., bls. 445—446): 
Söfnunarsjóðsinnstæða ............2000.00 0 nnnn rn kr. 40307.60 

2. Vextir af söfnunarsjóðsinnstæðu ............0..2.00 00.00.0000... — 2216.90 

Kr. 42524.50 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs, söfnunarsjóðsinnstæða ................... kr. 42524.50 
  

Kr. 42524.50 

Í félagsmálaráðuneytinu, 25. apríl 1959. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

REIKNINGUR 244 
Minningarsjóðs Þórleifar Kr. Sigurðardóttur, ljósmóður frá Kóngsbakka, árið 1959. 

Tekjur: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði Íslands f. f. ári ...................... kr. 19210.94 
2. Gjafir og áheit .................0.. 00... — 100.00 
3. Vextir af innstæðu .............00000 0... ss — 1113.42 

  

Kr. 20424.36
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244 Gjöld: 

1. Innstæða í Söfnunarsjóði í árslok 1959 ...........000000000.... kr. 20424.36 
  

Kr. 20424.36 
Innri Kóngsbakka, 21. september 1960. 

  

Guðbrandur Sigurðsson. Sigurborg Magnúsdóttir. Aðalheiður Bjarnadóttir. 

245 REIKNINGUR 

sjóðsins Gerðuminning árið 1959. 

Tekjur 
Eign sjóðsins 1. janúar 1959 ...........00.0..0.0.0 nn kr. 47033.54 
Minningargjafir, afh. 1959 ................002... 0000 — 150.00 
Framlög 10 námsmeyja H. K. Í. ..........0.0..000.00. 000. —  300.00 
Gjöf frá vini ................0..00 0000 — 1000.00 
Vextir: 

a. Í Landsbankanum .........0.0.000.00 0000... nn. kr. 2837.71 
b. Í Útvegsbankanum ...........200000.00000 0. — 2.22 

——— 2839.93 

Kr. 51323.47 
Gjöld 

Eign sjóðsins 1. janúar 1960: 
Í Landsbanka Íslands .............0.0...0.00. 0 kr. 51076.84 
Í Útvegsbanka Íslands ............0...00.00 000 — 46.63 
Happdrættislán ríkissjóðs 1948 ...............0..000 00... — 200.00 

  

Kr. 51323.47 

Reykjavík, 21. janúar 1960. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

  

246 REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Guðbjartar Kristjánssonar, hreppstjóra, Hjarðarfelli, árið 1959. 

Tekjur 
Í sjóði ...............00.00. 200. kr. 39259.19 
Minningargjafir ..................22..0.00 sense — 780.00 
Vextir .............00.0 00... — 1822.69 

Kr. 41861.88 

Gjöld 
Í Sjóði .........00..0 200 kr. 41861.88 

  

Kr. 41861.88 

Hjarðarfelli, 10. febr. 1960. 

Gunnar Guðbjartsson.
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REIKNINGAR LANDSBANKA ISLANDS 

ÁRIÐ 1959. 

I. SEDLABANKINN. 

Efnahagur Sedlabankans 31. desember 1959. 

Erlendar eignir: 

  

  

  

a. Erlendir bankar .................... kr.  2811421.12 
b. Erlend verðbréf ..................... — 141650630.37 
c. Erlendir víxlar ...................... — 22623658.71 
d. Vöruskiptareikningur ................ --  46061094.19 

Skuldir á hlaupareikningi: 
a. Aðalviðskiptareikningur ríkissjóðs .... kr. 18593722.11 
b. Aðrir ríkisreikningar: Lán vegna skipa- 

kaupa, smáíbúðarlána o. fl. .......... — 117649654.35 
c. Lán ríkissjóðs vegna alþjóðastofnana .. —- 19897243.02 
d. Ríkisstofnanir ...............0..0.... —  3021120.85 
e. Aðrir reikningar .................... 114541.57 

Verðbréf og skuldabréf: 
a. Innlend verðbréf .................... kr. 29284452.56 
b. Skuldabréf ríkissjóðs vegna stofnlána — 9888125.00 
c. Skuldabréf ríkissjóðs vegna togaralána — 45000000.00 
d. Stóreignaskattsbréf (skv. 1. nr. 22/1950) —  11308469.07 

Reikningsskuldir fjárfestingarlánastofnana ................ 

Reikningsskuldir banka og sparisjóða: 
a. Útvegsbankinn ...................... kr. 89670091.97 
b. Búnaðarbankinn .................... —  30257667.68 
c. Aðrir ........0...0 000 — 142998.27 

  

Lán veitt bönkum gegn ríkistryggðum verðbréfum: 
a. 

c 
d. 

  

Viðskiptabankinn ................... kr. 20000000.00 
. Útvegsbankinn -..................... — 25000000.00 

. Búnaðarbankinn .................... —  19933910.15 
Sparisjóður Ólafsvíkur .............. — 200000.00 

Endurkeyptir víxlar: 
a. Viðskiptabankinn ................... kr. 673828560.00 

. Útvegsbankinn ...................... — 183674000.00 b 
  

NORN 

5729820.85 
10805104.92 

213146804.39 

159276281.90 

95481046.63 
13700000.00 

10070757.92 

65133910.15 

857502560.00 
54750208.47 

1.00 

1960 
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. Stofnfé 

  

Innstæða veðdeildar „...................0... 00. ns 
Innstæðufé á hlaupareikningum: 

  

a. Ríkissjóður ...............0.0.......... kr. 45799051.98 
b. Ríkisstofnanir og sjóðir .............. —— 116071214.18 
c. Aðrir reikningar (þ. a. Bandaríkjastjórn 

vegna P. L. 480 vörukaupa 50215303.46) —  52057068.90 

Mótvirðisfé: 
a. Mótvirðissjóður ..................... kr. 62514782.47 
b. Lokaður reikningur ................. —  64184772.30 
c. Skuldagreiðslureikningur ............ — 50000000.00 

  

Erlendar skuldir: 

a. Erlendir bankar ..................... kr. 197115051.25 
b. Inneign erl. aðila á hlaupareikn. ...... —-  19911145.59 
c. Skuld vegna ríkissjóðs við E.P.U. .... —  110659544.14 
d. Víxlar seldir erlendis ................ — 7443679.85 
e. Vöruskiptareikningar ............ ..  — 86038076.27 

  

Innstæða Viðskiptabanka vegna innheimtu 
Ýmsir skuldheimtumenn ..................0.0 0. 0... 
Fyrir fram greiddir vextir 

Varasjóður 1/1 1959 .................... kr. 128000000.00 
4% vextir og ráðstöfun af hagnaði 1959 .. 17694895.08 
Yfirverð á gullforða .................... — 10805104.92 

  

Afskriftareikningur (til að mæta skuldatöpum) 
Gengisreikningur 
Húsbyggingarsjóður ..............0..0.0.000. 0000 00 
Vegna væntanl. greiðslu til Eftirlaunasj. starfsm. L. Í. ...... 

. Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1958 ..........0.........0... 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1959 ..... — 

263578.62 
17389665.18 
  

17653243.80 

Frá dregst: 
a. Lagt í varasjóð 

b. Lagt í húsbyggingarsj. 
kr. 12574895.08 

3160000.00 

473 

. Ýmsir skuldumautar ................0...0.. 0000. kr 648139.50 
Ógreiddir vextir ....................0 0... — 949066.80 
Peningar í sjóði ....................0. 000. — 531 042.91 

Kr. 1547724745.44 

Skuldir: 

Seðlar í umferð ...................0.0 0. sn kr. 412170000.00 
Innstæður banka og sparisj. (þ. a. Vb. 5718855.26) ........ — 40186550.01 

Innstæður fjárfestingarlánastofnana ...................... - - 10208564.36 
20358401.13 

213927335.06 

176699554.77 

421167497.10 
12000000.00 
5257132.28 
9862105.45 
4800000.00 

156500000.00 
12480000.00 
23688656.56 
25000000.00 
3000000.00
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c. Lagt til hlíðar vegna 247 
væntanl. greiðslu til 
Eftirl.sj. starfsm. L. Í. kr. 1500000.00 kr. 17234895.08 

kr. 418348.72 

Kr. 1547724745 44 

  
  

Reykjavík, 28. janúar 1960. 

LANDSBANKI ÍSLANDS, SEÐLABANKINN. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Rekstrarreikningur Seðlabankans árið 1959. 

  

  

Gjöld: 
1. Vextir af innstæðum á reikningum ........ kr. 15391490.85 

Vextir af eigin sjóðum .............000.... — 7336925.00 

kr. 22728415.85 
2. Vextir af skuldum erlendis ............2...00. 0000... —  9751381.80 
3. Kostnaður við seðla ............02.00000.. senn — 854204.25 
4. Rekstrarkostnaður #................00.00 0... sn —  9112116.59 
5. Vextir af stofnfé ...............0.0..ee eens — 180000.00 
6. Til gengisreiknings ..................00.0.00. 0... — 368622.62 
7. Til Útfl.sj. skv. 1., helmingur af tekjul. nr. 5 og 6 ............ —… 548739.85 
8. Rekstrarhagnaður ...............2.2000000 00. — 17389665.18 

Kr. 60933146.14 
Tekjur: 

1. Vextir af endurkeyptum vixlum ............00000.0000000.. kr. 35477920.70 
2. Vextir af öðrum innlendum lánum og víxlum .............. — 18583607.69 
3. Vextir af erlendum innstæðum og verðbréfum .............. —  5441607.22 
4. Tekjur af kaupum og sölu gjaldeyris ..........000000000... — 737245.25 
5. Umboðslaun af erlendum yfirfærslum ..........00000.00000.. —  360234.44 
6. Ýmsar tekjur .............0.20..2.0 00. ens —  332530.84   

Kr. 60933146.14 

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 eru fyrir hendi. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi 

Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar L. Í. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 1. marz 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra. 
B 60
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II. VEÐDEILDIN 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1959. 

Eignir: 
. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Veðdeildarlán  .........0000000... 

b. A-lán  sseeeeeeeeeeereresenneereee 
„ee. kr. 28513294.12 
„ee. — 127405909.14 
„ee. — 76186305.21 
  

Inneign hjá Landsbanka Íslands, Seðlabanka: 
a. Veðdeildarflokkar  ..........00... 

b. Íbúðalánaflokkar  ................ 
ee. kr. 5677653.66 
144. — 14680747.47 
  

Ógoldnir vextir og varasjóðsgj. af lánum 31. des. 759: 
a. Veðdeildarlánaflokkar ............ 

bh. Íbúðalánaflokkar .,.............. 
„0. kr. 738625.41 
„ee. —  6687084.05 
  

Ósoldið vísitöluálag af lánum 31. desember 1959 .......... 

Skuld 
Bankavaxtabréf í umferð: 

a. Veðdeildarbréf ..............0..... 
b. Íbúðalánabréf .........00.0.. 0. 
c. Vísitölubréf  .......... 

Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarbréf ................... 
b. Íbúðalánabréf ..................... 

kr . 232105508.47 

20358401.13 

1425709.46 
182962.24 

  

  

  

Ógreiddar vísitölubætur af bréfum 31. des. 1959 ............ 
Varasjóður veðdeildarflokka: 
a. Frá fyrra ári .................... 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi ...... 

Varasjóður íbúðalánaflokka: 
a. Frá fyrra ári .................... 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi ...... 

  

  

. 260072581.30 

  

ir: 

.…… kr. 28965200.00 
„2... — 128908000.00 
2...  — 80187000.00 

kr. 238060200.00 

AR kr. 917177.75 
vere. — 11358600.83 

—  12275778.58 
— 586405.00 

.……. kr. 4888452.96 
vere mm 158742.48 

— 5047195.44 

.... kr.  1422758.85 
„22. — 2680243.43 

— 4103002.28 

Kr. 260072581.30 

Reykjavík, 28. janúar 1960. 

LANDSBANKI ÍSLANDS, SEÐLABANKINN. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson.
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Rekstrarreikningur veðdeildarinnar árið 1959. 

Gjöld: 
Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 1. janúar 1959: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a. Veðdeildarflokkar  ..........000000.0.00. kr. 726276.22 
b. Íbúðalánaflokkar  ........0.000000000... — 5687203.43 

kr. 6363479.65 
Vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Veðdeildarflokkar ............2020000.... kr. 1292959.50 
b. Íbúðalánaflokkar  .........0.000000000... — 11739075.00 

kr. 13032034.50 
Ógreiddir vextir 31. desember 1959: 
a. Veðdeildarflokkar ............0..000000... — 917177.75 
b. Íbúðalánaflokkar  ........0.000000.0 0... — 11358600.83 

— 25307813.08 
Ógr. vísitöluálag af lánum 1. jan. '59 ...... kr.  285297.43 
Gr. vísitölubætur af bréfum á árinu ........ -- 710850.01 

kr. 1056147.44 
Ógr. vísitölubætur af bréfum 31. des. 1959 — 586405.00 

—  1642552.44 
Kostnaður við rekstur: 
a. Veðdeildarflokkar  ..........0.0000..... kr. 256200.00 
b. Íbúðalánaflokkar  ........00000000.00... — 559487.35 

— 815687.35 
Vextir af innleystum bréfum sem aukaafborg.: 
a. Veðdeildarflokkar ...........0.000..0... kr. 1358.89 
b. Íbúðalánaflokkar ........0..000000000.. — 366.67 

— 1725.56 
Rekstrarhagnaður: 
a. Veðdeildarflokkar ...........000000000.0. kr.  158742.48 
b. Íbúðalánaflokkar  ..........0000000. 0... — 2680243.43 

—  2838985.91 

Kr. 36970243.99 
Tekjur: 

Ógoldnir vextir af bankavaxtabréfum 1. jan. 1959: 
a. Veðdeildarbréf ................000000... kr. 932406.75 
b. Íbúðalánabréf ..........00000 000... — 11719080.00 

kr. 12651486.75 
Og. vísitölubætur af bréfum 1. jan. '59 .... kr.  856518.58 
Innb. vísitöluálag af lánum á árinu ........ — 603080.03 

kr. 1459598.61 
Ógr. vísitöluálag af lánum 31. des. 759 .... — 182962.24 

—  1642560.85 
Vextir og varasjóðsgjöld: 
a. Veðdeildarflokkar ..........0.0000000.... kr. 1429270.44 
b. Íbúðalánaflokkar  ..........0.000000000... — 11891665.03 

  

. 13320935.47 

1960 
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247 Ógreiddir vextir og varasjóðsgjöld 31. des. 1959: 

a. Veðdeildarflokkar ............0..2.0..0... kr. 738625.41 
b. Íbúðalánaflokkar ............000.0...0.. —  6687084.05 

kr. 20746644.93   

4. Vextir af útgefnum bankavaxtabréfum: 

  

  

  

a. Veðdeildarflokkar .........0.00000000.... kr. 21218.20 
b. Íbúðalánaflokkar  .........00000.0 — 815444.20 

5. Lántökugjald: 836662.40 
a. Veðdeildarflokkar ...........000000 000. kr. 7410.00 
b. Íbúðalánaflokkar  ..........0.00.0..0 — 344900.00 

6. Dráttarvextir og umboðslaun: 352310.00 
a. Veðdeildarflokkar .............0.0000... kr. 58559.21 
b. Íbúðalánaflokkar  ...........0000..0 0. — 317819.31 

— 376378.52 
7. Vextir af innst. hjá Landsbanka Íslands, Seðlabanka: 

a. Veðdeildarflokkar ...........000.00000... kr.  165224.83 
b. Íbúðalánaflokkar  ........00.0..0.... — 195925.71 

— 361150.54   

8. Endurgreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 
a. Íbúðalánaflokkar ..............0..0 000... 00 — 3050.00 

Kr. 36970243.99 
  

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi 
  
Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar L. Í. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 1. marz 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason, 
viðskiptamálaráðherra. 

Efnahagur Byggingarsjóðs ríkisins 31. desember 1959. 

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða kr. 14348379.03 

  

b. Lánadeild smáíbúða ..............2.... — 26243460.80 

2. Innstæður á bankainnláni: kr. 40591839.83 
a. Byggingarsjóður ríkisins ............... kr... 736158.85 
b. Lån til útrýmingar heilsuspillandi íbúða —  s3721162.67 
c. Lánadeild smáíbúða ................... — 31362.78 

  —  4491684,30
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Stóreignaskattsbréf ................... 
Bankavaxtabréf ...............000.... 
Víxlar .........02..000 000. 
Ógreitt framlag ríkissjóðs ............ 
Áhöld sssseeeeeneeeeeeneneerrnkeneee 

Óinnheimtur skyldusparnaður ........ 
Ógreiddir vextir: 
a. Byggingarsjóður ríkisins ......... 
b. Lán til útrýmingar heilsuspillandi 
c. Lánadeild smáíbúða ............... 

Skyldusparnaðarfé .................. 
Sparimerki í umferð ................. 
Lán Atvinnuleysistryggingasjóðs ...... 
Skyldusparnaður 1957: 
a. frá fyrra ári ..................... 
b. innborgað á árinu ................. 

«+ lagt inn á innlánsreikninga ..... 

Fyrir fram greiddir vextir „.......... 
Höfuðstóll Byggingarsjóðs ríkisins: 
a. frá fyrra ári ..................... 

KR 

eres kr. 4975892.50 
íbúða — 362456.77 
AÐ —  769772.96 
  

kr.  1883990.93 
—  92112000.00 
— 600000.00 
— 200000.00 

125624.90 
— 404.00 

— 6108122.23 
—  4103002.28 
  

HR kr.  480602.00 
eres — 7720000.00 
  

kr. 8200602.00 
eres — 5075670.00 
  

vere. kr. 85664576.75 
b. rekstrarhagnadur Byggingarsjóðs ....... — 2496166.38 
c. — vegna lána til útr. heilsusp. íbúða .... — 790317.25 
d. — Lánadeildar smáíbúða .............. —  1410497.88 
e. — iíbúðalánaflokka .................... —  2680243.43 
f. framlag ríkissjóðs til lána v/heilsusp. íb. —  4000000.00 
g. tolltekjur ............0..0.00.000% 0000. — 4650000.00 
h. skattur af stóreignum .................. — 4200000.00 

  

Kr. 150216668.47 

kr. 28528588.78 
—  10664346.00 
—- 2000000.00 

— 3124932.00 
— 7000.00 

— 105891801.69 
  

Reykjavík, 28. janúar 1960. 

LANDSBANKI ÍSLANDS, SEÐLABANKINN. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Kr. 150216668.47 
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Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs ríkisins árið 1959. 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Gjöld: 
. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári: 

a. Byggingarsjóður ríkisins .................. kr. 3064991.67 
b. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. — 300303.38 
c. Lánadeild smáíbúða .............000000... —  778810.82 

kr. 4144105.87 
. Greiddir vextir á árinu: 

a. af skyldusparnaðarfé ............000000... kr. 1220080.36 
b. aðrir vextir ...........0.00.00000 000... — 1622441.93 

—  2842522.29 
. Fyrir fram greiddir vextir: 

af víxli lána til útrýmingar heilsuspillandi íbúða ............ — 7000.00 
- Kostnaður við rekstur: 

a. hjá Seðlabanka: 
1. v/Byggingarsjóðs ríkisins .............. kr. 374000.00 
2. v/lána til útrýmingar heilsusp. íbúða .. —  25000.00 
3. v/Lánadeildar smáíbúða .............. —  164021.64 

b. hjá Húsnæðismálastofnun ríkisins: 
1. Laun ..........20020000 0... kr. 608055.47 
2. Húsaleiga, ljós og hiti ................ — 118096.10 
3. Annar kostnaður ................0.0.... —  286672.48 

—  1575845.68 
. Framlag til Iðnaðarmálastofnunar Íslands .................. — 30000.00 
. Tekjuafgangur: 

a. Byggingarsjóður ríkisins ................. kr. 2496166.38 
b. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. — 790317.25 
c. Lánadeild småibuda ...................... — 1410497.88 

— 4696981.51 

Kr. 13296455.35 

Tekjur: 
- Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ..............02..0000 0... 00... kr.  250075.10 
. Vextir: 

a. Byggingarsjóður ríkisins .................. kr. 4192297.29 
b. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. — 760024.21 
c. Lánadeild smáibúða ...................... — 1546430.84 

—  6498752.34 
. Dráttarvextir: 

a. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. kr. 139.65 
b. Lánadeild smáíbúða ...................... —  37126.53 

— 37266.18 
. Ógreiddir vextir: 

a. Byggingarsjóður ríkisins ................. kr. 4975892.50 
b. Lán til útrýmingar heilsuspillandi íbúða .. —  362456.77 
c. Lánadeild smáíbúða ...................... — 769772.96 

—  6108122.23 
- Visitöluágóði af útdr. vísitölubréfum Byggingarsjóðs ........ — 125163.00 
. Tekjur af teikningum Byggingarsjóðs ríkisins .............. —  277076.50 

Kr. 13296455.35
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Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 247 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi 
    
Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar L. Í. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 1. marz 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra. 

III. STOFNLÁNADEILDIN 

Efnahagur stofnlánadeildar sjávarútvegsins 31. desember 1959. 

  

  

  
  

  

Eignir: 
1. Skuldabréf fyrir lánum: 

A-lán 2... kr. 48590708.10 
Belán ..........200 0 — 5150905.00 

kr. 53741613.10 
2. Ógreiddir vextir .................0...0.. 0. nn — 259834.50 
3. Verðbréf ..........002000. sess —  1637154.26 
4. Ýmsir skuldunautar ...............00000000 00 —  248268.08 
5. Tap á lánum (óafskrifað) ..........0.0000.... kr. 505000.00 

Tapað á árinu ..............02.2 0200 00... — 67055.23 

kr.  572055.23 
— afskrifað 31. desember 1959 .............. — 210055.23 

— 362000.00 

Kr. 56248869.94 

Skuldir: 

1. Stofnlánadeildarbréf í umferð: 
a. 4% til 15 ára 1946, nafnverð .............. kr.  670000.00 
b. 4% til 15 ára 1949, nafnverð .............. — 453000.00 
c. 3% tilð ára (seld með vöxtum dregnum frá 

nafnverði), nafnverð ............0..00..2... — 100500.00 

kr. 1223500.00 
2. Skuld við Seðlabankann ..........0.0000.... kr. 50385659.47 

Að viðbættri skuldbindingu ríkissjóðs vegna 
vangreiddra afborgana af A-lánum 31.des. 1959 — 4364549.00 

— 54750208.47   

3. Fyrir fram greiddir vextir ................02.... 0... sn — 269061.56
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Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1958 ...........0000000 0... 0... kr. 2616.47 
b. Samkvæmt rekstrarreikningi 1959 ........ — 213538.67 

kr.  216155.14 
c. Afskrifað af töpum ............0......0.. — 210055.23 

  kr. 6099.91 
  

Reykjavík, 28. janúar 1960. 

LANDSBANKI ÍSLANDS, SEÐLABANKINN. 

Framkvæmdastjórnin: 

Vilhjálmur Þór. Jón G. Maríasson. 

Kr. 56248869.94 

Rekstrarreikningur stofnlánadeildar sjávarútvegsins árið 1959. 

Gjöld: 

Ógreiddir vextir af lánum 1. janúar 1959 ...........0.2000000.. 
Greiddir vextir og vaxtamiðar .................220. 0... 0... 
Vextir af skuld við Seðlabankann ................e. ev... 
Kostnaður við rekstur ..............2..00000. 0. sn 
Tekjuafgangur #..............000.. 0000 nsnn es 

kr. 385429.43 
— 60704.67 
— 1349187.92 
—  93703.46 
— 213538.67 
  

Tekjur: 

Fyrir fram greiddir vextir af stofnlánadeildarbréfum 1. jan. 1959 
Innb. vextir og dráttarvextir af lánum ........ kr. 1687338.35 
Tilheyrandi næsta ári: 
a. Fyrir fram greiddir vextir af 

lánum .........00000 000. kr. 226086.56 
b. Óinnleystir vaxtamiðar ...... —  42975.00 -— 269061.56 
  

kr. 1418276.79 
Ógreiddir vextir: 
a. Af lánum .......0000 0. kr. 189247.35 
b. Af verðbréfum .............. —  70587.15 —  259834.50 
  

Kr. 2102564.15 

kr. 424452.86 

—- 1678111.29 
  

Kr. 2102564.15 

Framanritaðan efnahags- og rekstrarreikning höfum við endurskoðað og borið 
saman við bækur bankans og ekkert fundið við hann að athuga. 

Guðbrandur Magnússon. Jón Kjartansson. 

Kjörinn af Alþingi. Kjörinn af Alþingi 

Georg Hansen, 

forstöðumaður endurskoðunardeildar L. Í.
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Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda 247 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 1. marz 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra. 

IV. VIÐSKIPTABANKINN 

Efnahagur Viðskiptabankans ásamt útibúum 31. desember 1959. 

  

  

Eignir 
1. Bankavaxtabréf ...........020000 00 .0eeene es kr.  36157600.00 
2. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .......... — 161326471.17 

3. Afborgunarlán: 
a. Fasteignaveðslán  ..............00..... kr. 9107610.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .............. — 13264850.03 
c. Handveðslán .........0.0000 00... 0... — 28000.00 

d. Lán veitt opinberum aðilum .......... — 6842000.00 
— 29242460.03 

4. Víxlar innlendir og ávísanir ............0.0000. 0... 0... —  289153468.13 
5. Afurðalán  .........0000.000eeees ns — 857082873.57 
6. Lán í hlaupareikningi .............2.2.00.0 0000... — 423515107.48 
7. Reikningslán ..............22002000 0000 00 — 5854191.89 
8. Viðskiptalán ...........0020000002 00 0n0 — 50999949.47 
9. Innstæða í Seðlabankanum á viðskiptareikningi ............ — 5871365.84 

10. Innstæða í Seðlabankanum vegna innheimtu ................ — 12000000.00 
11. Inneign hjá erlendum bönkum ..........20000200 00... 0... — 6416415.84 
12. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis „..................... — 22482820.06 
13. Erlend mynt .........0.0002. 0000 00 nn — 1562582.20 
14. Skuld viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........000.0000... —  62272071.82 
15. Greiddar, óinnleystar ábyrgðir ............0.0.0.0000 000... —  30355705.85 
16. Mismunur á færslum aðalbanka og útibúa .................. — 6928184.66 
17. Bankahús og húsbúnaður .............000.00 0... enn... — 7565001.00 
18. Aðrar fasteignir ............reeeeeeeessseerrrerrenrernee — 2588140.00 
19. Ymsir skuldunautar ............2..00..000 000... nn — 2840787.55 
20. Tékkar á innlenda banka og sparisjóði .........0000.0..... — 2790327.78 
21. Ógreiddir vextir ..............2.2..0.0.. 00. — 4224804.61 
22. Peningar i sjóði .............0.000.0.0 nes — 2849174.45 

Kr. 2024079503.40 

Skuldir 
1. Innstæðufé í hlaupareikningi ............0.0002 000... 00... kr. 296037839.00 
2. Innstæðufé í reikningslánum ..........0000000.0 0... .... — 764170.91 
3. Innstæðufé í viðskiptalánum ........0...0.0.0 0000... — 2065304.98 

4. Innstæðufé í sparisjóði: 
a. Ávísanabækur ........000000000.0.. kr. 60798661.83 
b. Almennar bækur .........0.000.0.0... — 521883546.34 

B 61
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c. 6 mán. bækur og viðtökuskírteini .... 
d. 10 ára bækur og vísitölubækur 

Víxlar endurseldir Seðlabankanum 

  

Lán hjá Seðlabankanum gegn verðbréfum 
Skuld við erlenda banka 
Erlendir víxlar endurseldir 
Skuld við innlenda banka 
Innheimt fé fyrir aðra 

. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna 
Ýmsir skuldheimtumenn 

. Fyrir fram greiddir vextir 
Varasjóður 
Afskriftareikningur 
Gengisreikningur 
Húsbyggingarsjóður 
Óráðstafaður tekjuafgangur: 
a. Frá árinu 1958 

Frá dregst: 
Lagt í húsbyggingarsjóð: a. 

Í Reykjavík 
Á Eskifirði 

000... 

Fært á afskriftareikning: 
Í Reykjavík 
Á Akureyri 
Á Eskifirði 
Á Selfossi 
Lagt í varasjóð 

0... 

00... 

Lagt til hliðar til síðari 
ráðstöfunar bankaráðs 
v/eftirlaunasjóðs 

NORN 

  

kr. 85485727.69 
SAR —  20859669.57 

ARA kr. 6406991.99 
vere, — 14092892.85 

kr. 20499884.84 

. 1400000.00 
750000.00 

636615.99 
3700000.00 
1540000.00 
2350000.00 
3320000.00 

2000000.00 — 15696615.99 
  

689027605.43 
673828560.00 
20000000.00 
21783808.79 
19382761.34 

340206.48 
5952585.30 

62272071.82 
7886787.05 
8966527.26 

86000000.00 
95500000.00 
16718006.19 
12750000.00 

4803268.85 
  

Kr. 2024079503.40 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Vidskiptabanki, 28. janúar 1960. 

Pétur Benediktsson. 

Framkvæmdastjórnin: 

Svanbjörn Frímannsson. Jóhannes Nordal. 

Jón Grímsson.
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Rekstrarreikningur Viðskiptabankans ásamt útibúum árið 1959. 

  

  

  

Gjöld: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ........2.00.00000 00... .... kr. 1031665.61 
2. Utborgadir vextir ...........20200000 00. enne nn — 64860715.77 
3. Kostnaður við rekstur bankans ..........00000 000... 00.0.... —  27093198.50 
4. Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði ............0.00.0.. — 592611.33 
5. Rekstrarhagnaður ........0.002000000 00 nes — 14092892.85 

Kr. 107671084.06 

Tekjur 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ..........2.0020000 00... 00... kr.  6524631.1 
2. Innborgaðir vextir og forvextir ............ kr. 99118203.28 

Þar af tilheyrandi næsta ári .............. —  8966527.26 

kr. 90151676.02 

Ógreiddir vextir ............0.00.0.000. 0... — 4224804.61 

. —  94376480.63 

3. Ýmsar tekjur .............0.00000 0000 nn ann —  7769971.92 
  

Kr. 107671084.06 

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 þingkjörinna endurskoðenda 
úrskurðast reikningurinn réttur. 

Reykjavík, 1. marz 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason, 

viðskiptamálaráðherra. 

1960 
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Sundurliðun á efnahagsreikningi Viðskiptabank- 

Eignir: Aðalbankinn ásamt 

1. Afborgunarlán: útibúum í Reykjavík 
a. Fasteignaveðslán ....................0.000..0 0000. kr. 2358660.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán ................00000 0000. — 7372206.70 
c. Handveðslán ................2222.0. 000 — 28000.00 
d. Lán veitt opinberum aðilum .........0.........0.0...... — 84000.00 

Afborgunarlån alls kr. 9842866.70 

2. Bankavaxtabréf ...............000.0.0.00..0 000 — 35225400.00 
3. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  146570368.45 
4. Víxlar innlendir og ávísamir ...............000.0..000 —  125913365.42 
5. Afurðalán  ..............20.0%.0 0000 —  658480032.01 
6. Lán í hlaupareikningi .................0..0.000 00... — 279991553.30 
7. Reikningslán ...............2.0.00..2 2000 — 
8. Viðskiptalán ..............0..0000 0000 — 50999949.47 
9. Innstæða í Seðlabanka á viðskiptareikningi ................ — 5871365.84 

10. Innstæða í Seðlabanka v/innheimtu .................0....... — 12000000.00 
11. Inneign hjá erlendum bönkum ............0000.0..000 0. — 5771971.02 
12. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis .................... — 22482820.06 
13. Erlend mynt .............000.00 0000 — 1536725.66 
14. Skuld viðskiptamanna v/ábyrgða ...........0...00.0..00.... — 62272071.82 
15. Greiddar, óinnleystar ábyrgðir ...............0...0..00...... — 30355705.85 
16. Inneign hjá útibúinu á Ísafirði ............................ — 57363255.16 
17. — — — - Akureyri .......... — 89607548.36 
18. — — — - Eskifirði .......................... —  107287188.06 
19. — — — - Selfossi  .............0.00 0. —  43474172.14 
20. Mismunur á færslum aðalbanka og útibúanna .............. — 6928184.66 
21. Bankahús og húsbúnaður ..............0...000.0.0000. — 4500000.00 
22. Aðrar fasteignir .................0.0.0..00...0 — 500000.00 
23. Ýmsir skuldunautar ..............0....0 0... — 2416454.37 
24. Tékkar á innlenda banka og sparisjóði .................... — 2790327.78 
25. Ogreiddir vextir ......................... vere eneret — 3969719.83 
26. Peningar í sjóði ....................0.0...0. ereveneee — 2637278.32 

Kr. 1768778324.28 
Skuldir: 

í. Innstæðufé í sparisjóði: 

Þ
M
 

a. Ávísanabækur .........0..0..0..00.0 00. kr. 41818425.88 
b. Almennar bækur ..............2....0 0000 — 407483658.45 
c. 6 mán. bækur og viðtökuskirteini „................... —  57398139.08 
d. 10 ára bækur og vísitölubækur ...................... —  13753184.50 
  

Innstædufé í sparisjóði alls kr. 520453407.91 

Innstædufé í hlaupareikningi ............................ —  244769985.24 
Innstæðufé í reikningslánum .....................00. 0... — — 
Innstæðufé í viðskiptalánum ...............0....00000 0. — 2065304.98 
Víixlar endurseldir Seðlabankanum .............0.0000000.. —  673828560.00 
Lán hjá Seðlabankanum gegn verðbréfum ................ —  20000000.00



ans ásamt útibúum 31 . desember 1959. 
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Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 1. 

kr 78800.00 kr 76000.00 kr 1478900.00 kr 5115250.00 a. 
—- 8300.00 — 694483.33 — 1862610.00 — 3327250.00 b. 
— — — — — — — — c. 
— — — 6758000.00 — — — — d. 

kr 87100.00 kr. 7528483.33 kr 3341510.00 kr. 8442500.00 

— 124000.00 — 286100.00 — 23900.00 — 498200.00 2. 
—  3372350.85 — 629440.85 — 5316286.05 — 5438024.97 3. 
— 10954968.00 —  68758110.26 — 45950651.00 — 37576373.45 4. 
— 45976557.69 — 81891700.00 —  58126100.00 —  12608483.87 5. 
— 28232932.19 — 9884598.23 —  23888625.71 —  81517398.05 6. 
— 1532621.76 — 4321570.13 — — — — 7. 
— — — — — — — — 8. 
— — — — — — — — 9. 
— — — — — — — — 10. 
— 195825.19 — 31791.00 — 216300.25 — 200528.38 11. 
— — — — — — — — 12. 
— 204.92 — 25651.62 — — — — 13. 
— — — — — — — — 14. 
— — — — — — — — 15. 
— — — — — — — — 16. 
— — — — — — — — 17. 
— — — — — — — — 18. 

— — — — — — — — 19. 
— — — — — — — — 20. 
— 3000000.00 — 50000.00 — 15000.00 — 1.00 21. 
— 105000.00 — 1959140.00 — 24000.00 — — 22. 
— 315759.05 — 63294.10 — 18505.66 — 26774.37 23. 
— — — — — — — — 24. 
— 71199.63 — 38362.75 — — — 138922.40 25. 
—-- 37782.17 — 63616.42 — 84500.49 — 25997.05 26. 

kr. 94012901.45 kr. 175531858.69 kr. 137005379.16 kr. 146473203.54 

1. 

kr. 3385103.65 kr 3935164.76 kr 993973.45 kr. 10665994.09 a. 
— 20627586.23 —  33104736.29 —  11142821.42 —  49524743.95 b. 
—  6059764.19 —  10628872.53 — 1578506.86 — 9820445.03 c. 
—  1935694.91 — 2488695.40 — 563182.82 — 2118911.94 d. 

kr. 32008148.98 kr. 50157468.98 kr. 14278484.55 kr. 72130095.01 

— 2931258.27 — 21294111.18 — 4795562.55 — 22246921.76 
— 98375.82 — 664893.65 — — — 901.44 
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Sundurliðun á efnahagsreikningi Viðskiptabank- 

Aðalbankinn ásamt 
útibúum í Reykjavík 

1. Skuld við erlenda banka ..............0000. 0000... 00. kr.  21388655.49 
8. Erlendir víxlar endurseldir .................00000..000.... —- 19382761.34 
9. Skuld útibúanna við aðalbankann ..........0.00.000000... — — 

10. Skuld við innlenda banka ...............000..00000 0000. — — 
11. Innheimt fé fyrir aðra ..................00..0 0... —- 5952585.30 
12. Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ................0..00.00.. —  62272071.82 
13. Ymsir skuldheimtumenn .............000.00 20. — 7340485.47 
14. Fyrir fram greiddir vextir ................00.... 0. — 2235922.08 
15. Varasjóður .................00000 000. — 86000000.00 
16. Afskriftareikningur ...................0000000.0.0. nn — 73000000.00 
17. Gengisreikningur ..................00..000000 0. —  16718006.19 
18. Húsbyggingarsjóður .„...............0..000.0000 000. —  12000000.00 
19. Óráðstafaður tekjuafgangur .............0..0.0000. 0000... — 1370578.46 

Kr. 1768778324.28 

Sundurlidun å rekstrarreikningi Vidskipta- 

Adalbankinn åsamt 
Gjöld: útibúum í Reykjavík 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ...............00000000..00... kr. 1031665.61 
2. Útborgaðir vextir ............0.000.0.0. 0. — 41210060.29 
3. Kostnaður við rekstur bankans ............0200000000000... — 22467019.69 
4. Afskrifað af bankahúsum og húsbúnaði .................... — — 
5. Rekstrarhagnaður ..................00000 0000... — 7061033.60 

Kr. 71769779.19 
Tekjur: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári .............0......0..0.. kr — 
2. Innborgaðir vextir og forvextir ..............0..0000.... — 63066335.96 

Þar af tilheyrandi næsta ári .............0000000000000 0. —  2235922.08 

kr. 60830413.88 
Ógreiddir vextir „.............00..0.00. 000 —  3969719.83 

kr. 64800133.71 
3. Ýmsar tekjur ............0.0000.0.00.00 nr — 6969645.48 

  

. 11169779.19
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ans ásamt útibúum 31. desember 1959. Framh. 

Útibúið Útibúið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr — kr 395153.30 kr — kr — 7. 

— — — — — — — — 8. 

— 57353255.16 — 89607548.36 — 107287188.06 — 43474172.14 9. 

— — — — — 340206.48 — — 10. 
— — — — — — — — 1I1. 

— — — — — — — — 12. 

— 40672.70 — 205628.88 — — — 300000,00 13. 

— 880331.48 — 2213341.50 — 1892100.00 — 1744832.20 14. 
— — — — — — — — 15. 

— — —  10000000.00 — 7000000.00 — 5500000.00 16. 

— — — — — — — — 17. 

— — — — — 750000.00 — — 18. 

— 700859.04 — 993712.84 — 661837.52 — 1076280.99 19. 

kr. 94012901.45 kr. 175531858.69 kr. 137005379.16 kr. 146473203.54 

bankans ásamt útibúunum árið 1959. 

Útibúið Útibáið Útibúið Útibúið 
á Ísafirði á Akureyri á Eskifirði á Selfossi 

kr — kr — kr — kr — 1. 

— 4582629.72 — 6882229.47 — 5840968.41 — 6344827 88 2. 

950826.29 — 1535452.28 — 646820.65 — 1493079.59 3. 

— 592611.33 — — — — — — 4. 
— 116955.03 — 3346485.13 — 1689632.49 — 1878785.70 5. 

kr. 6243023.27 kr. 11764166.88 kr.  8177421.55 kr.  9716693.17 

kr 820827.81 kr 2342704.20 kr 1107500.00 kr 1253599.50 1. 

—  6080138.01 — 11166222.75 — 8842810.74 — 9962695.82 2. 

— 880331.48 — 2213341.50 — 1892100.00 — 1744832.20 

kr. 5199806.53 kr 8952881.25 kr 6950710.74 kr 8217863.62 
— 71199.63 — 38362.75 —- — — 138922.40 

kr. 5277606.16 kr. 8991244.00 kr 6950710.74 kr 8356786.02 
— 144589.30 — 430218.68 — 119210.81 — 106307.65 3. 

kr. 6243023.27 kr. 11764166.88 kr.  8177421.55 kr. 9716693.17
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V. EFTIRLAUNASJÓÐUR STARFSMANNA LANDSBANKA ÍSLANDS 

Yfirlit yfir tekjur og gjöld árið 1959 og efnahagur 31. desember 1959. 

  

  

  

  

  

  

Tekjur: 
- Eignir 1. janúar 1959: 

a. Verðbréf, að nafnverði kr. 11631061.33 .... kr. 114641592.43 
b. Innstæða í sparisjóðsbók 2293 .......... — 596801.90 
c. Vextir af verðbréfum pr. 2. jan. 1959 .... — 108348.29 
d. Lán til Byggingarsamvinnufélags starfs- 

manna Landsbanka Íslands .............. —  1425159.88 
kr. 13594462.50 

Vaxtatekjur á árinu ................20.00000 00 — 904423.00 
Innborguð tillög sjóðsfélaga .............0..02.000.0 0. —  451927.61 
Innborguð tillög bankans .............00..00000 0000 n — 1054432.27 
Hagnaður af verðbréfum ............00.....00 00. — 2812.40 

Kr. 16008057.78 
Gjöld 

. Greidd eftirlaun á árinu .................. kr. 159536.79 
=- endurgreitt af Landsbanka Íslands skv. 2. gr. 
eldri reglug. sjóðs. .......0............. — 5552.36 

kr.  153984.43 
Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ............... kr.  108348.29 
Útborgaðir vextir á árinu .................. — 36343.15 

—  144691.44 
Endurgreidd tillög .................0000%.0 venerne — 36857.44 
Kostnaður ...............0..0000 0000 — 17943.28 

- Eignir 31. des. 1959: 
a. Verðbréf að nafnverði kr. 14191749.99 .... kr. 13847199.37 
b. Innstæða í sparisjóðsbók 2293 .......... —  793975.56 
c. Vextir af verðbr. pr. 2. jan. 1960 ........ —  139256.61 
d. Lán til Byggingarsamvinnufélags starfs- 

manna Landsbanka Íslands .............. — 874149.65 
— 15654581.19 

Kr. 16008057.78 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Tryggingarsjóðs sparisjóða 1959 ásamt efnahag 31. des. 1959. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun 1959: 

4% veðdeildarbréf Landsb., 14. fl. .............. kr. 10000.00 

52% vísitölubréf B-fl. 3 ............0000000.0.. —  80000.00 
512% vísitölubréf B-fl. 4 .............0.......... — 210000.00 
Innstæður í bönkum .........000.0..0 0000... — 482320.97 

  kr. 782320.97
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Tillag eins sparisjóðs fyrir 1957 .............020..0 0000... kr. 63.12 
Tillög sparisjóða fyrir 1958 .............0002 0... s ne. — 106145.78 
Vaxtatekjur sjóðsins ..............22000.. 0... s ns —  50849.16 

  

Kr. 939379.03 
Gjöld: 

Fjölritun á reikningum og burðargjald ...................... kr. 200.00 
Stjórnarlaun fyrir 1968, skv. ákvörðun ráðuneytisins .......... — 900.00 
Eign sjóðsins 31. des. 1959: 
4% veðdeildarbréf Landsb., 14. fl. .............. kr. 10000.00 
512% vísitölubréf B-fl. 3 .................0000.. — 80000.00 
54% vísitölubréf B-fl. 4 ...............000..0.0.. — 210000.00 
Innstæður í bönkum: 

Í 10 ára bókum .............. kr. 313982.37 
I 6 mán. bókum ............. — 178178.55 
Í alm. bókum ................ — 151118.11 

— 638279.03   

  — 938279.03 
  

Kr. 939379.03 

Séreign sparisjóðanna í Tryggingarsjóði sparisjóða, sbr, 1. mgr. 17. gr. laga nr. 
69/1941, um sparisjóði, var skv. ofangreindu kr. 938279.03 í árslok 1959, að með- 
töldum vöxtum af árlegum tillögum sparisjóðanna til sjóðsins. 
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Stjórn Tryggingarsjóðs sparisjóða. 

Reykjavík, 5. apríl 1960. 

Halldór Stefánsson. 

Jónas H. Haralz. Klemenz Tryggvason. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og er ekkert við hann að athuga. 

Jón Pálmason. Jörundur Brynjólfsson. 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Efnahagsreikningur 31. desember 1959. 

  

Eignir 
Lán gegn veði í skipum ...........00000 00. .snnen rr kr. 177985448.80 
Fasteignalán (ríkistryggð kr. 13146500.00) ........000000... —- 37540520.00 
Lán vegna skipa í smíðum .................0 000. n en —  3600000.00 
Vaxtabréf Skuldaskilasjóðs ...............00%. 000... — 598500.00 
Önnur verðbréf ..............0...0. 0. — 899333.30 
Bankainnstæða .................0.02.0 0000 nn ss — 42572073.74 

Kr. 263195875.84 
Skuldir: 

Framkvæmdabanki, $ 1389325.02 á 16/32 + 55% .......... kr. 35149999.95 
Framkvæmdabanki, DM. 1356492.97 á 391/30 + 55% ...... —  8227401.16 
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249 3. Innstæður lántakenda ................0.00 0000 nn unn kr. 17596693.10 

4. Viðskiptamenn ..........2.0000 0000 nn en — 297319.41 

5. Stofnsjóður .............0000000 nenna — 185000000.00 

6. Varasjóður ...........2020000000 nes — 5000000.00 

7. Afskriftareikningur ...........00220200 00 ann —- 11500000.00 
8. Yfirfært til næsta árs ...........000000 0000. — 424402.22 

  

Kr. 263195875.84 

Reykjavík, 8. janúar 1960. 

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein. Jóhannes Elíasson. F.R. Valdemarsson. 
  
Elías Halldórsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur og 
skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 4. apríl 1960. 

Einar Bjarnason. Sverrir Júlíusson. 

250 REIKNINGAR TRYGGINGASTOFNUNAR RÍKISINS 

Rekstrareikningur lífeyristrygginga árið 1958. 

  

Gjöld: 

I. Greiddar bætur: 
1. Ellilífeyrir .......0.00..00 0. kr. 67831620.11 
2. Örorkulífeyrir ...........000.000.0.. — 21359581.50 
3. Örorkustyrkur ........0..0.0.00...... — 1540328.00 
4. Makabætur ........0.000000 00... — 261719.00 
5. Fjölskyldubætur ...........0.0..0.... — 22826555.00 
6. Barnalífeyrir ..........0.0000 000... — 24145605.00 
7. Mæðralaun ........0.000000 00... —  3183939.00 
8. Fæðingarstyrkur .................... — 7962305.00 
9. Ekkjubætur og lífeyrir .............. — 2001556.00 

10. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega .... —  4557332.58 
kr. 155670541.19 

Il. Framlag til sjúkrasamlaga ...........02.000000 00.00.0000... — 4946782.65 
III. Til opinberra rannsóknarst. ...........0.000000 0... 0000. — 424422.78 
IV. — læknisvitjana og sjúkraflutninga ........0..0000000.0... — 300447 43 
V. Sjúkrakostnaður vegna milliríkjasamninga ............... — 17305.59 

VI. Sjúkrabætur frá 1956 ........00000000 00 nn renn — 14098.50 
VII. Tillag ríkissjóðs til sjúkrasamlaga .............0.0...0.0... — 15266867.57 

VIII. Kostnaður ...........2.020000 00 eeen — 5592928.86 
IX. Vextir til sérstakra sjóða: 

1. Til ellistyrktarsjóða ................. kr.  170108.28 
2. — vörælufjár Sjúkrasamlags Rvíkur . — 31826.14 
3. — erfðafjársjóðs ........00000000.... —  217145.76



III. 
IV. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
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4. Til stofnkostnaðarsjóðs ............. kr.  424720.02 
5. — varasjóðs lífeyristrygginga ...... —  3524565.58 

kr. 4368365.78 
Tillag til varasjóðs .................00.0. 00 sn. — 2955635.34 

. Til vörzlufjár vegna erfðafjársjóða .............0.00.0.... — 1423853.81 

Kr. 190981249.50 
Tekjur: 

Framlag ríkissjóðs skv. 24. gr. ............00000 000... kr. 49100000.00 
. Iðgjöld hinna tryggðu skv. 27. gr. ...... kr. 49913119.45 

Til afskriftasjóðs ....................... —  2495655.97 

Alls kr. 47417463.48 
Úr afskriftasjóði 1954 ................... — 464089.07 

—  41881552.55 
Framlög bæjar- og sveitarfélaga ..............000.0.00... —  27400000.00 
Iðgjöld atvinnurekenda skv. 29. gr. ...... — 22601728.86 
Til afskriftasjóðs ....................... — 1130086.44 

Alls kr. 21471642.42 
Úr afskriftasjóði 1954 .................. —- - 806598.50 

—  22278240.92 
Framl. sveitarsjóða til lífeyrisuppbóta .................. — 2583512.51 

- Endurkræfur lífeyrir: 
1. Skv. Þbótaskrá ...................0.... kr. 14956486.00 
2. Frá slysatryggingu ................... — 1530663.00 

— —-  16487149.00 
. Vextir .........0.00.0022 000 — 4368365.78 
- Erfðafjárskattur ...................... 0002. —  1423853.81 

Ríkissjóðsstyrkur sbr. gjaldalið IV. ...................... — 100000.00 
Framl. ríkissjóðs til sjúkrasamlaga ...................... — 16266867.57 

. Ur vörzlufé vegna sjúkrabóta ............0.0.0000 000... 0. — 14098.50 

. Tekjuhalli á árinu: - 
1. Framlag ríkissjóðs ................... kr. 49100000.00 

Utgjaldahluti ........................ — 49743342.77 

— 643342.77 
2. Tögjöld hinna tryggðu ................ kr. 47861552.55 

Utgjaldahluti ........................ — 49743342.77 
- —  1861790.22 

3. Framlag sveitarsjóðs ................. kr. 27400000.00 
Útgjaldahluti ........................ — 28640106.44 

— 1240106.44 
4. Iðgjöld atvinnurekenda .............. kr. 22278240.92 

Utgjaldahluti ........................ — 22610610.35 

— — 332369.43 

Kr. 190981249.50 

  

Þórhallur Hermannsson. 

1960 

250
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250 Efnahagsreikningur lífeyristrygginga 31. des. 1958. 

Eignir 

I. Sjóður og bankainnstæður .........0..00000 00.00.0000... kr. 25278662.54 

II. Innstæður í Söfnunarsjóði .........00000. 0000... — 1897228.70 

III. Ýmsir skuldunautar: 
1. Ríkissjóður ..... IA kr. 4247075.11 

2. Sjúkrasamlög .......0..00000.0.0.0.. —  2073200.10 

3. AÐRIR .....20002 0000 — 362090.33 
—  6682365.54 

IV. Ógreiddir vextir ..........000.22..0.. enn — 1938366.53 

V. Verðbréf .........0..000 enn — 50347913.24 

VI. Áhöld og húsmunir .........00000 0... 0r rn — 600000.00 

VII. Umboðs- og innheimtumenn: 

1. Sjóðir og bankainnst. við reikningslokun kr. 37810754.93 

2. Óinnheimt iðgjöld ..........0.0.000.... — 13599213.16 

3. Óinnheimtur barnalífeyrir ............ — 14863395.57 

4. Skuldir bæjar- og sveitarfélaga ...... — 17958429.79 

5. Ýmislegt ..........000.000.0. 0... —- 60290.39 
— — —- 84292083.84 

VIII. Til næsta árs: 
1. Tekjuhalli '58; iðgjöld hinna tryggðu kr. 1861790.22 

Tekjuafgangur frá fyrra ári .......... —  392921.87 
— 1468868.35 

2. Tekjuhalli '58; framlag sveitarsjóðs .. — 1240106.44 
Tekjuafgangur frá fyrra ári .......... —  1087904.60 

— 152201.84 

Kr. 172657690.58 

Skuldir: 

I. Ymsir skuldheimtumenn: 
1. Sjúkrasamlög .......0.000000 0000... kr. 4493892.03 
2. AÐRIR .......000 0000 — 65000.00 

kr.  4558892.03 

IL Ógreiddur kostnaður ...........0..00002 00... 0 enn — 359960.12 

III. Afskriftasjóður ..........00000200 nes — 12070637.82 

IV. Stofnkostnaðarsjóður ........0.0020000n 0 nn enr nr — 1505261.73 

V. Vörzlufé: 
1. Ellistyrktarsjóðir .............0.0..... kr. 3496984.48 
2. Erfðafjársjóður ..........0..000.00... —  5983914.82 
3. Vegna Sjúkrasamlags Reykjavíkur — 671820.58 
4.  —  öÖrorkubóta ........0000000.... —  4444209.49 

5 —  sjúkrabóta .....000.000000.0... — 13587216.34 

6 — heilsugæzlu ..............0.... —  1000000.00 
7 —  sjúkraflutn. og læknisvitjana .. —  1818240.32 

— — 31002386.03 

VI. Umboðs- og innheimtumenn: 
1. Ógreiddar bætur rr kr.  969474.22 
2. Inneignir sveitarfélaga ............... — 2222345.60 
3. Ógreiddur kostnaður og umboðslaun . — 593370.46 
4. Ýmislegt ......0000000.0 000. —- 1170418.28 

  4955608.56
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VII. Til næsta árs: 
1. Ríkissjóður; inneign f. f. ári ........ kr. 1921097.45 

Tekjuhalli 1958 ........0000000 00... —  643342.77 
kr. 1277754.68 

2. Framl. atvinnurekenda; inneign f. f. ári — 2431408.97 

Tekjuhalli 1958 .......000000 000. —  332369.43 
—-  2099039.54 

VIII. Varasjóður: 
1. Frá fyrra ári .......0000000. 000 kr. 102347949.15 
2. Vextir á árinu „.........0..0000000.. —  3524565.58 
3. Tillag á árinu .........00.000..00... — 2955635.34 

— 108828150.07 

Kr. 172657690.58 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur slysatrygginga 31. des. 1958. 

Eignir 

I. Sjóður og bankainnstæður ...........000000 000... 0... kr. 25023936.50 
TI. Ýmsir skuldunautar: 

1. Óinnheimt iðgjöld skyldutrygginga ..... kr. 1699625.01 
2. — — frjálsra slysatrygginga -—  4395328.72 
3. Endurtryggjendur „..........000.0000. 0... —  39607.79 
. —  2174561.52 

III. Ögreiddir vextir ........2.00200000 00 —  903843.16 
IV. Verðbréf .........00000000 0000 ner — 19027612.26 
V. Áhættufé í Ísl. endurtryggingu ...........0.0200 0000... 0... — 60000.00 

Kr. 47189953.44 

Skuldir: 
I. Ýmsir skuldheimtumenn: 

1. Endurtryggjendur ..................... kr.  361295.16 
2. Skattar af iðgjöldum .................. —- 54964.22 
3. Annað .......00000000 0000 — 10000.00 

kr. 426259.38 

II. Ógreiddar bætur: 
1. Skyldutryggingar ........00.0000.0.0.... kr. 5024192.64 
2. Frjálsar tryggingar ................... — 53500.00 

. — 5077692.64 
III. Ógreitt áhættufé í Íslenzkum endurtryggingum ........... — 60000.00 
IV. Iðgjaldavarasjóður frjálsra slysatrygginga ................. — 26431.10 
V. Afskriftasjóður ..,........0.0.002002. 000. 0. nn —-  1980189.02 

VI. Höfuðstólsandvirði slysalífeyris ...........0.00.0.00.00.0.0. — 12404453.28 

1960 

250



1960 

250 VII. 

VIII. 

VIII. 

II. 
III. 
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Varasjóður frjálsra trygginga: 
1. Frá fyrra ári .............0.0. 0... kr. 1432792.70 
2. Vextir 1958 .......000000000 000. —- 42983.78 
3. Tekjuafgangur frjálsra slysatrygginga .. — 139574.15 

kr. 1615350.63 
Varasjóður skyldutrygginga: 
1. Frá fyrra ári .............00... 0... kr. 20431269.39 
2. Vextir til varasjóðs skyldutrygginga .. — 115094.43 
3. Tekjuafgangur skyldutrygginga ........ -—  4453213.57 

— 25599571.39 

Kr. 47189953.44 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur slysatrygginga árið 1958. 

  

  

  

  

Gjöld: 
Bætur skyldutrygginga: 
1. Dánarbætur .............2.00000 00... kr. 2409229.79 
2. Örorkubætur ..........00.0000 0000. — 2407892.83 
3. Dagpeningar ..........0.00000.0.0. 0... —  2537621.59 
4. Kaup og aflahlutur lögskráðra sjómanna — 333736.59 
5. Sjúkrakostnaður .............2..0000... — 883944.93 

kr. 8572425.73 
Styrkur til slysavarnastarfsemi ............002.00 000... 0... — 10000.00 

. Bætur frjálsra slysatrygginga .........0..0000. 000 — … 231992.38 
Iðgjaldahluti endurtryggjenda ..............2000 0000. 0..0.. — 713200.85 
Kostnaður ..........0.0.00202 0200. —  1062351.98 

. Vextir til höfuðstóls lífeyris ...........0..0002.00 000... — 635892.20 
—  — varasjóðs frjálsra slysatrygginga ................ — 42983.78 
— — — skyldutrygginga ................2..... — 715094.43 

. Tekjuafgangur frjálsra slysatrygginga ...............0..2... — 139574.15 
— skyldutrygginga ...................00020.0.. — 4453213.57 

Kr. 16576729.07 

Tekjur: 

Iðgjöld skyldutryggingar álögð samkv. 43. gr. kr. 12898372.64 
Til afskriftasjóðs ...........000.00000000.. — 644918.63 

Kr. 12253454.01 
Úr afskriftasjóði 1954 .................... —  421159.87 

kr. 12674613.88 
Iðgjöld frjálsra slysatrygginga ..................0 0000... — 119837.22 
Þóknun og umboðslaun frjálsra slysatrygginga ............ — 98721.69
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IV. Tjónahluti endurtryggjenda .........0.0000 000... nn... kr.  206208.47 250 
V. Vextir .........00000 0000 — 2817347.81 

Kr. 16576729.07 

  

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs 31. des. 1958. 

  

  
  

  

Eignir 
I. Sjóður sees seneste kr. 65930659.05 

II. Verðbréf ...........2....00. 0000 —  20922000.00 
III. Ógreiddir vextir ...................2000 nn. nn — 900023.01 
IV. Ógreitt framlag ríkissjóðs: 

1. Vegna iðgjalda 1957 ................. kr. 2496136.00 
2. — — sjómanna 1958 ....... —  3675663.90 

— 6171799.90 

V. Innheimtumenn: 
1. Óinnheimt iðgjald skv. 5. gr. ........ kr. 3473580.65 
2. — framlög sveitarfélaga ..... — 6938655.90 
3. — — — vegna 

iðgjalda sjómanna 1958 .............. — 1056760.92 
4. Innheimt við reikningsskil ........... — 17012357.50 

— —  28481354.97 

Kr. 122405836.93 

Skuldir: 
I. Ógreiddur kostnaður: 

1. Innheimtulaun umboðsmanna ........ kr. 28019.44 
2. Ýmislegt greitt eftir áramót .......... —  106293.04 

— kr.  134312.48 
II. Afskriftasjóður: 

1. Afskriftasjóður 1. jan. 1958 .......... kr. 857749.56 
2. Óinnheimtanleg iðgjöld 1958 .......... — 8756.57 

  

Mismunur kr.  848992.99 

3. Viðbót á árinu ...........00.0000..0... — 552536.14 
— 1401529.13   

III. Höfuðstóll: 
1. Höfuðstóll 1. jan. 1958 ............... kr. 73988608.84 
2. Viðbót á árinu .........0.0000.0000... — 46881386.48 

- — 120869995.32 

Kr. 122405836.93 

  
  

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson.   
Þórhallur Hermannsson.
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250 Rekstrarreikningur Atvinnuleysistryggingasjóðs árið 1958. 

I. Bætur: Gjöld: 
1. Dagpeningar ..........000000000.00.0... kr. 403129.28 
2. — vegna barna ............ —  50821.44 

kr.  453950.72 
II. Kostnaður ................0002.0.0 0. eens — 516861.39 

III. Til afskriftasjóðs iðgjalda ...............0.0200 0. 0... .... — 552536.14 
IV. Rekstrarafgangur ...............0.20000000 000... — 46881386.48 

Kr. 48404734.73 
Tekjur: 

I. Iðgjöld atvinnurekenda skv. 5. gr. ....... kr. 11099327.60 
Ranglega lagt f. f. ári .................. — 48604.78 

II. Framlag sveitarfélaga skv. 11. gr.: kr. 11050722.82 
1. Vegna vinnu 1957 ..............000... kr. 9212890.87 
1. — sjómanna 1958 ................ —  1837831.95 

III. Framlag ríkissjóðs skv. 12. gr.: — 11050722,82 
1. Vegna vinnu 1957 .................. kr. 18425781.74 
2... — sjómanna 1958 ............... — 3675663.90 

— 22101445.64 
IV. Vextir ..,.........00.200000000 ess — 4201843.45 

Kr. 48404734.73 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna 31. des. 1958. 

Eignir 
I. Sjóður .............22000000 0000 kr. 868128.64 

Il. Verðbréf ..............02.0000 000. ser — 3764216.02 
III. Innheimtumenn ............0..000 000. sn — 841011.65 
IV. Ógreiddir vextir ..............2.2..0.0... 0 — 117880.03 

Kr. 5591236.34 
Skuldir: 

I. Viðskiptamenn ...........000000000.s0 sn rn kr. 1362.00 
II. Ógreiddur lífeyrir .................000 00. s.n — 2.00 

III. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári ............000.0000.... kr. 4769945.98 
2. Aukning 1958 ........00000000.0. 0... — 819926.36 

— 5589872.34   

Reykjavík, 1. júlí 1959. 
TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

  

Kr. 5591236.34 

  

Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs hjúkrunarkvenna árið 1958. 

Gjöld 
I. Lífeyrir ..............20200 000 kr. 430062.00 

IL Kostnaður ................22000. ss sess — 17250.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ...............2.00200.0. ner -—  36629.61 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................. —  819926.36 

Kr. 1303867.97 
Tekjur 

I. Tilfallin iðgjöld ..................0.00 00... 0. nn nn kr. 860969.35 
II. Vextir ................20.0... sn —  262854.11 

III. Endurgreiddar lífeyrishækkanir ..................0..0.0... 0. — 180044.51 

Kr. 1303867.97 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra 31. des. 1958. 

Eignir: 
I. Sjóður „.............200002 0... ses kr. 334552.26 

II. Verðbréf ...............2.02200 000 e rns — 18000.00 
III. Innheimtumenn ...........0200.00 0000 0n nn — 78440.58 
IV. Ógreiddir vextir ...................02 000... — 71601 

Kr. 431708.85 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir ....................... 0. kr. 11766.49 
II. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári .................0.00.00. 000... kr. 378236.75 
2. Aukning 1958 .............0... 0000... — 41705.61 

  — 419942.36 
  

Kr. 431708.85 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 

  

Þórhallur Hermannsson. 

B 63 
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Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs ljósmæðra árið 1958. 

  

Gjöld 
I. Lífeyrir ................00 nes kr. 273268.41 

Il. Kostnaður ................0000.2 0000. enn —  5750.00 
III. Endurgreidd iðgjöld ...............00.000 0000. . nn —  1359.05 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning .................. —  41705.61 

Kr. 322083.07 
Tekjur 

I. Tillag ríkissjóðs 1958 .............22000000 0 sn kr. 23500.00 
II. Endurgreiddar lífeyrishækkamir .............0.000.0.000.0 000. — 241866.09 

III. Iðgjöld .......................0.0.0 0. —  38019.59 
IV. Vextir .................00000 00 — 18697.39 

  

Kr. 322083.07 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 31. des. 1958. 

  

Eignir 
I. Sjóður og bankainnstæður ...............2.000 0000 000... kr.  4138344.39 

II. Innstæða í Söfnunarsjóði ...............0000 0000 000. — 105594.29 
II. Verðbréf ................22000200 00 — 133674641.85 
IV. Innheimtumenn ...............200.0. 02. 0nn sn —  8907954.98 
V. Inneign vegna lífeyris skv. lögum nr. 40 1945 ............ — 6453630.76 

VI. Ógreiddir vextir ...........00..0.... 0 — 4417465.77 

Kr. 157097632.04 
Skuldir: 

I. Skuld vegna iðgjalda skv. lögum nr. 40 1945 ............ kr.  1405606.99 
II. Ógreiddur lífeyrir og styrktarfé .........0.00. 0... — 12325.13 

III. Viðskiptamenn ........,.......220000 0 ens — 21021.40 
IV. Höfuðstólsreikningur: 

1. Frá fyrra ári ...............0........ kr. 130965448.87 
2. Aukning 1958 „.........0.000.00000.. —  24693229.65 

— 155658678.52   
  

Kr. 157097632.04 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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Rekstrarreikningur Lífeyrisssjóðs starfsmanna ríkisins árið 1958. 250 

Gjöld 
I. Lífeyrir .................2.00000 00. kr. 6681239.43 

II. Endurgreidd iðgjöld ..................0.00000 0... — 513892.27 
II. Endurfærð iðgjöld vegna laga nr. 40 1945 .................. — 115470.08 
IV. Kostnaður ...............0..0. 00... — 460000.00 
V. Sjúkrasamlagsiðgjöld lífeyrisþega ..........0000.0.00. 0... — 1060.00 

VI. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning ................ — 24693229.65 

Kr. 32464891.43 
Tekjur 

I. Iðgjöld ..................20.0. 00... kr. 20554271.64 
II. Endurgreiddar lifeyrishækkanir .................0.00.000. — 43292762.13 

III. Endurfærður lífeyrir skv. lögum nr. 40 1945 .............. — 1152132.98 
IV. Vextir ..................0000 000 —  7465724.68 

  

Kr. 32464891. 43 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara 31. des. 1958. 

  

Eignir 
I. Sjóður .................00 0000. kr.  880099.54 

II. Verðbréf ...................0.. nerne eres, -— 26798186.42 
HI. Ógreiddir vextir „...........0...... eeeeer ever — 763539.68 
IV. Innheimtumenn: Ríkissjóður .............000000000000. — 850718.08 

Kr. 29292543.72 
Skuldir: 

I. Ógreiddur lífeyrir ............0......0. 0 kr. 38416.23 
II. Viðskiptamenn ................0. 000... — 3000.00 

III. Höfuðstólsreikningur: 
1. Frá fyrra ári ......................... kr. 24988570.27 
2. Aukning 1958 ...............000..... — 4262557.22 

— -— 29251127.49   

  

Kr. 29292543.79 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson.
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250 Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs barnakennara árið 1958. 

Gjöld 
I. Lífeyrir ..................2.0 000. kr. 2483934.68 

II. Endurgreidd iðgjöld ..................0.000. 00... — 55908.78 
III. Kostnaður ................00.2020 00. .0ns ses —  92000.00 
IV. Aukning, sem færist á höfuðstólsreikning .................. — 4262557.22 

Kr. 6894400.68 
Tekjur 

I. Iðgjöld ..................20020 0000 kr. 4080047.33 
II. Hluti ríkissjóðs af lífeyrishækkunum ...........0...0.....00. — 1401270.13 

II. Vextir ................. 000... — 1413083.22 
  

Kr. 6894400.68 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna 31. des. 1958. 

  

Eignir 
I. Inneign hjá Alþingi ..............0..0. 000... nn kr. 406664.73 

II. — — ríkissjóði ..............02.2200 000... — 125353.27 

Kr. 532018.00 
Skuldir: 

I. Skuld við almannatryggingar ..............00.00 0020... 0... kr. 511797.44 
II. Ógreiddur lífeyrir .............0...... 0000. — 20220.56 

  

Kr. 532018.00 
Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs alþingismanna árið 1958. 

I. Lífeyrir ............2000020 0000 kr. 532018.00 
  

Kr. 532018.00
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Tekjur: 250 

I. Idgjåld ............00%%0 2. ones kr. 313382.24 

Il. Halli 1958 .........0200000. enn — 218635.76 
  

Kr. 532018.00 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Efnahagsreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna 31. des. 1958. 

  

Eignir 

I. Sjóður ........0.0000000 00 kr. 3604122.94 

II. Óinnheimt iðgjöld .............20 020... e nn — 2021939.11 

IIL Skuld ríkissjóðs vegna lífeyris .......220000000 000... — 6219.00 

Kr. 5632281.05 

Skuldir: 

I. Höfuðstóll ...........00.0. 0000 kr. 5632281.05   

Kr. 5632281.05 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  

Þórhallur Hermannsson. 

Rekstrarreikningur Lífeyrissjóðs togarasjómanna árið 1958. 

  

Gjöld 

I. Lífeyrir ...........0220000 00 kr. 6219.00 

II. Kostnaður ..........02.0000 0 eens — 100000.00 

III. Endurgreidd iðgjöld ............2.00..00.0eno nn nn — 446.40 

IV. Rekstrarafgangur ..........02000. 00 .sennn nn nr — 5632281.05 

Kr. 5738946.45 
Tekjur 

I. Iögjöld skv. 9. gr. ......2.00000 000 kr. 5184160.64 

II. Framlag ríkissjóðs skv. 1. gr. ......02.00000 00... —  500000.00 
II Lífeyrir endurgreiddur af ríkissjóði .........0.00000. 0000... — 6219.00 

IV. Vextir .............00 00. — 48566.81   

Kr. 5738946.45 

Reykjavík, 1. júlí 1959. 

TRYGGINGASTOFNUN RÍKISINS 

Sverrir Þorbjörnsson. 
  
Þórhallur Hermannsson.
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1958. 

Rekstrarreikningur frá 1. maí til 31. desember 1958. 

Gjöld 
Kostnaður ..................00.0000 0000 kr.  40669.47 
Yfirfært til næsta árs til vara fyrir tjónum ...................... — 2100000.00 
Rekstrarhagnaður ...................0.000.020 00. — 3036944.24 

Kr. 5177613.71 
Tekjur 

Iðgjöld .................... 0000 kr. 5177613.71 

Kr. 5177613.71 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1958 

Eignir 
Iðgjöld ....................0 00 kr. 5177613.71 
Virðingar ...................0000 0000 —  106600.00 

. kr. 5284213.71 
Utistandandi skv. tjónabók: 
Greiðslur upp i tjón ...........2...0000 000 —  316355.86 

Kr. 5600569.57 
i Skuldir 

Inneign Samábyrgðar Islands ................00000 0... nv vn kr. 463625.33 
Til vara fyrir tjónum ................0.00 0000 0 nn — 2100000.00 
Rekstrarhagnaður skv. rekstrarreikningi ......................... -— 3036944.24 

Kr. 5600569.57 

Reykjavík, 15. júlí 1959. 

Páll Sigurðsson. 

Framanritaður rekstrar- og efnahagsreikningur er samhljóða bókum Samábyrgðar 
Íslands (bráðafúadeildar), sem ég hef endurskoðað. 

Reykjavík, 15. júlí 1959. 

Kristján Sigtryggsson.
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1959. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1959. 

  

Gjöld 

Kostnaður ...........0000000 enn kr. 54309.26 

Tjón #..........0.000 00 — 1324079.91 

Yfirfært til næsta árs til vara fyrir tjónum .........00000000 00... —  8180000.00 

Rekstrarhagnaður ..........0002200 0000 eens — 3078427.01 

Kr. 12636816.18 

Tekjur: 

Yfirfært f. f. ári til vara fyrir tjónum .........000000 0000... 0... kr. 2100000.00 

Iðgjöld .........000.%0 02 .nnn een — 10536816.18 
  

Kr. 12636816.18 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1959. 

i Eignir: 
Utistandandi skv. viðskiptamannabók: 
Viðskiptamenn ................- kr. 11562401.08 
Samábyrgð Íslands ............. — 4281294.38 

kr. 15843695.46   

— innb. af Útflutningssjóði, sem ekki er hægt að 
sundurliða ...........200000 000... enn —  3803968.71 

kr. 12039726.75   

Útistandandi samkv. tjónabók: 

  

Greiðslur upp Í tjón ..........0.0000 00. ð nr —  2208862.50 

Fúavarnaefni ..........0.0..0. 0. — 46782.00 

Kr. 14295371.25 

Skuldir: 

Til vara fyrir tjónum ........002200 00 .n enn kr. 8180000.00 

Rekstrarhagnaður f. f. á. ........0000. 000... kr. 3036944.24 
AAA -- 3078427.01   

—  6115371.25   
  

Kr. 14295371.:25 

Reykjavík, 17. september 1960. 

Páll Sigurðsson. 

.  Framanritaður rekstrar- og efnahagsreikningur er samhljóða bókum Samábyrgðar 
Íslands (bráðafúadeildar), sem ég hef endurskoðað. 

Reykjavík, 17. september 1960. 

Kristján Sigtryggsson.
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REIKNINGUR 

Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum fyrir árið 1959. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1959. 

Gjöld: 
Vélbátaflotinn: 

Hluti endurtr. í iðgjöldum ...................... kr. 21547564.78 
Tjón ........0...000 000. — 17906952.23 
Yfirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 8275034.36 
— hluti endurtr. ................ — 6785293.90 

— — 1489740.46 
kr. 40944257.47 

Strandferðaskip ríkissjóðs: 
Tjón .......000.0200 0000 kr.  189034.75 
Yfirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 135000.00 
— hluti endurtr. ................ —  128250.00 

— — 6750.00 

—- „ 195784.75 

Skip landhelgisgæzlunnar: 

Hluti endurtr. í iðgjöldum ...................... kr. 2105166.02 
Tjón ..........0002. 0000 —  6238956.92 
Yfirf. til n. árs til vara fyrir tjónum kr. 1777140.62 
— hluti endurtr. ................ — 1611220.30 

- — 165920.32 
— 8510043.26 

Skrifstofukostnaður ..................2.00. 0000. —  982684.90 
Vextir ..........00.0220000 000 — 3606.17 
Fyrningar ...............2202..0 0000. — 14311.56 
Rekstrarhagnaður ....................2000..0 0000 nn —  1932849.24 

Kr. 52583537.35 

Tekjur: 
Vélbátaflotinn: 
Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 7719060.01 
— hluti endurtr. ................ — 6089793.70 

— kr. 1629266.31 
Iðgjöld ...................0.00 0... — 26032355.83 
Hluti endurtr. í tjónum ............0000 00 00000.. — 13937306.25 
Umboðslaun ............0.00022. 0000 —  2484080.94 

kr. 44083009.33 

Strandferðaskip ríkissjóðs: 
Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 324000.00 
— hluti endurtr. ............... — 307800.00 

— 16200.00 
Hluti endurtr. í tjónum ............000.000000.0.. — 146593.85 

  —  162793.85
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Skip landhelgisgæzlunnar: 
Yfirf. frá f. ári til vara fyrir tjónum kr. 794037.50 

  

  8298135.57 
39598.60 

  

— hluti endurtr. ................ — 654819.30 

kr. 139218.20 
Iðgjöld .............00...2 000 —- 2208776.97 
Hluti endurtr. í tjónum .........000.00000000 00. —  5634365.64 
Umboðslaun ............0000.0.0 nn — 315774.76 

- kr 
Vextir .................000 00 — 

Kr 

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1959. 

Eignir: 

". 52583537.35 

  

  

  

Peningar í sjóði og bönkum ...........00..00.000 00 kr. 2975798.68 
Skuldir viðskiptamanna ................2.200 00 0000. — 27341388.48 
Fyrirfram greidd húsaleiga ..............000000.0... 0. — 178894.50 
Skrifstofuhusgågn .................02.2.0.0 0000 — 162467.78 
Skuldabréf ................222200000ee ser — 60000.00 
Björgunaráhöld ........................20000 00 — 80681.41 

Kr. 30799230.85 
Skuldir: 

Stofnfé .......0.0000.000..0000snn ner kr. 2000000.00 
Inneignir viðskiptamanna ..............0.00000 0000. — 21249903.79 
Fyrningarsjóður húsgagna og áhalda ...........000.0000 0000... — 10712467 
Til vara fyrir tjónum: 
Vélbátaflotinn ...........2....000 00. kr. 8275034.36 
Strandferðaskip ríkissjóðs ...................... — 135000.00 
Skip landhelgisgæzlunnar ...................... — 1777140.62 

Kr. 10187174.98 
== hluti endurtryggjenda ...............0000.... —  8524764.20 

—  1662410.78 
Rekstrarhagnaður frá f. árum .................. kr. 3846942.37 
Skv. rekstrarreikningi 1959 ..................... —  1932849.24 

— — 5719791.61   

  

Reykjavík, 16. júlí 1960. 

Páll Sigurðsson. 

. 30799230.85 

Framanritaður rekstrar- og efnahagsreikningur er borinn saman við bækur 
stofnunarinnar, sem ég hef endurskoðað og ekkert fundið athugavert 

Ég hef sannprófað sjóðseign, verðbréf og bankainnstæður. 

Reykjavík, 16. júlí 1960. 

Kristján Sigtryggsson. 

við. 
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VÍSINDASJÓÐUR 

Rekstrarreikningur Vísindasjóðs frá stofnun til 31. desember 1958. 

Gjöld 

Greitt Raunvísindadeild ............0000000 000. 00... kr. 511000.00 

— Hugvísindadeild ............00.0..00.0.0.000.. — 219000.00 
kr. 730000.00 

Laun ritara Raunvísindadeildar ................... kr. 13500.00 
— —— Hugvisindadeildar ...............00... — 8000.00 

— 21500.00 

Prentun og bókhaldsbækur .........20.000 00 nn enn 483.89 

Hreinar tekjur ...........20.002000. 00 nn —  394200.70 

Kr. 1146184.59 

Tekjur 
Framlag úr Menningarsjóði .........020000.000.000.. kr. 1200000.00 
— Framlag til Stofndeildar Vísindasjóðs, 5% .... — 60000.00 

kr. 1140000.00 

Vextir ............00.0. 0. — 6184.59 

Kr. 1146184.59 

Efnahagsreikningur Vísindasjóðs 31. desember 1958. 

Eignir: 

Innstæða á spb. nr. 7615 við Landsbanka Íslands ................ kr. 14200.70 

Menningarsjóður, ógreitt framlag .................. kr. 400000.00 
— Hluti stofndeildar ............0000000 0000. —-  20000.00 

— 380000.00 

Kr. 394200.70 

Skuldir: 

Hrein eign: 
Hreinar tekjur ............002.0. 0000 n nn kr. 394200.70 

Kr. 394200.70 

Reykjavík, 12. janúar 1959. 

Snorri Hallgrímsson, Gunnar J. Cortes, 

form. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf, dags. 3. nóv. 1959. 

Snorri Hallgrímsson.
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Rekstrarreikningur Stofndeildar Vísindasjóðs frá stofnun til 31. desember 1958. 

Gjöld 
Hreinar tekjur ..................00200. eee ss ns kr. 60968.34 

Kr. 60968.34 

Tekjur 
Framlag frá Vísindasjóði ..................02000 0000 0e nn kr. 60000.00 
Vextir ..........2.2000. 0... — 968.34   

Kr. 60968.34 

Efnahagsreikningur Stofndeildar Visindasjéds 31. desember 1958. 

  

  

Eignir: 

Innstæða á spb. nr. 2213 við Landsbanka Íslands .................. kr. 40968.34 
Menningarsjóður, ógreitt framlag ...............0.00.0 0000 van — 20000.00 

Kr. 60968.34 
FR Skuldir: 

Hrein eign: 
Hreinar tekjur .................20000.0 00 .n enn kr. 60968.34 

Kr. 60968.34 
Reykjavík, 12. janúar 1959. 

Snorri Hallgrímsson, Gunnar J. Cortes, 

form. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf, dags. 3. nóv. 1959. 

Snorri Hallgrímsson. 

  

  

VÍSINDASJÓÐUR 

Rekstrarreikningur Vísindasjóðs frá 1. janúar til 31. desember 1959. 

Gjöld 
Greitt Raunvísindadeild .................2000..0.00... kr. 511000.00 
— Hugvísindadeild .................00.0.00.0... — 219000.00 

kr. 730000.00 
Kaup ritara Raunvísindadeildar .................... kr. 18000.00 
— — Hugvísindadeildar ...................... — 12000.00 

—  30000.00 
Ýmislegur kostnaður ...........2..00.0 0... sans ss —  1152.00 
Hreinar tekjur ...............002.0 00 esesssss sr —  9431.45 

  

Kr. 770583.45 

1960 
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Tekjur 
Framlag úr Menningarsjóði ...........0.0...000.00000.. kr. 800000.00 
— Framlag til Stofndeildar Vísindasjóðs, 5% ........ — 40000.00 

———— kr. 760000.00 
Vextir ...........0..00.000 000 —  10583.45 

Kr. 770583.45 

Efnahagsreikningur Vísindasjóðs 31. desember 1959. 

Eignir: 

Innstæða á spb. nr. 7615 við Landsbanka Íslands ................ kr. 213632.15 
Menningarsjóður, ógreitt framlag ...............2.... kr. 200000.00 
— Hluti stofnlánadeildar ..............0.0.0..000000.. — 10000.00 

— 190000.00 

Kr. 403632.15 
Skuldir: 

Hrein eign 1. jan. 1959 ...........0000 0000... kr. 394200.70 
Hreinar tekjur ...............0000000 00. —  9431.45 

kr. 403632.15 
Kr. 403632.15 

  

Reykjavík, 6. janúar 1960. 

Snorri Hallgrímsson, Gunnar J. Cortes, 

form. gjaldkeri. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur endurskoðað ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf, dags. 21. nóv. 1960. 

Snorri Hallgrímsson. 

Rekstrarreikningur Stofndeildar Vísindasjóðs frá 1. janúar til 31. desember 1959. 

  

Gjöld 
Hreinar tekjur ...............0002000 000 0nn err kr. 43865.16 

Kr. 43865.16 
Tekjur 

Framlag frá Vísindasjóði ...............0.0.200200. 0000 n0 sr kr. 40000.00 
Vextir ...........0.0000000eesee sr —  3865.16 

  

Kr. 43865.16 

Efnahagsreikningur Stofndeildar Vísindasjóðs 31. desember 1959. 

Eignir: 

Innstæða í spb. nr. 2213 við Landsbanka Íslands .................. kr. 94833.50 
Menningarsjóður, ógreitt framlag ..............000.. 00... 0... — 10000.00 

Kr. 104833.50 
 



Hrein eign 1. jan. 1959 
Hreinar tekjur LK OR 
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Skuldir: 
kr. 60968.34 

— 43865.16 
kr. 104833.50   

Reykjavík, 6. janúar 1960. 

Snorri Hallgrímsson, 

form. 

Endurskoðunardeild fjármálaráðuneytisins hefur 

Gunnar J. Cortes, 

gjaldkeri. 

  

Kr. 104833.50 

endurskoðað  ofanskráðan 
reikning og ekki gert við hann neina athugasemd. Sbr. bréf, dags. 21. nóv. 1960. 

Snorri Hallgrímsson. 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN Hf. 

Ársreikningur 1959. 

Rekstrarreikningur frá 1. janúar til 31. desember 1959. 

Rekstrarkostnaður 
Vextir 
Vátryggingar 
Fyrningaafskriftir 
Hreinar tekjur 

=- Áburðarbirgðir 31. des. 1958 

Aðrar tekjur 

Sr 

Sr .. 

BR NR NN 

kr. 23832477 33 
—  4788026.73 

115544.00 
14981657.70 
3945190.15 
  

kr. 34234580.00 
— 22577000.00 
  

Kr. 56811580.00 
— 10708500.00 
  

Kr. 48263795.91 

kr. 46103080.00 
2160715.91 
  

Efnahagsreikningur hinn 31. desember 1959. 

Verksmiðjubyggingar, vélar, önnur mannvirki og tæki 
Varahluta- og rekstrarvörubirgðir 
Aburðarbirgðir 

Eignir: 

Kr. 48263795.91 

kr. 132866233.44 
— 4299332.36 
— 22577000.00 

1215507.64 
1945661.50 

1960 
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256 Peningar Í sjóði .............00000.. 0 nennt kr. 33601.40 
Verðbréf ...........20..0. sess — 1568692.00 

Kr. 164506028.34 

Skuldir 
Hlutafé ss. rener esserne, kr. 10000000.00 
Varasjóður ...........00000000 0. — 5552000.00 

Skuldabréfalán .............0.00.0.. sn sn —  95414652.25 
Fyrningasjóður ............200202.00 00 ner —  49851940.04 
Gengisreikningur ..............00020.0 00 .n senn — 455028.15 
Orkujöfnunarreikningur ...........0000000 00... — 35381.87 
Ýmsar skuldir ................. AAA —  1590836.52 
Ogreiddir áfallnir vextir ..........0000000002 000 — 869439.00 

Höfuðstóll: 
Hreinar tekjur 1959 .........00000000 0... nn. kr. 3945190.15 
Skuldir umfr. eignir 31 des. 1958 kr. 771439.64 
Varasjóðstillög .................. — 2437000.00 

— 3208439.64 
— 136750.51 

Kr. 164506028.34 

ÁBURÐARVERKSMIÐJAN Hf. 

Gufunesi, 22. jan. 1960. 

Hjálmar Finnsson, 

framkvæmdastjóri. 

Stjórn Áburðarverksmiðjunnar hf. 

Gufunesi, 9. febr. 1960. 

Vilhjálmur Þór, 

formaður. 

Ingólfur Jónsson. Kjartan Ólafsson. Pétur Gunnarsson. Jón Ívarsson. 

Ég undirritaður endurskoðandi Áburðarverksmiðjunnar hf. hef yfirfarið reikn- 
inga félagsins, sem samdir eru eftir bókum og fylgiskjölum pr. 31. des. 1959 af lög- 

giltum endurskoðanda. 
Hef ég ekkert fundið athugavert við þá. 

Gufunesi, 22. janúar 1960. 

Vilhjálmur Hjálmarsson. 

Ég undirritaður endurskoðandi Áburðarverksmiðjunnar hf. hef yfirfarið reikn- 
inga félagsins, sem samdir eru eftir bókum og fylgiskjölum pr. 31. des. 1959 af lög- 
giltum endurskoðanda, og hef ég ekki aðra athugasemd við þá að gera en að ég vil 
benda á, að afskriftir eru reiknaðar og birgðir metnar á annan hátt en áður. 

Gufunesi, 1. febrúar 1960. 

Halldór Kjartansson.



g
o
 

NO 
Få

 
M
I
 

511 1960 

REIKNINGUR 257 

Bjargráðasjóðs Íslands 1958. 

I. Rekstrarreikningur. 

  

  

Tekjur: 

. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá árinu 1957 kr. 137192.00 
. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga frá árinu 1958 — 198476.00 

kr. 335668.00 
. Bjargráðasjóðsgjöld ríkissjóðs ..........2.0.00.000 0. — 349800.00 
. Vaxtatekjur: 

a. Af innstæðum séreignarsjóðs ............... kr. 168675.30 
b. — eignum sameignarsjóðs ................. — 694224.22 

- — 862899.52 
. Lántökugjöld ................0000. 0... 00 — „ 36340.00 

Kr. 1584707.52 

Gjöld 
Kostnaðarreikningur ..............2.00... 20... r en kr. 257338.70 
Eftirgefin lán og styrkir ...............0000.00 00 000 — 1011730.00 
Eftirgefnir vextir af óþurrkalánum .............0..0.0000000.. —  75622.50 
Rekstrarhagnaður ......2000eueeusesenerensn nn 22.  — 240016.32   

Kr. 1584707.59 

  

  

  

  

Eignir: 
. Séreignasjóður: 

a. Innstæða frá f. ári .................... kr. 3314585.60 
b. Viðbót á árinu .............0.0.0.0000.. —  336509.30 

. = kr. 3651094.90 
. Sameignarsjóður: 

a. Skuldabréfaeign ......................... kr. 17682895.55 
b. Fasteignir .................0.00.000 000... —  1697400.64 
c. Lausafé ...........0.... 0000 — 97244 49 
d. Bankainnstæða ..............0..0.00..00... — 716594.74 
e. Sjóðsreikningur ...................0...... — 97601.43 
f. Ogreiddir vextir af óþurrkalánum ....... —  363699.75 

— — 20556436.60 

Kr. 24206531.50 
Skuldir: 

Skuldabréf Búnaðarbanka Íslands ........... kr. 1500000.00 
Skuldabréf ríkissjóðs ................0.0..... —- 1500000.00 
Hlaupareikningsskuld ....................... — 246433.34 

— 3246433.34 
Skuldlaus eign .................200 0000 — 20960098.16 

  

Kr. 24206531.50 
Reykjavík í júlí 1959. 

Jónas Guðmundsson.
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kr. 665904.00 

— 849237.93 
— 66212.50 
— 647993.46   

  

  

Kr. 2227747.89 

kr. 372067.21 

— 1398558.20 

—  453481.48 
— 3651.00   
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands 1959. 

I. Rekstrarreikningur. 

Tekjur: 

Bjargráðasjóðsgjald sveitarfélaga og ríkissjóðs ..........000....... 
Vaxtatekjur: 
a. Af óþurrkalánum .............0000 0000 kr. 527518.95 
b. — innstæðum séreignarsjóðs .................. — 185032.30 
ct. — innstæðum sameignarsjóðs ............02.... — 38940.02 
d. — skuldabréfum ..................00 00... —  91246.66 
e. Afföll af verðbréfum .........0.000000. 000. —  6500.00 

Húsaleiga .....................0000. eeen 
Rekstrartap ................2.20 00. =. 

Gjöld 
Kostnaðarreikningur ..................0.00..0 0... en 
Eftirgefin lán: 

a. Óþurrkalán 1955 20.00.0000 kr. 866378.20 
b. Oþurrkalán 1955 oftalin ...........0.0.0000000.. — 8580.00 
c. Fóðurlán ........0...00200.2 000... — 503600.00 
d. A-lån 200... —- 20000.00 

Vextir: 

a. Eftirgefnir vextir á óþurrkalánum ............. — 199451.48 
b. Endurgreiddir vextir á óþurrkalánum ......... —  41027.75 
c. Af lánum og hlaupareikningi ................. — 213002.25 

Lántökugjöld .......................00.nnn nn … 

II. Efnahagsreikningur. 

Eignir: 
1. Séreignarsjóður sveitarfélaga: 

a. Innstæða frá f. ári .................0..... kr. 3651094.90 
b. Viðbót á árinu ..................0.0.00... —  346331.30 

2. Sameignarsjóður: EH 
a. Skuldabréfaeign „..............0.0.00000.. kr. 14284129.88 
b. Fasteignir ...............0.0000000 00. —  2117799.19 
c. Lausafé ..........0002. 000. —- 237423.07 
d. Bankainnstæða ...............000.0.00... —  1529704.50 
e. Sjóðreikningur .............0.00000000... — 49450.64 
f. Ógreiddir vextir af óþurrkalánum ...... — 595168.22 

  

Kr. 2227747.89 

— 3997429.20 

-— 18813675.50   

Kr. 22811104.70
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Skuldir: 
Skuldir: 

Skuldabréf Búnaðarbanka Íslands .............. kr. 1000000.00 
Skuldabréf ríkissjóðs .........0..0.00. 000 —-  1500000.00 

kr. 2500000.00 
Skuldlaus eign 1. jan. 1959 .........00.00000.... kr. 20960098.16 
Frá dregst: 

1. Rekstrartap .................. kr. 647993.46 
2. Oftalið í Fóðurl.sj. v. afhendingu —  1000.00 

— 648993.46   

— 20311104.70   

  

Kr. 23811104.70 
Reykjavík í marz 1960. 

Jónas Guðmundsson. 

REIKNINGUR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS Hf. 

1. janúar — 31. desember 1959. 

Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 31. desember 1959. 

  

Eignir 
Fasteignaveðslán ...................00.2.0.0. nn kr. 77627.37 
Sjálfskuldarábyrgðarlán .................0..02.00.000 000 — 6824964.26 
Reikningslán .....................0200 0000 —  18930851.40 
Lán í hlaupareikningi ................2.0...0.0.0 0000 — 154038010.30 
Vixlar ......00.00000.00.00..n nn — 532720328.02 
Ýmsir skuldunautar ............0.0.00..0.02 000 —  36726491.36 
Verðbréf ................00000 000 — 11219973.48 
Erlend mynt ..............0.000 00 — 657627.17 
Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir .......... — 425387.05 
Erlendir bankar ...................002. 000... — 3224967.98 
Ógoldnir vextir .........0..00.00.. 0. — 294320.14 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ............0........0... —  49240195.60 
Sjóður ........00000000000 0 —  13170523.98 

Kr. 953011268.11 
Skuldir: 

Stofnfé ........00..00...20 000 kr.  7315400.00 
Varasjóður ...............0000002200 00 —- 32000000.00 
Afskriftareikningur ..................0.220 0000 —- 25000000.00 
Gengisreikningur ..................0.000.0...000 0... — 2100000.00 
Húsbyggingasjóður ................0.0.0000..0 2000 —  4000000.00 
Ógreiddur arður 1943— 1958 ...............0...0. 0. — 16848.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi ..............0.0....0000 00. — 169410774.24 
Sparisjóðsfé ............20.20 0000. — 839622624.29 
Ýmsir skuldheimtumenn ............000.0 00. — 63623122.66 
Endurseldir víxlar „..............0.00..0.00..20. 00 — 183674000.00 
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Innlendir bankar ..........0000.00ee eð nn kr. 64464758.96 
Erlendir bankar .........0.00.0.0s es vs sn —  6347800.68 
Fyrirfram greiddir vextir ........0000 ns —-  5930871.33 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .......0200000000 nn n ne —  49240195.60 
Yfirfært til næsta árs ..........00.020. 0000 nn — 264872.35 

Kr. 953011268.11 

Rekstrarreikningur Útvegsbanka Íslands og útibúa hans 1959. 

Gjöld 

Kostnaður við bankareksturinn .........00000000. 0... nenna kr. 19423602.97 

Fært á afskriftareikning ..........2.000 0000 en ess —- 2000000.00 

Til varasjóðs ..........0000000 0000 — 4000000.00 

Til húsbyggingasjóðs ..........0222000.. 00 ennne nn —  2000000.00 

Framlag til eftirlaunasjóðs .........0.00000 00 ns senn —  300000.00 

Til næsta árs yfirfærist ............0.00200.2 00 nn nr —  264872.35 

Kr. 27988475.32 

Tekjur 

Yfirfært frá fyrra ári ...........0000. 00 ses enn sn kr... 255396.90 

Vextir, umboðsmenn og aðrar tekjur ..........0.0.0020000....0.. — 27733078.42 
  

Kr. 27988475.32 

Reykjavík, 10. marz 1960. 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS 

Jóhann Hafstein. Jóhannes Elíasson. F. R. Valdimarsson. 

Við undirritaðir höfum endurskoðað framanritaðan efnahagsreikning ásamt 

rekstrarreikningi. 

Höfum við borið reikningana saman við bækur bankans og eru þeir í sam- 

ræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að birgðir bankans af víxlum, 

verðbréf og aðrar eignir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 18. maí 1960. 

Karl Kristjánsson. Björn Steffensen. 

Með skýrskotun til yfirlýsingar þingkjörinna endurskoðenda úrskurðast reikn- 

ingurinn réttur. 

Reykjavík, 24. maí 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason.
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands, Reykjavík 31. desember 1959. 

Eignir 
Fasteignaveðslán ...........002000 0000... nn enn kr. 11408.12 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ............200.200 0000 ann — 3468068.05 
Reikningslán ............20202 0000 0n nn eneret. —  52518282.69 
Lán í hlaupareikningi ..............000002. 0... e0 nn —  97483086.71 
Víxlar ........2020000 ss — 352645744.11 
Ýmsir skuldunautar ...............0..0.0nenenr rr —  32235116.91 
Verðbréf sst. — 75422723.28 
Erlend mynt .........20000000.. ss — 609326.38 
Bankahúsið og aðrar fasteignir ...........000000000. 00... 0... — 70053.00 
Erlendir bankar ..............2.00.0. eeen — 2448351.83 
Útibúið á Ísafirði ...................0000 0000 000 —  23352816.56 
Útibúið á Seyðisfirði ...............200.0.. 00. nr —  32665247.44 
Útibúið í Vestmannaeyjum ..........000000. s.s — 62367672.96 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ........000.000.000000.0... —  42929160.17 
Sjóður ...........0.000020 nn —  10838038.56 

Kr. 789065096.7 '/ 

Skuldir: 
Stofnfé .........2.0.0.00. 0 kr. > 7316400.00 
Varasjóður ..............2022.0.0.se sr —  32000000.00 

Afskriftareikningur ................2.2202 0000 0n nn — 25000000.00 
Gengisreikningur ................200 0... ern —- 2100000.00 
Húsbyggingasjóður ...................0..200 00 en anne —  4000000.00 
Ogreiddur arður 1943— 1956 ............0.00.. s.s. ner — 16848.00 
Innstæðufé í hlaupareikningi ...............0.0.000 0000... — 131355178.01 
Sparisjóðsfé ...........20.02000 0000 sn ss — 219908508.52 
Ýmsir skuldheimtumenn ............0.00.. 000 ens — 59919417.97 
Endurseldir víxlar ................2000. 00 neee — 183674000.00 
Innlendir bankar ...............200200 000. se ens —  64464758.96 
Erlendir bankar ..............2...0..000ee een — 6347800.68 

Útibúið á Akureyri ...........2...00.. 00 — 6883468.50 
Fyrirfram greiddir vextir ...........0..02...000 000 — 2885683.61 
Åbyrgdir vegna viðskiptamanna ............0..00000 000... 0... —  42929160.17 
Yfirfært til næsta árs .................0. 0... sn — 264872.35 

  

Kr. 789065096.77 

Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands 31. desember 1959. 

I. Útibúið á Akureyri. 

. Eignir 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands ............2.00.0000.0 00... kr. 6883468.50 
Sjálfskuldarábyrgðarlán ................02....00 0000 0 nn en —  2242950.00 
Reikningslán .................200000000. ns s en — 10390537.04 
Lán í hlaupareikningi ...................0.0. 0. ens. nn — 17161464.00 
Vixlar ASS — 25010090.01 

1960 
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259 Ýmsir skuldunautar ............0.00.0. 0... e ns kr. 266189.07 
Erlendir bankar ...............02000000s ss ss — 116616.15 
Verðbréf ..........00.20000 000 — 40058.90 
Húseignir útibúsins .....................0000 0000. — 2.00 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ...........2000000... 00... — 208167.68 
Sjóður .......022000000 rr —  828996.69 

Kr. 63808540.04 
Skuldir: 

Innstæðufé í hlaupareikningi ...............0000 000... 0. kr. 17072805.46 
Sparisjóðsfé .........00.00000000 0 nn —  44196412.45 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........000000 00... . — 1766075.86 
Fyrirfram greiddir vextir ..........2..00.00..000 nn — 565078.59 
Abyrgðir vegna viðskiptamanna .................0.00 0... 0. 00... — 208167.68 

  

Kr. 63808540.04 

II. Útibúið á Ísafirði. 

  

  

Eignir 

Fasteignaveðslán ....................0. 00... ss nn kr. 66219.25 
Reikningslán .............2.0.00.00 s.s —  5689420.24 
Lán í hlaupareikningi ......................0. 0 nes —- 16081003.25 
Vixlar .........0..20020 0000 00 nn — 27681011.28 
Ýmsir skuldunautar ............0...00000 0000 — 1286367.57 
Verðbréf ...............22.0000. ss —-  481195.50 
Húseignir útibúsins ..................2000 0000. nn — 1.00 
Ógreiddir vextir ....................00 0... —  81430.85 
SjÓðUr .....000.0000000 00 —  1230676.74 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .............20000... 000... — 1410051.75 

54007377.43 
Skuldir: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands .............0..00000. 000... en. kr. 23352816.56 
Innstæðufé í hlaupareikningi ..............2..0..000 0... s sn —  6886415.70 
Sparisjóðsfé .............0000.00 sn se — 21235557.82 
Ýmsir skuldheimtumenn .........00..0. 0000. —-  660417.22 
Fyrirfram greiddir vextir ...................0. 000... — 462118.38 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........0..00.20.. 00... — 1410051.75 

54007377.43 

III. Útibúið á Seyðisfirði. 

Eignir: 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ...............2...2. 0000 ee ens kr. 1113946.21 
Reikningslán ...............2..00...000 sense —  3195564,34 
Víxlar .....0..000022 0000. — 26886443.57 
Verðbréf ............000000 en — 415150.00



Lán í hlaupareikningi ............0.00.20 0000 nn 
Ýmsir skuldunautar ..........0.00000. 000 
Erlend mynt .........00000 0000 een 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir .............0000.0... 
Ógreiddir vextir ..............0.20.0000 0... nr 
Sjóður .........22.202.0.0ne sr esne 

Skuld við Útvegsbanka Íslands ...............000.0.0..00.. 
2 

Innstæðufé í hlaupareikningi .........0..0000000 0000... 
Sparisjóðsfé ..........00000000. ner 
Ýmsir skuldheimtumenn ..........000.0. 0000. nn 
Fyrirfram greiddir vextir ...........00000..00 000 

IV. Útibúið í Vestmannaeyjum 

Eignir: 

Reikningslán .................00000000 00 een 
Víxlar .........0000020000.00nn senn 
Lán í hlaupareikningi ................00000000 en een. 
Erlend mynt ..........0002000.0.ensnr enes seernes sseeee 
Ýmsir skuldunautar ............000.0. 0... n nr 
Verðbréf ..........00.000 0000 sens 
Húseign útibúsins ...............0000 000... 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .......0.00000000000. 
Sjóður ........0000000 0000. 

Skuld við Útvegsbanka Íslands .............0..00...00000.0.. 
Innstæðufé í hlaupareikningi ..............0.00 0000... 0... 
Sparisjóðsfé .......0200000.00.0n en 
Ýmsir skuldheimtumenn ...........000.00 00. nr 
Fyrirfram greiddir vextir ...........2.022.00 0000... 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ...........020000 0000... 

1960 

kr. 9623879.05 259 
— 68949.74 
— 45855.15 
—  355330.05 
— 212889.29 
—  135790.79 
  

Kr. 42053798.19 

kr. 32665247 44 
—  2283230.69 
—  6744554.93 
— 93439.51 
— 267325.62 
  

Kr. 42053798.19 

kr.  6537047.09 
— 100497039.05 
— 13688577.29 
— 2445.64 
— 2869868.07 
— 920845.80 
— 1.00 
— 4692816.00 
— 137021.20 
  

Kr. 129345661.14 

kr. 62367672.96 
— 11813144.38 
— 41581590.57 
— 1183772.10 
—  1750665.13 
—  4692816.00 
  

Kr. 129345661.14
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um hag Búnaðarbanka Íslands 30. júní 1960. 

  

  

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Sparisjóðsdeild .............000..0.... kr. 50417 950.31 
b. Veðdeild .........0.02002000 000. — 28933 757.29 
c. Ræktunarsjóður ............0........ — 241 289 801.44 
d. Byggingarsjóður .................... — 102 691 399.93 
e. Smábýladeild ..........00000..00.00... — 18 135.20 
f. Nýbýlasjóður .........0000000000.00.. — 527 949.33 

— kr. 423 878 993.50 

2. Verðbréf: 
a. Sparisjóðsdeild ..................... kr. 78 745 953.13 
b. Ræktunarsjóður ............0000.... — 6385 773.75 
c. Byggingarsjóður .................... — 3269 215.66 

— 88400 942.54 
3. Víxlar ..........020002 0000 0n nn — 149 886 895.59 
4. Lán í hlaupareikningi ..............20020020 00... — 91 843 731.66 

5. Ymsir skuldunautar: 
a. Sparisjóðsdeild ..................... kr. 10222136.18 
b. Ræktunarsjóður .........0.0.0..000.... — 57 079.00 
c. Byggingarsjóður ...............0.... 2 872.92 

— 10282088.10 
6. Teiknistofa .............020020000. 00 — 245 853.63 
7. Útibú á Egilsstöðum ............0....00. 0... nn — 750 328.87 
8. Tryggingar fyrir ábyrgðum ..........00000000 00... ........ — 5866 353.06 
9. Innanstokksmunir ...........0.20000 0002 .n seeren eneneee — 2180 020.42 

10. Sameiginlegur kostnaður ..........0200000000 00... — 4909 247.80 
11. Fasteignir #.............00220000.0nn ern — 2400 001.00 
12. Innheimtur ,......00000reeeeeeeeneenevenevenennensseseeee — 11 409 282.17 
13. Bankainnstæða og peningar i sjóði ..........00000.000... — 9562 584.53 

Kr. 801 616 322.87 

Skuldir 
1. Sparisjóður ............2000.0. svon kr. 206 864 992.45 
2. Skirteini .........0..002000 0000 nn nr — 5457 757.85 
3. Hlaupareikningur .............0200 0000 0n en — 57 723 926.43 
4. Reikningslán .............0000.0e0 ens ss sr — 375 993.78 
5. Ymsir kråfuhafar: 

a. Sparisjóðsdeild ............000...... kr. 13067 830.93 
b. Veðdeild .........0000000 000. — 3118 864.91 

— 16 186 695.84 
6. Ríkissjóður: 

a. Roæktunarsjóður ..........0.0000.0.. kr. 8561 274.74 
b. Byggingarsjóður ...............0.... — 5531 117.27 

— 14092 392.01  
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7. Framkvæmdabanki: 

a. Roktunarsjóður ..........0.00000%... kr. 177 353 319.85 

b. Byggingarsjóður ...........000000... — 10 749 617.60 

8. Seðlabanki: 
a. Sparisjóðsdeild ...........00200000... kr. 37 355 350.75 

b. Veðdeild ...........0000000..0.0. 0... — 2900 000.00 

c. Ræktunarsjóður .......2.000000...0. — 5000 000.00 

d. Byggingarsjóður ...........0.00.0... — 3700 000.00 

9. Ábyrgðir ..........00.000. 0. ne enne enn 

10. Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ..........0.00000000... kr. 13 898 237.75 

b. Ræktunarsjóður .......0.0.000..00.. — 1920 056.46 

c. Byggingarsjóður ........0.0000000.... —  3381622.70 

d. Smábýladeild ........0.00000000000.. — 404.94 

e. Nýbýlasjóður .........0.00000000 000... — 6 181.40 

11. Útibú á Akureyri ...........00000 00 nn nes 
12. Austurbæjarútibú ...........0.0000eesconsennnn 

13. Miðbæjarútibú ..............002000 ee .eensennnn an 

14. Skuldaskilareikningur ...........000000 0000 nnn ve 

15. Veðdeild Landsbankans: Byggingarsjóður ............0.... 

16. Skyldusparnaður ..........0.000eeeerneennnsnsn rnnnree 

17. Fyrirfram greiddir vextir ............00.0200 000... 0... 

18. Skuldlaus eign: 
a. Sparisjóðsdeild .............0000..... kr. 20 839 618.29 

b. Veðdeild ...........00.000 00... — 107351 732.21 

c. Ræktunarsjóður ........2.02000..00.. — 58667 135.37 

d. Byggingarsjóður .........0020000000. —- 42 331 388.69 

e. Smábýladeild ...........0000000000.. — 315 168.26 

f. Nýbýlasjóður .......000000000.0. 00... —- 626 891.26 
  

kr. 188 102 937.45 

— 48 955 350.75 
— 5866 353.06 

— 19206 503.25 
— 734 863.52 
— 49 919 669.47 
— 3732 176.71 
— 3250 000.00 
— 36 109 773.20 
— 9176 373.21 
—… 2 328 629.81 

— 133 531 934.08 
  

Reykjavik, 30. juni 1960. 

BUNADARBANKI ISLANDS 

Kr. 801 616 322.87 
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1960 

261 

  

kr. 1346462.96 
— 2135.00 
—  230163.70 
—  78798.34 

— 23500.00 
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REIKNINGUR 

Minningarsjóðs Landsspítala Íslands árið 1959. 

Tekjur: 

1. Eign sjóðsins 1. janúar 1959 ............0..0000 0000. 0 nn. 
2. Minningargjafir 1959 ..............00.0000 0000. 
3. Samúðarskeyti Landssímans ...........0....0..00..00 0. 
4. Greiddir vextir 1959 ...........000.0.0000... 00 
5. Útdregin verðbréf: 

a. Innanríkislán 1941 .......................... kr. 10000.00 
b. Veðdeildarbréf Landsbankans ............... — 10500.00 
c. Byggingarsamvinnufél. starfsm. Stjórnarráðsins -—  3000.00 

Gjöld: 
1. Styrkveitingar til sjúklinga 1959 ............0...0..0000..... 
2. Önnur gjöld .............00.0.2 20. 
3. Til jafnaðar tekjulið 5 ...........0.....0..00000.0 00 
4. Eign sjóðsins 31. des. 1959: 

a. Innanríkislán 1941 ............0.00.......... kr.  10000.00 
b. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ........ — 950.00 
c. Veðdeildarbréf Landsbankans .............. -- 72000.00 
d. Innanríkislán Sogsvirkjunar 1951 .......... — 15000.00 
e. Byggingarsamv.fél. starfsm. Stjórnarráðsins — 31000.00 
f. Skuldabréf Siglufjarðarkaupstaðar 1943 .... —- 10000.00 

8. Bankainnstæður .............0.00000..000.. — 1004691.99 
h. Í Söfnunarsjóði, útborgunardeild .......... —  360927.66 
i. Hjá gjaldkera sjóðsins .................... — 28677.50 

  

Kr. 1681660.00 

kr. 109920.00 
—  14992.85 
— 23500.00 

— 1533247.15 
  

Reykjavík, 6. janúar 1960. 

Ragnheiður Jónsdóttir. 

Kr. 1681660.00 

Við undirritaðar höfum yfirfarið ársreikning þennan og borið hann saman við 
tilheyrandi fylgiskjöl og höfum ekkert við hann að athuga. 

Ásta Magnúsdóttir. Sigr. Brynjólfsdóttir.



Stjórnartíðindi 1960, B. 16. 521 

REGLUGERÐ 

um gjöld til utanríkisráðuneytisins. 

1. gr. 
Fyrir eftirtalin embættisverk, sem framkvæmd eru í utanríkisráðuneytinu eða 

af fulltrúum þess erlendis, skal greiða gjald samkvæmt 

Gjaldskrá 
þeirri, er hér fer á eftir: 

Nótarialgerðir. 

1. Fyrir nótarialvottorð á samninga, arfleiðsluskrár, umboðsskjöl eða aðra 

c
o
 I 

10. 

11. 

slíka gerninga .....0rueeeerereeneeeesnense senere eee 
Aths.: Ef fulltrui utanrikisråduneytisins veitir adstod sina vid samn- 

ingu arfleiðsluskrár, samnings, umbodsskjals eða annarra þess konar 
gerninga, skal auk þess greiða sérstakt gjald skv. 7. tölulið. 
Fyrir aðrar nótarialgerðir ................0200.0.0oe even 
Fyrir eftirrit úr nótarialbók, sjá 10. tölulið. 

Ýmis önnur embættisverk. 

Fyrir vottorð og áritanir í embættisnafni, að svo miklu leyti sem eigi er 
í reglugerð þessari ákveðið sérstakt gjald fyrir embættisverkið ...... 
Fyrir vottorð um íslenzkar réttarreglur ...........0.020200 0. .0....0... 
Fyrir lífsvottorð ............2.2.000000 20 
Sbr. þó 3. gr. 
Fyrir að semja skýrslur, umsóknir og önnur skjöl og aðstoða við samn- 
ingagerðir ..............0.0.00 0000 en es 
fyrir hverja blaðsíðu þó ekki minna en .........2000000....0.0.0.00.. 

Hluti úr blaðsíðu telst heila síða. 
Fyrir að staðfesta undirskriftir yfirvalda og einstaklinga .......... 

Aths. Er staðfesta skal undirskrift tveggja eða fleiri á skjali, og 
menn rita á sama tíma undir það í viðurvist fulltrúa, ber aðeins að greiða 
það gjald, sem heimta má af einum þeirra. 
Fyrir staðfestingu utanríkisráðuneytisins á undirskrift fulltrúa eða 
staðfestingu fulltrúa á undirkrift starfsmanna í utanríkisráðuneytinu 
Eftirrit: 
a. Fyrir að bera eftirrit saman við frumrit og staðfesta það, skal gjalda 

fyrir hverja blaðsíðu ............00202000. 000 sens 
Þó eigi minna en ..........20.0000sssssse sr 

Hluti úr blaðsíðu telst heil síða. 
b. Fyrir eftirrit úr bókum embættisins skal greiða fyrir hverja blaðsíðu 

Þó eigi minna en ..........000000v sn sr ns 
Hluti úr blaðsíðu telst heil síða. 

c. Nú er eftirrit tekið með einu eða fleiri samritum, og skal þá greiða 
hálft gjald fyrir hvert samrit. 

Þýðingar. 
a.Fyrir þýðingu, óstaðfesta eða staðfesta, skal greiða gjald það, sem 

tíðkast á hverjum stað, þó ekki minna en ......000000.000.000.... 
fyrir allt að 100 orðum. 

Kr. au. 

120.00 

120.00 

60.00 
120.00 
35.00 

60.00 
120.00 

60.00 

Ekkert 

12.00 

35.00 

12.00 
25.00 

1960 
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25. marz
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12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 

25. 

21. 
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b. Fyrir að staðfesta þýðingu skal greiða gjald það, sem tíðkast á hverj- 
um stað, þó ekki minna en ..........00000.0 0... ennn en 
fyrir allt að 100 orðum. 

1. aths. Ekki er fulltrúum skylt að taka að sér þýðingar né að 
staðfesta þær. Eftir atvikum má rita á þær orðin: án ábyrgðar. 

2. aths. Við meðferð mála fyrir einstaklinga er heimilt að heimta 
gjald skv. 11. tölulið a. er þýða verður fylgiskjöl. 

a. Fyrir innheimtu fjár eða sölu á verðmætum og sendingu upphæðar- 
innar skal gjalda 4% af nettóupphæðinni, þó ekki minna en .... 
og ekki meira en samtals ...........000000 0000 een. sen 

Aths.: Sé leitað lögfræðilegrar aðstoðar á kostnað beiðanda, skal 
aðeins greiða helming gjaldsins. 

b. Fyrir aðstoð við vörukaup skal gjalda 3% af nettóupphæðinni, þó 
ekki minna en ...........200.000 00... sen 
og ekki meira en samtals ...........0200000. 0000 nn 

Fyrir geymslu fjár eða verðmæta í allt að sex mánuðum skal greiða 1% 
verðs, allt að 2400 kr., þó ekki minna en ........0.000.0.0 enn... 

og %% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals .......... 

Fyrir að greiða af hendi fé eða verðmæti að svo miklu leyti sem eigi ber 
að greiða gjald skv. 12. tölulið, skal gjalda 14% verðs, allt að 2400 kr., 

þó ekki minna en ..........0000200 00 ee ene 
og %% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals .......... 

1. aths.: Fyrir að afgreiða sparifé og meðlög sjómanna og iðnaðar- 
manna skal ekkert gjald greiða. 

2. aths.: Þegar sent er fé, sem greiðast skal með afborgunum, ber að 
reikna gjaldið í einu lagi eftir heildarupphæðinni. 
Fyrir meðferð refsimála og eftirrit úr embættisbókum í því sambandi 
Fyrir að gefa út fylgibréf með líki látins manns .................. 

Vegabréf. 

Fyrir útgáfu vegabréfs skal gjalda fyrir hvern þann, er vegabréfið 
hljóðar um ..........220000s.esssssn sr 
Fyrir framlengingu vegabréfs ............2020200 0000 0c esne 
Þegar vegabréf hefur verið gilt í einu ríki eða fleiri, en bætt er við það, 
að gildi þess skuli ná til annarra ríkja .......00.0.00000. 0000... 
Fyrir staðfestingaráritun vegabréfs (visum) ........0.00020000..000. 

Aths.: Þó skal aldrei taka lægra gjald en það, sem tekið er fyrir 
áritun á vegabréf íslenzkra ríkisborgara af fulltrúa hlutaðeigandi erlends 
ríkis á Íslandi vegna ferðar til hins erlenda ríkis. 

Aðstoð í ýmsum einkaréttar- og réttarfarsmálum. 

Erfðamál. 
a. Fyrir að gæta hagsmuna erfingja í sambandi við búskipti skv. um- 

boði eða fyrirmælum utanríkisráðuneytisins eða erfingja, hvort sem 
sala á eignum búsins eða sending þeirra fer fram, skal gjalda 5% af 
hreinum eignum búsins, þó ekki minna en .........0000000000.0.0. 
og ekki meira en .........0000.00. 0000 ne nr 

1. aths. Sama gjald skal greiða, þar sem eiginleg skiptameðferð 
fer ekki fram í dvalarríkinu, en álíta verður, að aðstoð sú, sem full- 
trúi utanríkisráðuneytisins hefur veitt, sé hliðstæð því, sem að ofan 

Kr. au. 

60.00 

240.00 
60000.00 

240.00 

120000.00 

60.00 
6000.00 

25.00 
3000.00 

Ekkert 

120.00 

240.00 
180.00 

Ekkert 
60.00 

470.00 
60000.00
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greinir, t. d. ef fulltrúinn skv. heimild hlutaðeigandi yfirvalda hefur 

stjórnað búskiptum og annazt sölu á eignum búsins. 
2. aths. Um eignir látinna sjómanna vísast til 36. töluliðs. 

b. Þegar leitað er lögfræðilegrar aðstoðar, á kostnað erfingja, í tilvikum 
þeim, er ræðir um i a-lið, skal gjalda 272% af hreinum eignum búsins, 
þó ekki minna en ...........000...0 00 sess 
og ekki meira en .............00.000 ss nes 

c. Fyrir að veita móttöku og annast sendingu erfðafjár, að svo miklu 
leyti sem fyrirmæli a-liðs eiga ekki við, vísast til 14. töluliðs. 

d. Fyrir að innsigla og geyma erfðafé í allt að 6 mánuði, að svo miklu 
leyti sem fyrirmæli a-liðs eða b-lids eiga ekki við, skal gjalda 1% af 
upphæð fjárins allt að 2400 kr., þó ekki minna en .............. 
og %% af því, sem umfram er, þó ekki meira en samtals .......... 

e. Fyrir uppskrift á eignum bús, að svo miklu leyti sem fyrirmæli a—d- 
liðs eiga ekki við, skal gjalda 77% af hreinum eignum búsins, þó ekki 
MINNA en 20.00.2000... 00 ss snrs rr 

f. Þó skal ekkert gjald greiða í þeim búum, þar sem eigurnar nema ekki 
1200 kr., að frádregnum útfararkostnaði. 

Birting stefnu o. fl. 
a. Þegar fulltrúi utanríkisráðuneytisins annast birtingu á fyrirkalli, 

stefnu, dómi, uppsögn eða málskröfu skal gjalda fyrir hvern þann, er 
birt er ............0.2200 0000 eres eneste 

b. Fyrir áritun á fyrirkall, stefnu, dóm, uppsögn eða málskröfu um 
löglega birtingu af hálfu erlends yfirvalds, skal gjalda .......... 

Íslenzk skip og farmur þeirra, skipstjórar og áhöfn. 

fyrir hverjar 100 rúmlestir þó ekki minna en 
Fyrir önnur embættisverk í sambandi við útgáfu skipaskírteina .... 
Fyrir áritun um framlengingu bráðabirgðaþjóðernisskirteinis ...... 
Fyrir áritun á þjóðernis- og skráningarskírteini skipa um skipstjóra- 
skipti skal gjalda ................2.000..enssssns ss 

. Fyrir áritun á skírteini um breytingu á lestatali skips skal gjalda .... 
. Fyrir að löggilda leiðar-, dag- eða vélarbók skal gjalda ............ 

ef rúm Í skipi er meira en 100 rúmlestir, ella ..........0.0000000.0... 
Helming gjalda þessara skal greiða fyrir vottorð þau, sem rituð eru 

skv. 43. gr. siglingalaga, 30. nóv. 1914, í leiðarbækur skipa. 
Fyrir lögskráningu sjómanna 

. Fyrir skipshafnarskrá og aukaskrá skal gjalda á mann ............ 
. Fyrir vottorð á skipshafnarskrá um að hún hafi verið sýnd fulltrúa 

utanríkisráðuneytisins ..............0.002..0220n 00 nn 
. Fyrir að gera ráðningarsamning skal gjalda á hvern mann .......... 
. Fyrir að rita á eða gera upp viðskiptabók ................0..0.0.... 
„ Fyrir að taka við tilkynningu um strok skipverja og kröfu um máls- 
höfðun í því sambandi ................20..0 eeen ess 

. Fyrir að leita aðstoðar lögreglunnar til að kyrrsetja sjómann eða láta 
flytja hann á skip Sr. 

- Fyrir að rannsaka, leita um sættir eða kveða upp úrskurð í refsimáli út 
af deilu skipstjóra og skipshafnar, ásamt eftirriti úr embættisbókum út 
af því ........0.0200220000 0000 

. Fyrir meðferð á eigum látinna sjómanna (þó ekki yfirmanna á skipi) .. 

Kr. au. 

240.00 
30000.00 

60.00 
6000.00 

120.00 

25.00 

25.00 

120.00 
240.00 

Ekkert 

120.00 

60.00 
60.00 

120.00 
60.00 

Ekkert 

7.00 

Ekkert 

60.00 
Ekkert 

Ekkert 

Ekkert 

Ekkert 

Ekkert 
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Fyrir að gefa út heilbrigðisvottorð .............0.0000.00 0... 0... 
Ef fulltrúi utanríkisráðuneytisins er viðstaddur, þegar sjóferðaskýrsla 
er gefin fyrir erlendu yfirvaldi, skal gjalda .............0..00.... 
fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund. 
Þegar sjóferðaskýrsla er gefin fyrir fulltrúa utanríkisráðuneytisins eða 
önnur rannsókn fer fram: 
a. vegna þess að skip hefur farizt, rekizt á annað skip, tekið grunn eða 

laskazt svo nokkru nemur, skal gjalda ...........000000000.00.. 
b. Ef maður hefur dáið eða orðið fyrir slysi á skipi, skal gjalda .... 

fyrir hvern, sem farizt hefur eða slasazt, þó ekki meira en samtals 
c. Annars .........0020000000 0. see 

Aths.: Ef þinghald stendur yfir lengur en þrjár klukkustundir, 
skal greiða aukagjald fyrir hverja klukkustund eða brot úr klst. .. 

Fyrir að taka við skipreikamótmælum (sea protest) skal gjalda .... 
Björgun góss. 
a. Fyrir uppskrift skal gjalda 1% af verði varanna, 

þó ekki minna en .........0.2020.0 0 ss ss 

og ekki meira en ............0000000 ss ess 
b. Ef fulltrúi utanríkisráðuneytisins annast sölu varanna, skal gjalda 

4% af söluverðinu, þó ekki minna en .........0.00000. 0... 0... 
c. Ef yfirvöldin á staðnum annast söluna undir eftirliti eða umsjá full- 

trúa utanríkisráðuneytisins, skal gjalda 177% af söluverðinu, þó ekki 
MINNA en 2....02000000 000 
og ekki meira en samtals ..............00.00 0000. 

Fyrir staðfestingu eða vottorð, sem þörf er á við fermingu eða afferm- 
ingu skips, skal gjalda ...............220000 000. sern ss 
fyrir hvert vottorð, sem gefið er. 
Fyrir að geyma skipsskjöl í skrifstofu fulltrúa utanríkisráðuneytisins 

Flugvélar. 

Ákvæði 23.—43. töluliðs gilda og, að breyttu breytanda, um flug- 
vélar og áhafnir þeirra. 

Aðstoð í öðrum viðskiptum. 

Fyrir að kveðja mann til skoðunar eða annarra slíkra gerða skal gjalda 
fyrir hvern þann, sem kvaddur er. 
Fyrir áritun eða staðfestingu á upprunaskírteini vara, sem flytjast eiga 
til Íslands (þegar þess er krafizt) ...........0.000000. 000... 
Fyrir að innheimta viðskiptakröfur og senda það, sem inn vinnst, skal 
gjalda 4% af nettó-upphæðinni, þó ekki minna en .................. 
og ekki meira en .................eseeess ss 

Sérstök þóknun. 

a. Er menn æskja aðstoðar ólaunaðra fulltrúa utanríkisráðuneytisins 
(kjörræðismanna), utan skrifstofutíma, skal gjalda þeim þóknun, er 
nemur .......00020 0000. s0 rss 
fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund til viðbótar öðrum 
gjöldum, sem greiða ber samkv. gjaldskránni. 

b. Ef slíkrar aðstoðar er leitað, eða eftir atvikum verður að veita, ann- 

Kr. au. 

120.00 

60.00 

470.00 
60.00 

300.00 
240.00 

60.00 
240.00 

120.00 
6000.00 

240.00 

120.90 
60000.00 

25.00 

Ekkert 

60.00 

25.00 

240.00 
60000.00 

120.00
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ars staðar en i skrifstofunni, skal endurgreiða fulltrúum utanríkis- Kr. au. 262 
ráðuneytisins öll útgjöld í því sambandi, t. d. kostnað til þess að kom- 25. marz 

ast á staðinn o. s. frv. 

Auk þess skal greiða þeim þóknun er nemur ......0..0000..0. 120.00 

fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund, þó ekki meira en 

samtals ..........00000 0... 700.00 

á dag. 
48. Ef aðstoð er þess eðlis, að fulltrúinn þarf að fara út fyrir borg þá, sem 

skrifstofan er í, skal auk ferðakostnaðar gjalda fulltrúum utanríkisráðu- 

neytisins dagpeninga, er nema ......0000000.nn0 ens 950.00 

ef forstöðumaður á í hlut, en annars ......00000000. 0. 0... …. 700.00 

á dag eða brot úr degi til viðbótar öðrum gjöldum, sem greiða ber skv. 

gjaldskránni. 

Aths.: Áður en aðstoð skv. 47. og 48. tölulið er veitt, skal ef unnt er 

tilkynna þeim, er aðstoðar leitar, væntanlegan aukakostnað. 

2. gr. 

Ekki má krefjast eða taka við gjaldi fyrir embættisverk, hvernig sem þeim er 

varið, nema það sé berum orðum heimilað skv. reglugerð þessari eða skv. annarri 

lögmætri heimild. 

ð. gr. . 

Ekkert gjald ber að greiða, ef embættisverk er unnið fyrir hið opinbera, í gjaf- 

sóknarmálum, ef gjafsóknarhafi á í hlut, og í barnsfaðernis- og meðlagsmálum. Er 

erlend yfirvöld æskja afgreiðslu mála fyrir hið opinbera, skal ekkert gjald taka. Sama 

er um afgreiðslur, sem skv. lögum, alþjóðareglum og venjum eða milliríkjasamn- 

ingum eiga að vera ókeypis. . . 

Ekki ber heldur að greiða gjald fyrir embættisverk vegna umsóknar eða útborg- 

unar opinberra eftirlauna, lögboðinna ellilauna, námsstyrkja, slysabóta eða annars 

styrks af hálfu hins opinbera eða vegna umsóknar um gjafsókn. 

Undanþegnir gjaldgreiðslu eru loks íslenzkir sjómenn, sem eru i siglingum er- 

lendis (þ. á m. yfirmenn á skipum, sbr. þó 36. tölulið 1. gr.). Þó má krefjast gjalda 

skv. 17. tölulið 1. gr. af sjómönnum, sem snúa sér til fulltrúa utanríkisráðuneytisins 

til þess að fá nýtt vegabréf og leggja ekki fram eldra vegabréf eða geta gefið senni- 

lega skýringu á því, hvernig vegabréfið hefur glatazt. Sé sjómaður, er þannig stendur 

á, ekki fær um að greiða gjaldið, má það niður falla. 

Undanþiggja má íslenzka og, er sérstaklega stendur á, erlenda ríkisborgara, 

gjaldgreiðslu, enda færi þeir sennileg rök fyrir. efnaleysi sínu. 

Gjöld fyrir embættisverk þau, er nefnd eru í reglugerð þessari, er heimilt að 

hækka, ef verkin eru unnin fyrir ríkisborgara í löndum þeim, er yfirvöldin krefjast 

hærra gjalds af íslenzkum ríkisborgurum fyrir samsvarandi embættisverk, þannig, 

að gjaldið nemi sömu upphæð og krafizt er af yfirvöldum þessum. 

4. gr. 

Er krafizt er gjalds fyrir embættisverk, skal, sé þess óskað, gefa út sérstaka 

kvittun fyrir gjaldi, sem greitt hefur verið, og ætíð skal rita upphæð gjalds á 

embættisgerðina. Auk þess skal rita á embættisgerðina um heimildina fyrir inn- 

heimtu gjaldsins (eftir hvaða tölulið gjaldskrárinnar hér að framan gjalds sé 

krafizt). Á fyrstu blaðsíðu gerðarinnar skal rita orðin „ekkert gjald“, ef ekki er 

heimild fyrir gjaldinu eða gjalds er ekki krafizt af alþjóðlegum ástæðum, og 

orðin: „ókeypis skv. 3. gr. gjaldareglugerðar utanríkisráðuneytisins“, ef undanþágu- 

heimild gjaldgreiðslu er þar fyrir hendi.
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5. gr. 
Reikna skal þannig allar embættisgerðir og eftirrit, að á hverri handritaðri blað- 

síðu sé að meðaltali 28 línur, en 32 bókstafir í hverri linu, og á hverri vélritaðri 

síðu 20 línur, en 50 bókstafir í hverri línu. 

6. gr. 
Gjöld þau, sem innheimt eru skv. reglugerð þessari, renna í ríkissjóð. Af gjöld- 

um, sem ólaunaðir fulltrúar utanríkisráðuneytisins innheimta, rennur þó aðeins 
helmingur í ríkissjóð, en helmingur til sjálfra þeirra. 

Hin sérstaka þóknun skv. 48. tölulið 1. gr. rennur óskert til starfsmannsins. 

Sama gildir um þóknun til ólaunaðra starfsmanna skv. 47. tölulið 1. gr. 

7. gr. 
Gjöldin ber að greiða í mynt hlutaðeigandi lands í samræmi við skráð gengi 

Landsbanka Íslands á hverjum stað. Við útreikninginn er heimilt að jafna upp- 
hæðina. 

8. gr. 
Færa skal í sérstaka bók öll gjöld, sem tekin eru samkvæmt reglugerð þessari, 

og tilgreina, samkvæmt hvaða heimild reglugerðarinnar gjaldsins hefur verið krafizt. 
Í lok hvers árs skal senda utanríkisráðuneytinu skrá yfir öll innheimt gjöld á árinu. 

9. gr. 
Nú verður ágreiningur um gjaldskyldu skv. reglugerð þessari, eða um fjárhæð, 

sem krafizt er, og skal þá leggja málið fyrir utanríkisráðuneytið til fullnaðar- 
úrskurðar. 

10. gr. 
Reglugerð þessa skal prenta á íslenzku og ensku, og skal hún vera til sýnis á 

áberandi stað í skrifstofu fulltrúa. 

11. gr. 
Með reglugerð þessari er úr gildi numin reglugerð um gjöld til utanríkis- 

ráðuneytisins frá 1. júlí 1955. 

12. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Utanríkisráðuneytið, 25. marz 1960. 

Emil Jónsson.   
Henrik Sv. Björnsson.



527 

REGLUR 

um hreindýraveiðar í Múlasýslum. 

1. gr. 
Heimilt skal að veiða allt að 600 hreindýr í Múlasýslum árlega á tímabilinu 

1. ágúst til 20. september. Þó getur ráðuneytið leyft veiðar síðar á árinu, ef í ljós 
kemur, að eigi hefur á aðalveiðitimabilinu 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 að- 

stoðarmanna, 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 ............220..0. 000... 150 hreindýr 
2. Jökuldalshreppur .........0.002200. 000. 130 — 
3. Fellahreppur ...........0.0000020 00. 80 — 
4. Tunguhreppur ...........02..20000 0... 10 — 
5. Hlíðarhreppur .........000020 0000... 0... 25 — 
6. Hjaltastaðahreppur .............000. 000... 15 — 
7. Skriðdalshreppur .............000000 00... 43 — 
8. Vallahreppur ..........0020000.... s.n 25 — 
9. Egilsstaðahreppur ............0000000 0... 0... 7 — 

10. Eiðahreppur ..........02.0.0000 0... 0... 15 — 
11. Breiðdalshreppur ..........2.0000. 0000... 10 — 
12. Beruneshreppur ..........20.0000000 0000 ne... 15 — 
13. Geithellahreppur .......00000..000.00. 0... 15 — 

  

Samtals 600 hreindýr. 

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 vísinda- 
legra rannsókna o. fl, og koma þau dýr eigi til skipta. Veiðin fari fram undir 
eftirliti hreindýraeftirlitsmanns, sbr. 5. gr. 

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 láta þá bændur, sem fyrir mestum ágangi verða af hreindýrum á 
beitilönd sín, njóta arðs af veiðunum, en síðan sveitarsjóð. 

Hreppsnefndirnar skulu segja til um áður en 10 dagar eru liðnir af veiðitíma, 
hve mörg dýr þær æskja að láta veiða. Skal hreindýraeftirlitsmaður síðan, ef 
ráðuneytið eigi ákveður annað, selja einstaklingum eða veiðifélagi þau veiðileyfi, 
sem afgangs verða, gegn 250 króna gjaldi fyrir hvert dýr. Hreindýraeftirlitsmanni 
ber að ganga úr skugga um, að þeir einir fái veiðileyfi, sem til þess hafa næga 
skotfimi, og skal hreindýraeftirlitsmaður sjálfur, eða þeir, sem hann samþykkir, 

verði ekki öðru við komið, kanna skotfimi umsækjenda um veiðileyfi, áður en 
B 67 
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1 263 leyfi er veitt og veiðar hefjast. Þá skulu umsækjendur láta eftirlitsmanni í té 
3. ágúst vottorð lögreglustjóra um, að þeir hafi leyfi til að eiga og nota skotvopn, sbr. lög 

nr. 69/1936 og reglug. nr. 105/1936. 
Hreindýraeftirlitsmanni ber að hafa eftirlit með hreindýraveiðum þessum svo 

og þeirri veiði, sem hrepparnir láta framkvæma. Ef veiðileyfi er misnotað, varðar 
það missi þess, og skal þeim aðila ekki síðar veitt leyfi til hreindýraveiða. Veiði- 
leyfisgjald skal 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. 

  

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 eftirlitsmanninum. 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-Múlasýslu 

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 
hagvenjist, heldur á stöðvum aðalhjarðarinnar eða þar sem ætlunin er að bægja 

þeim frá. 

9. gr. 
Hreindýraeftirlitsmaður 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. 
Hreindýraeftirlitsmanni skal heimilt að kveðja menn sér til aðstoðar við 

eftirlitið 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 skv. 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, 3. ágúst 1960. 

Gylfi Þ. Gíslason. 
  

Birgir Thorlacius



529 1960 

GJALDSKRÁ så 
23. des. 

fyrir Rafveitu Keflavikur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.30 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.25 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 15.00 á ári 

af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur 
og ganga skal greiða kr. 5.00 af fermetra á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 75 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 6.25 á 
mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll 
herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 5 mö, skal 

teljast sem hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er innifalin í 
fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m* má miða við sameiginlegt 
flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 5 m? hálfu 
herbergi. 

C. Vélanotkun. 

1. Um kwst.mæli á kr. 1.85 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, 
má krefjast minnsta árgjalds, frá kr. 315.00 til 375.00 á hvert uppsett kw. vélanna. 

2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 75 aura hver kwst. 

3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw.: 
a. Um kwst.mæli á 55 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt 

að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og sid- 
degis, en þó eigi lengur en 1% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir 
vélalagnir eða tvigjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á til- 
skildum tímum. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 3.25 hver kwst. í 17%% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar, en á 55 aura hver kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvigjaldsmæli á kr. 3.25 hvert kwst. í 174 klst. á dag á tímum mesta álags 
rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 59 aura hver kwst. utan 
þessa tíma. 

4. Um mæli á kr. 687.50 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 

mínútna meðalálag og auk þess 38 aura á notaða kwst. 
5. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr 

440.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 38 aura á notaða kwst. 

D. Hitun. 

1. Um kwst.mæli á 35 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. 
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur 
en 1% klst. í senn. 

2. Um kwst.mæli á 12 aura hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 7.
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Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 

rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra, og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum raf- 
veitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkusala. 

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra 
slíkra staða á 95 aura hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðutæki 
fasttengd. 

2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 
mæli á kr. 1.85 hver kwst. 

3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 30 aura hver kwst., er 
straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 30 aura hver 
kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8.30 og kr. 1.85 hver kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

4. Til gatnalýsingar á 80 aura hver kwst. 
Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar 

gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má raf- 
veitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið 
C—E (báðir meðt.) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukningu frá 
vetrarnotkun að ræða. 

Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orku- 
nýtingar rafveitunnar. 

  

IL MÆLALEIGUR 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri 
veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af 
mælitækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ....0.00000000 0... kr. 500 á mánuði. 
2. — þrífasa mælum upp að 50 amp. 20.00.0000. 000. — 675- — 
3. — þrífasa mælum 50 til 200 amp. ......000000 0000. — 1600 - — 
4. — Þþrífasa mælum yfir 200 amp. .....0.000000. 000... — 250 - — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru i gjaldskránni, skal ársleigan vera 
sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 
raforku. 

III. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald innan lögsagnarumdæmis Keflavíkur skal miða við rúmmál 
húsa á þann hátt, sem hér segir: 

Grunngjald af loftlínuheimtaug ....... kr. 1500.00 
— — jarðlínuheimtaug ...... — 2250.00 

Auk grunngjaldsins greiðist kr. 3.25 af hverjum rúmmetra húss allt að 700 
rúmmetrum og kr. 1.25 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Verði breyting á fasteignamati um meira en 10% frá því, sem nú er, þegar 
gjaldskrá þessi er samþykkt, breytast gjöldin í samræmi við það. (Fasteignamat 

gert 1250 kr. rúmm.).
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Heimtaug fellur í gjalddaga þegar að tengingu lokinni. Sé lengd jardlinuheimtaugar 
meiri en 15 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri en 40 metrar, og/eða gildleiki vira 
meiri en 3 X 70 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af því sem fram yfir er. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við síðari 

heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJÖLD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 25.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 

Söluskattur skv. gildandi lögum að upphæð 3% er innifalinn í rafmagnsverð- 

inu skv. gjaldskrá þessari. 

VI. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru i gjaldskrá 
þessari, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi bæjar- 
stjórn breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Keflavíkur hefur samið, og bæjarstjórn 
Keflavíkur samþykkt, staðfestist hér með skv. vatnalögum nr. 15 20. juni 1923, og 
raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi frá og með 1. jan. 1961, og 
birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Keflavíkur nr. 103 9. 

ágúst 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 23. desember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson. 

GJALDSKRÁ 

fyrir Rafveitu Njarðvíkur. 

I. RAFORKA 

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.30 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á kr. 1.25 hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 15.00 á ári 

af hverjum fermetra sólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal 
greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og 
ganga skal greiða kr. 5.00 af fermetra á ári. 
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B. Almenn heimilisnotkun. 

Um kwst.mæli á 75 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 
6.25 á mánuði af hverju herbergi íbúðar. Í útreikningi á fjölda herbergja skal 
telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi, sem er minna en 

5 mí, skal teljast hálft, en stærra en 25 m? sem tvö. Leiga af einum mæli er inni- 
falin í fastagjaldinu. 

Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er undir 10 m? má miða við sameiginlegt 
flatarmál þeirra, þannig, að hverjir 10 m? jafngildi einu herbergi og 5 m? hálfu 
herbergi. 

S
p
 

C. Vélanotkun. 

. Um kwst.mæli á kr. 1.85 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunar- 
tíma, má krefjast minnsta árgjalds, frá kr. 315.00 til 375.00 á hvert uppsett kw. 
vélanna. 
Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 75 aura hver kwst. 

Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 
20 kw.: 
a. Um kwstmæli á 55 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 

3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó 
eigi lengur en 1'% klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða 
tvigjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tíma. 

b. Um tvígjaldsmæli á kr. 3.25 hver kwst. í 1% klst. tvisvar sinnum á dag á 
tímum mesta álags rafveitunnar en á 55 aura hver kwst. utan þeirra tíma. 

c. Um tvígjaldsmæli á kr. 3.25 hver kwst. í 1% klst. á dag á tímum mesta 
álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1 klst. í senn, en á 59 aura hver 

kwst. utan þessa tíma. 
Um mæli á kr. 687.50 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 
mínútna meðalálag og auk þess 38 aura á notaða kwst. 
Ef ekki eru tök á að mæla mesta notað afl, má selja þannig: Um mæli á kr. 
440.00 fyrir hvert uppsett kw. vélanna og auk þess 38 aura á notaða kwst. 

D. Hitun. 

Um kwst.mæli á 35 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 
klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi 
lengur en 1% klst. í senn. 

Um kwst.mæli á 12 aura hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar. 
Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra. 

Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina, og kosti viðhald þeirra. Þó getur 
rafveitustjóri ákveðið að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar 
þá notandinn tengingu þeirra, og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem 
gilda um leigu mæla. 
Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum, og hitastillar notaðir. 

E. Önnur raforkusala. 

Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa, og annarra 
slíkra staða á 95 aura hver kwst., enda sé notkunin mæld um sérmæli og suðu- 
tæki fasttengd. 
Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli 
á kr. 1.85 hver kwst.
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3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 30 aura hver kwst., er 265 

straumur er rofinn frá kl. 8.30 til kl. 22, eða um tvígjaldsmæli á 30 aura hver 29. des. 

kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8.30 og kr. 1.85 hver kwst. frá kl. 8.30 til kl. 22. 

4. Til gatnalýsingar á 80 aura hver kwst. 

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjald- 

skrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitu- 

stjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið 

C-E (háðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um verulega aukningu frá 

vetrarnotkun að ræða. 
Enn fremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orku- 

nýtingar rafveitunnar. 

II. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, 
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli- 

tækjum sem hér segir: 

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. 22.00.0000... 00... kr. 5.00 á mánuði. 
2. — Þþrífasa mælum upp að 50 amp. ......00000.00..00.. — 67ð- — 
3. — þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....0000000 00... — 16.00 - — 
4. — Þþrífasa mælum yfir 200 amp. .....00000000 00... — 2250 -  — 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan 
vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald 

fyrir raforku. 

HI. HEIMTAUGARGJALD 

Heimtaugargjald innan lögsagnarumdæmis Njarðvíkur skal miða við rúmmál 

húsa á þann hátt, sem hér segir: 

Grunngjald af loftlínuheimtaug ....... kr. 1500.00 
— — jarðlínuheimtaug ...... — 2250.00 

Auk grunngjaldsins greiðist kr. 3.25 af hverjum rúmmetra húss allt að 700 
rúmmetrum og kr. 1.25 af hverjum rúmmetra þar yfir. 

Verði breyting á fasteignamati um meira en 10% frá því sem nú er, þegar 
gjaldskrá þessi er samþykkt, breytast gjöldin í samræmi við það. (Fasteignamat 

gert 1250.00 kr. rúmm.) 
Heimtaug fellur í gjalddaga þegar að tengingu lokinni. Sé lengd jarðlínuheim- 

taugar meiri en 15 metrar, og loftlinuheimtaugar meiri en 40 metrar, og/eða gild- 
leiki vira meiri en 2X70 mm?, skal húseigandi greiða kostnað af því, sem fram yfir er. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 
síðari heimtaug eftir reikningi. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 25.00. 

2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 25.00 
gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

V. SÖLUSKATTUR 

Söluskattur er innifalinn í verðinu eða verðeiningum 3%.
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265 VI. HEIMILD TIL HÆKKUNAR 

29. des. Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjald- 
skrá þessari, um allt að 10% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytis, enda auglýsi 
hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur. 

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd Njarðvíkurhrepps hefur samið og hreppsnefnd 
Njarðvíkurhrepps samþykkt, staðfestist hér með samkv. 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 þeim, er hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur nr. 144 92. 

  

okt. 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 29. desember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 

Þorv. K. Þorsteinsson. 

266 GJALDSKRÁ 
30. des. 

fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar. 

I. RAFORKA 

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir: 

A. Lýsing. 

1. Um kwst.mæli á kr. 3.20 hver kwst. 
2. Um kwst.mæli á 94 aura hver kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 16.92 á ári af 

hverjum fermetra (m?) gólfflatar, er lýsa skal. Þar, sem gólffletir eru tiltölulega 
stórir miðað við ljósmagn, er heimilt að veita afslátt á fastagjaldi skv. reglum, er 
rafveitustjóri setur. Minnsta fastagjald skal þó vera kr. 423.00 á ári. 

B. Almenn heimilisnotkun. 

Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á 70 aura hver kwst., og auk 
þess fastagjald kr. 56.40 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, 
en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur. Heimilt skal að miða fastagjald við gólf- 
flöt, og skal greiða kr. 7.80 á ári af hverjum fermetra. 

C. Vélanotkun. 

1. Um einn kwst.mæli, þannig: 

Fyrir fyrstu 5000 kwst. ársnotkun .............. 194 aura hver kwst. 
— næstu 10000 — RA RARRR 128 — — — 
— umfram 15000 — — 94 — — — 

2. Um mæla þannig reiknað, enda sé vélaafl minnst 20 kw.: 

467 kr. árskw. fyrir fyrstu 50 kw. 
385 — — — næstu 50 — 
303 — — — umfram 100 — 

Án álagsmælis skulu kw. reiknuð 80% af ástimpluðu vélaafli. Við notkun 
mælis fyrir mesta álag skal verð á árskw. vera 25% hærra.
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Auk þess greiðist kwst.gjald, er reiknast þannig, miðað við eitt ár: 

Fyrstu 200000 kwst. á 26 aura hver kwst. 

Umfram 200000 — - 19 — — — 

Um einn kwst.mæli á 94 aura hver kwst. fyrstu notkunar, en á 58 aura hver 
kwst. af notkun umfram 1000 klst. á ári á hvert kw. vélaafls. Minnsta greiðsla 
samkv. þessum lið skal þó vera 940 kr. á ári fyrir hvert kw. vélaafls. 

D. Hitun. 

Til hitunar húsa, enda sé rafmagnsupphitun aðalupphitun hússins, um sérmæli 

fyrir hitalögnina: 
a. Á 60 aura hver kwst. 
b. Á 35 aura hver kwst., enda megi rjúfa strauminn í eina klst. um hádegið. 
c. Á 28 aura hver kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, 

á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur 

en eina og hálfa klst. í senn. 
d. Á 14 aura hver kwst. næturnotkunar, er fram fer frá 22 til kl. 8, enda sé 

notuð eingöngu, eða því nær eingöngu næturorka til upphitunar hússins. 
Þar, sem því verður við komið, má rafveitustjóri takmarka næturnotkun 

við allt að 8 klst. 

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til húshitunar. 
Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 

2. Að notandi kosti sjálfvirkan segulrofa fyrir hitalögnina, enda leigi rafveitan 
sérstaka skiptiklukku fyrir hann skv. mælagjaldskrá. 

3. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkv. fyrirmælum rafveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, þegar 

þess er krafizt. 
4. Að húsin fullnægi þeim minnstu kröfum um einangrun, sem rafveitan kann 

að setja. 
Til hitunar í handiðn, iðnaði eða atvinnurekstri um tvígjaldsmæli á 26 aura 
hver kwst. frá kl. 22 til kl. 8 og á 75 aura hver kwst. frá kl. 8 til 22. 

þm
 

E. Stórnotkun. 

Um mæla fyrir mesta afl, enda sé aflnotkun minnst 200 kw. þannig reiknuð: 

Innkaupsverð frá Sogsvirkjun pr. kwár + 25% 
— — — — kvwst. + 50% 

Auk þess greiðist fastagjald kr. 2680.00 á mánuði, óháð afl og orkunotkun og 
miðast það við hinar almennu verðbreytingar gjaldskrárinnar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

F. Önnur notkun. 

Rafveitustjórn er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 

á liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá 

vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 
Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.- 

mæli á kr. 1.65 hver kwst. 
Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögu rafveitu- 

stjórnar. 
Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum 
samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi sam- 

þykki rafveitustjórnar, 
B 68 
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I. MÆLALEIGA 

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækis, sem nota skal fyrir veitu hverri. 
Heimilt er að taka leigu fyrir mælitæki, er nemur allt að 20% af meðalverði hverrar 
tegundar. 

III. HEIMTAUGAGJÖLD 

Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, 
er miðast við brunabótamat á húsinu og mannvirkjum á þann hátt, sem hér segir: 

Fyrir jarðlínuheimtaug: 

Grunngjald kr. 900.00 og auk þess 0.9% af brunabótamati upp að 200 þús. kr. 
g 0.3% — — umfram 200 — — 

Fyrir loftlinuheimtaug greidist 70% af heimtaugargjaldi fyrir jardlinuheimtaug. 
Þar, sem br unabótamat er gamalt, skal heimtaugargjaldið miðast við umreiknað 

brunabótamat eftir vísitölu byggingarkostnaðar, er Hagstofa Íslands reiknar út. 
Sé lengd jarðlinuheimtaug zar meiri en 15 m, loftlínuheimtaugar meiri en 40 m 

og/eða gildleiki vira meira en 3 X 70 qmm, skal húseigandi kosta það, sem þar er 
fram yfir. 

Standi sérstaklega á, eða séu óvenjulega miklir örðugleikar við lagningu heim- 
laugar, má krefjast sérstaklega endurgjalds af húseiganda, en gera skal honum að- 
vart um það fyrirfram. 

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við 

síðari heimtaugar eftir reikningi. 
Ef breytt er um heimtaug úr loftlínu í jarðlínu, skal húseigandi greiða þann 

mismun, sem er á loftlínu- og jarðlínuheimtaus, eins og sá mismunur er i gjaldskrá, 
sem í gildi er, þegar breytingin fer fram. Rafveitan skal hins vegar kosta breytingu 
á stofntaug innanhúss, sem þessu verður samfara, en ekki málningu eða raski, sem 
af þessu kynni að stafa. Sé mikill kostnaður við slíka breytingu, getur stjórn raf- 
veitunnar skyldað húseiganda til að taka þátt í kostnaði stofntaugarinnar. 

Ef byggja þarf sérstaka spennistöð til þess að fullnægja orkuþörf notanda, er 

rafveitunni heimilt að krefjast af notanda, að hann leggi til húsnæði fyrir spenni- 
stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu. Ef enn fremur þarf að leggja til hans langa 
háspennulínu, má ætla notanda að taka þátt í þeim kostnaði. 

IV. OPNUNARGJALD 

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi 
komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 30 krónur. 
Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafar- 
laust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt 30 króna gjald 
á skrifstofu rafveitunnar. 

ið
 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur samið og samþykkt, og 
gerd er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. apríl 
1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftir- 
breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 93 12. 
júlí 1958. 

Atvinnumálaráðuneytið, 30. desember 1960. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Þorv. K. Þorsteinsson.
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SKRÅ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1960. 

. Ábreiður hf., Reykjavík. 
Ábyrgð hf., Reykjavík. 
Álftfirðingur hf., Súðavík. 
Alifuglabú bakarameistara hf., Reykjavík. 
Almenna verzlunarfélagið hf., Reykjavík. 
Anilinprent hf., G.-Kjósars.. 
Ásborg hf., Flateyri, V.-Ísf.s. 
Ásbúð hf., Hafnarfirði. 
Auðbjörg hf., Ólafsfirði. 
Berg hf., Seyðisfirði. 
Bifreiðaleigan Falur hf., Reykjavík. 
Bifreiðastillingin hf., Reykjavík. 
Bifreiðastöð Húsavíkur hf., Húsavík. 

Bílasmiðjan hf., Stykkishólmi. 
Björn og Halldór hf., Reykjavík. 
Blikksmiðjan Vogur hf., Kópavogi. 
Brimill hf., Hellissandi. 

Búðanes hf., Ísafirði. 
Burstir hf., Reykjavík. 
Búvélasmiðjan hf., Hafnarfirði. 
E. Th. Mathiesen hf., Reykjavík. 
Eldey hf., Keflavík. 
Etna hf., Reykjavík. 
Evrópuviðskipti hf., Reykjavík. 
Fasteignaviðskipti hf., Reykjavík. 
Ferðaskrifstofan Lönd og leiðir hf., Reykjavík. 
Fiskborg, Flateyri, V-Ísaf.s. 
Fiskiðja Flateyrar, Flateyri, V.-Isaf.s. 
Fiskiðjuverið hf., Miðneshreppi, Gullbr.s. 
Fiskiver Vestmannaeyja hf., Vestmannaeyjum. 
Fiskveiðahlutafélagið Njáll, Reykjavík. 
Fóðurblandan hf., Reykjavík. 
Friðjónskjör hf., Njarðvíkurhreppi, Gullbr.s. 
Gnýfari hf., Grafarnesi, Snæfellsnessýslu. 
Gunnar Ásgeirsson, hf., Reykjavík. 
Göltur hf., Suðureyri, V.Ísaf.s. 
Hafaldan hf., Seyðisfirði. 

Hafnaver, Hafnahreppi, Gullbringusýslu. 
Heildverzlun Birgis Runólfssonar, hf., Siglufirði. 

Hf. Alþýðuhúsið, Aðalgötu 7. Sauðárkróki. 
Hiti hf., Akureyri. 
Hjallanes hf., Flateyrarhreppi. 
Hjól hf., Reykjavík. 
Hlutafélagið Kópur, Kópavogi. 
Hótel Borg hf., Reykjavík. 
Húsprýði hf., Reykjavík. 

1960 
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. Irpa hf., Reykjavík. 

. Katlar hf., Hnífsdal, Ísafj.s. 
. Klúbburinn hf., Reykjavík. 
. L. Jónsson hf., Reykjavík. 
. Litla Bílabúðin hf., Vestmannaeyjum. 
. Ljósfari hf., Reykjavík. 
. M. H. Lyngdal hf., Akureyri. 

Múlafell hf., Reykjavík. 
. Orion hf, Reykjavík. 
. Plasteinangrun hf., Akureyri. 
. Plasttækni hf., Kópavogi. 

. Plastumbúðir hf., Reykjavík. 
Plastver hf., Hafnarfirði. 

. Plastverk hf., Reykjavík. 

. Prentsmiðja Jóns Helgasonar hf., Reykjavík. 

. Rauða myllan hf., Reykjavík. 

. Reykjanes hf., Keflavík. 
. Reykjaver hf., Reykjavík. 
„ Rækjuverksmiðjan hf., N.-Ísafjarðarsýslu. 

S. Sigurðsson hf., Reykjavík. 
. Sigurður hf., Akranesi. 
. Sigurður Elíasson hf., Kópavogi. 

Sigurplast hf., Reykjavík. 
. Sjófang hf., Reykjavík. 
. Skipaafgreiðslan hf., Hafnarfirði. 
. Skipasmíðastöðin Nökkvi hf., Garðahreppi. 

Spónn hf., Reykjavík. 
Stans hf., Hafnarfirði. 

Stefnissmiðjan hf., Mosfellssveit, Gullbringusýslu. 
Stilling hf. 

. Stóllinn hf., Reykjavík. 
Sævar hf., Akureyri. 

Torfnes hf., Ísafirði. 

. Tréiðjan hf., Ytri-Njarðvík. 
. Útvarpsviðgerðarstofan hf., Akureyri. 
. Vélaverkstæði Þórshafnar hf., Þórsh.hr., N.-Þing. 

. Vélsmiðja Grundarfjarðar hf., Eyrarsveit. 
Verzlanatrygginsar hf., Reykjavík. 

. Verzlunarfélagið Valafell hf., Reykjavík. 
. Vikublaðið Fálkinn hf., Reykjavík. 
. Vinnslustöðin hf., Vestmannaeyjum. 

. Virkinn hf., Bolungavík, Ísaf.s. 
Völundarbúð hf., Vestmannaeyjum. 

. Vöruflutningamiðstöðin hf., Reykjavík. 
. Þingvallaleið hf., Reykjavík. 
. Ægisgata 10 hf., (áður Gísli Jónsson & Co), Reykjavík.
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SKRÁ 268 

um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1960. 

Kaupfélag Raufarhafnar (skammstafað K.R.H.), Raufarhöfn. 

Pöntunarfélagið Neisti, Akranes. 
Síldarsöltun Ísfirðinga, Siglufjarðarkaupstað. 
Veræzlunarfélag Austurlands, Hlöðum í Fellahreppi. 

SKRÁ 269 

yfir firmatilkynningar, sem birtar hafa verið í Lögbirtingablaðinu 1960. 

I. Reykjavík. 

1. Aðstoð. 
2. Álímingar sf. 
3. Almenna bilasalan. 
4. Almenna verzlunarfélagið. 
5. Ámokstur sf. 
6. Anilinprent hf. 
7. Ásgarður hf. 
8. Ásinn hf. 
9. Ásvallagata 7 sf. 

10. Ásver. 
11. Baader þjónustan hf. 
12. Bambi sf. 
13. Bergur Lárusson. 
14. Bifreiðaverkstæðið Drif hf. 
15. Bifreiðaverkstæðið Stimpill sf. 
16. Bíla-, báta- og verðbréfasalan. 
17. Bílaskálinn hf. 
18. Birgisbúð. 
19. Bókaútgáfan Vogar sf., Reykjavík. 
20. Brauðbarinn sf., Reykjavík. 
21. Brunasteypan sf. 
22. Byggingarfélagið Háborg sf. 
23. Desa hf. 

24. Dettifoss hf. 
25. Diesill. 
26. Drif hf. 
27. Dósaverksmiðjan hf. 
28. E. Th. Mathiesen sf. 
29. Efnagerð Austurbæjar sf. 
30. Efnavörur hf. 
31. Eignasalan sf. 
32. Eimskipafélag Reykjavíkur hf. 
33. Einar Sigurðsson. 
34. Elba s.f.
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. Eyþór Ólafsson & Co. 

. F. Lunddal. 
. Fatabúðin hf. 
. Fatagerðin Burkni hf. 
. Fáfnir. 

. Fákur hf. 

. Ferðaskrifstofan Sunna. 

. Fiskimiðstöðin hf. 
Fjölvirki sf. 

. Flugan. 

. Flutningafélagið Suðurleið. 

. Freyr hf. 
. G. Bjarnason & Fjeldsted, klæðaverzlun. 
. G. Marteinsson hf. 

G. Sigurðsson og Oddsson. 
. Gamla fasteignasalan. 
. Gamla skipasalan. 
. Garðar Gíslason hf. 

Grandi sf. 

. Grensáskjötbúðin. 
. Gróðrarstöðin Sólvangur hf. 
. Grótta hf. 
. Grundarstig 2 sf. 
- Guðni Theódórsson & Co. 
. Gunnar Ásgeirsson hf. 
. H. Benediktsson hf. 
. Hf. Bílasmiðjan. 
. Hafnarstræti 1 sf. 
. Hafrún hf. 
. Hafskip hf. 
. Hampiðjan hf. 

. Hárgreiðslustofa Austurbæjar. 
. Hárgreiðslustofan Sirri. 

Harpa hf. 
. Haukar hf. 

Heildverzlun Ásbjörns Ólafssonar. 
. Heildverzlunin Bláfell. 

Heimakjör. 
Heimilisritið. 
Hitavirkjun hf. 
Hjartarbúð. 
Hlíðarbakarí. 

. Hólar hf. 

Hlíðarturninn. 

Hlíðarver. 

. Hnotan, húsgagnaverzlun. 
. Hornsteinn sf. 
. Húsgagnastofan. 
. Hverfisgata 89 hf. 

Ilma hf. 

. Innkaupasamband bóksala hf. 

. Ísbjörg sf.
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. Íþróttir. 269 
. Jarðvinnslan sf. 

9. Járnver. 
. Jón Hjartarson & Co. 
. Kassagerð Reykjavíkur hf. 
. Katlar & Kæling. 

Kjörbarinn hf. 
. Kjörblómið sf. 
. Kjötmiðstöðin, Laugalæk 2. 
Klæðagerðin Skikkja. 

. Klæðaverzlun Andrésar Andréssonar hf. 
. Konráð Axelsson & Co. 
. Kústa- og penslagerðin. 
. L. Andersen hf. 
. Laugaveg 19 hf. 
. Litprent sf. 
. Lifstykkjagerðin Smart. 
. Ljós hf. 
. Lögmenn Eyjólfur Konráð Jónsson, Jón Magnússon. 

. Lögmenn Sveinn Snorrason, Guðm. Ingvi Sigurðsson. 

. Lövehandrið. 

. Maggabúð. 

. Magnús H. Valdimarsson. 
. Magnús Víglundsson, heildverzlun hf. 

. Matvælabúðin, Efstasundi 99. 

. Mánafoss. 
. Miðstræti 10 sf. 
. Mýrarbúðin. 

. Nilco hf. 

. Norræna heimilið. 

. Northern Trading Co. 

. Ödýri markaðurinn. 

. Ólafur & Baldur sf. 
. Olíuhreinsunarstöðin hf. 
. Orion. 
. Pípuverksmiðjan hf. 
. Plastiðjan sf. 
. Prentsmiðja Austurlands hf. 
. Prentsmiðjan Edda hf. 
. Prentver. 
. Radíóvirkinn sf. 

. Raf st. 

. Rafhlaðan sf. 

. Raftækjastofan. 

. Rafverk. 
. Rafvirkinn. 
. Röðulsveitingar hf. 
. S-búðin. 
. Samkaup hf. 
. Sendibílastöðin hf. 
. Sjálfvirkni. 
. Skemmtiferðir.
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269 139. Skipholt hf. 

140. Skipa- & fasteignasalan. 
141. Skinfaxi hf. 
142. Skjaldbreið hf. 
143. Skjólakjötbúðin hf. 
144. Skjólgarður hf. 
145. Skóbúð Reykjavíkur hf. 
146. Skyggnir sf. 
147. Smergill. 
148. Snyrtivörur sf. 
149. Sólheimabúðin sf. 
150. Stál hf. 
151. Steinsúlur hf. 
152. Stofn sf. 
153. Stuðlar hf. 
154. Stýri og vélar hf. 
155. Sunnubúðin sf. 
156. Sveinn Björnsson & Co. 
157. Sælgætisverzlunin Lokastig 28 sf. 
158. Sængurfataverzlunin Verið. 

159. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna. 
160. Söluturninn. 
161. Tjarnarhvoll sf. 
162. Tóbak og Sælgæti sf. 
163.  Tóbaksverzlunin 53. 
164. Traust hf. 
165. Trésmiðja Sveins M. Sveinssonar sef. 
166. Úr- og skrautvörur. 
167. Vegamót hf. 
168. Veggjahreinsunin. 
169. Veitingasalan hf. 
170. Vélasalan hf. 
171. Vélar og viðtæki. 
172. Vélsmiðjan Dynjandi sf. 
173. Vélsmiðjan Járn hf. 
174. Verðandi hf. 
175. Verksmiðjan Kísill. 
176. Verksmiðjan Signa. 
177. Verkstæðið Léttir. 
178. Verzlanasambandið hf. 
179. Verzlun G. Zoéga hf. 
180. Verzlun Þórunnar Magnúsdóttur sf. 
181. Verzlunarfélagið Sif sf. 
182. Verzlunin Aldan. 
183. Verzlunin Ása. 
184. Verzlunin Ciro. 
185. Veræzlunin Dettifoss. 
186. Verzlunin Dídií. 
187. Verzlunin Dverghamar. 
188. Verzlunin Hera. 
189. Verzlunin Koddinn. 
190. Verzlunin Langholtsvegi 176.
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Verzlunin Miðstöð. 

Verzlunin Mælifell. 
Verzlunin Tibrå. 
Verzlunin Valfell. 

Verzlunin Visir hf. 

Verzlunin Örnólfur. 
Vidskiptamidlunin. 
Vikublaðið Fálkinn. 

Vinyplast sf. 
Vikurfélagið hf. 
Vogar sf. 
Vöruflutningamiðstöðin. 
Ylur sf. 

Þrastarbúðin. 
Þvottahúsið Skyrtan hf. 

Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. 
- Bifreiðaþjónustan, Akranesi. 
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Bílaverkstæði Kjartans og Ragnars sf. 

Borgartún hf. 
Gúmmiíviðgerðin sf., Akranesi. 

Rafblik sf. 
Skóflan hf. 
Verzlun Guðm. Magnússonar, Akranesi. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla. 

1. Búrfell sf. 
2. Kaupfélag Ólafsvíkur. 
3. Trésmiðjan Ösp. 

Dalasýsla. 

1. Kaupfélag Hvammsfjarðar. 

Barðastrandarsýsla. 

1. Faxaútgerðin hf. 
2. Hraðfrystihús Patreksfjarðar hf. 

Ísafjarðarsýsla. 

1. Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf., Ísafirði. 
2. Húsgagnaverzlun Ísafjarðar. 
3. Ísfell, Flateyri. 
4. Ísfirðingur hf. 
5. Íshúsfélag Ísfirðinga hf. 
6. Kaupfélag Dýrfirðinga, Þingeyri. 
7. Reiðhjólaverkstæðið, Ísafirði. 

8. Steinar Steinsson. 
9. 

10 
11 
12 
13 

Trésmiðjan hf., Hnífsdal. 

. Vélsmiðjan Blossi, Flateyri. 
. Verzlun Jóns Ísaks Magnússonar. 
. Verzlun Örnólfs Hálfdánarsonar. 
- Verzlunarfélag Dýrafjarðar hf., Þingeyri. 
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269 VII. Strandasýsla. 

1. Kaupfélag Strandamanna. 
2. Samvinnufélagið Bjarg, Drangsnesi. 

VIII. Húnavatnssýsla. 

1. Blindraiðjan Björk. 
2. Hjólið sf. 
3. Kaupfélag Skagstrendinga. 
4. Sölufélag A.-Húnvetninga. 
5. Söltunarfélag Skagastrandar. 
6. Vélsmiðja Húnvetninga. 
7. Verzl. Sig Pálmasonar hf. 

IX. Skagafjarðarsýsla. 

1. Byggingarverkstæðið sf. 
2. Hljómborg hf. 
3. Samvinnufélag Fljótamanna. 

X. Eyjafjarðarsýsla. 

Bólstruð húsgögn hf. 
Efnagerð Akureyrar hf. 
Hraðfrystihús Ólafsfjarðar hf. 
Kaupfélag verkamanna, Akureyri. 
Nýja Bíó hf., Akureyri. 
Nýja síldarstöðin sf. 
Prentsmiðja Björns Jónssonar, Akureyri. 
Sendibílastöðin sf., Akureyri. 
Sælgætissalan sf. (Nýja Bíó), Akureyri. 
Trésmíðavinnustofan Skjöldur hf., Akureyri. 
Verzlunin Drangey. =
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XI. Pingeyjarsysla. 

Bifreiðastöð Húsavíkur. 
Hreifi hf. 

Kaupfélag Norður-Þingeyinga. 
Raftækjavinnustofa Gríms og Árna. 
Sildarstöðin Neptun sf. 
Vélaverkstæðið Foss hf. 

Verzlun Kristins Jónssonar. ST
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Gó 

XII. Norður-Múlasýsla. 

1. Fiskiðjan, Seyðisfirði. 
2. Sameignarfélagið Fiskiðjan, Seyðisfirði. 
3. Síldarbræðslan hf., Seyðisfirði. 

XIII. Suður-Múlasýsla. 

Hf Björg. 
Hrafnkell. 

Neisti hf. 
Nesútgerðin hf. 
Síldarvinnslan hf. R
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XIV. Skaftafellssýsla. 269 

1. Dynskógar sf. 

XV. Rangárvallasýsla. 

1. Kaupfélagið Þór , Hellu. 

XVI. Árnessýsla. 

1. Eikin sf. 

2. Rafgeisli, Selfossi. 

XVII. Vestmannaeyjar. 

1. Dráttarbraut Vestmannaeyja hf. 
2. Bæjarbúðin. 
3. Fiskiver Vestmannaeyja hf. 
4. Ísfélag Vestmannaeyja. 
5. Kaupfélag Vestmannaeyja. 
6. Litla Bílabúin hf. 
7. Málarabúðin. 
8. Nýja Kompaniíið hf. 
9. Sjöfn hf. 

10. Pípu- og steinagerðin. 
11. Trésmíðaverkstæði Lárusar og Jóhanns. 
12. Vinnslustöðin. 

XVIII. Gullbringu- og Kjósarsýsla, Hafnarfjörður og Keflavík. 

1. All hf., Sandgerði. 
2. Beltasmiðjan sf. 
3. Bifreiðaverkstæði Ytri-Njarðvík. 
4. Björg hf. 
5. Boðabúð. 
6. Efnagerð Austurbæjar sf. 
7. Efnalaugin Sunna, Hafnarfirði. 

8. Fiskveiðafélagið Stefnir hf. 
9. Fons, Keflavík. 

10. Garðarshólmur, Garðahreppi. 
11. Gíslabúð, Hafnarfirði. 
12. Hraðfrystihús Gerðabátanna hf. 
13. Hraðfrystihús Grindavíkur hf. 
14. Ingólfur I hf. 
15. Jón Gíslason sf., Hafnarfirði. 

16. Keflavík hf. 
17. Kjötiðjan hf. 
18. Penslaverksmiðjan sf. 
19. Pöntunarfélagið Þór, Keflavík. 
20. Saumaverið sf., Hafnarfirði. 
21. Skipa- og fasteignasalan. 
22. Skipasmíðastöð Njarðvíkur hf. 
23. Stefnissmiðjan sf. 
24. Trésmiðjan hf, Keflavík. 
25. Vélsmiðjan Ásinn sf. 
26. Verzlunin Björk. 
27. Veræzlunin Tjörn.
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KIX. Kópavogur. 

Fatagerðin Nora sf. 
Flugeldar sf. 
Heimir hf. 
Hf. Kópur. 
Hraun- og vikursteypan hf. 
Kaupfélag Kópavogs. 
Polyplast. 
Prjónastofan Femina. 
Saltfiskverkunin sf. 
Verzlunin Hlíð. 
Verzlunin Miðstöð. L
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AUGLÝSING 

frá skráritara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, sem gerðar hafa 

verið á árinu 1960. 

I 

Skrás. 1960, nr. 1. Tilkynnt 22. nóvember 1958, kl. 11 f. h., af A. E.I. Hotpoint 

Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 4. febrúar 1960. 

—… GALA 
Merkid er skråsett i London 15. april 1958, 7., 9. og 11. flokki, fyrir lagnir til 

lýsingar, hitunar, gufuframleidslu, suðu, kælingar, þurrkunar, loftræstingar, vatns- 
veitu- og heilbrigðismarkmiða, rafmagnstæki og áhöld til heimilisnotkunar og hluta 
þeirra, rafmagnsvélar til heimilisnotkunar. 

  

Skrás. 1960, nr. 2. Tilkynnt 17. apríl 1959, kl. 2 e. h., af The American Tobacco 
Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 4. 
febrúar 1960. 

Ordid: TENNYSON 
Samkvæmt tilkynningu 6. april 1959, er merkið skrásett i Washington 10. nóv- 

ember 1959, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1960, nr. 3. Tilkynnt 16. maí 1959, kl. 11 f. h, af Merck & Co., Inc., 

iðjurekstur, Rahway, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 4. 
febrúar 1959. 

Orðið: DICHLOTRIDE 

Samkvæmt tilkynningu 17. marz 1959, er merkið skrásett í Washington 3. nóv- 
ember 1959, 18. flokki, fyrir þvagaukandi lyf og lyf við háum blóðþrýstingi.
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Skrås. 1960, nr. 4. Tilkynnt 23. mai 1959, kl. 11 f. h., af Polyform, Beyer-Olsen & 270 
Steffensson, idjurekstur og verzlun, Ålesund, Noregi, og skråsett 4. februar 1960. 

Ordid: 

POLYFORM 

Samkvæmt tilkynningu 11. febrúar 1959, er merkið skrásett í Osló 11. desember 

1959 fyrir hola hluti, þar á meðal flothylki og dufl, stampa, ker, kirnur, tunnur, 
ílát og mottur, allt framleitt úr samtengjandi (syntetiske) plastefnum, flothluti úr 

samtengjandi svampplasti. 

Skrás. 1960, nr. 5. Tilkynnt 3. júní 1959, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 4. febrúar 1960. 

Orðið: Metagynol 

Samkvæmt tilkynningu 23. maí 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 7. 
nóvember 1959 fyrir lýstar og ólýstar ljósmynda- og kvikmyndafilmur, ljósmynda- 
plötur, ljósmyndapappír, kemiskar afurðir til ljósmyndamarkmiða, ljósmynda- og 
filmutæki, ljósmyndaafurðir, allt frá VEB Filmfabrik AGFA Wolfen, Wolfen, (Kr. 

Bitterfeld), Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 6. Tilkynnt 3. júní 1959, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 4. febrúar 1960. 

Metatyl 

Samkvæmt tilkynningu 23. maí 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 7. 
nóvember 1959 fyrir lýstar og ólýstar ljósmynda- og kvikmyndafilmur, ljósmynda- 
plötur, ljósmyndapappír, kemiskar afurðir til ljósmyndamarkmiða, ljósmynda- og 
filmutæki, ljósmyndaafurðir, allt frá VEB Filmfabrik AGFA Wolfen, Wolfen, (Kr. 

Bitterfeld), Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 7. Tilkynnt 3. júlí 1959, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 4. 

febrúar 1960. 

” DEDERON 
Samkvæmt tilkynningu 26. juni 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 7. 

nóvember 1959 fyrir vörur úr gerviefnum eða vörur framleiddar með því að nota 
gerviefni, nefnilega syntetiskar spunatrefjar, bólsturefni, pökkunarefni, garn, kaðla- 

vörur, net, band, færi, band úr einum eða fleiri þráðum, þráðvef, þráð- og trefja- 
vörur til lækninga og heilbrigðismarkmiða, þar með plástra, umbúðarefni og hand- 
lækningasaumaþráð, tenniskylfustrengi, strengi á hljóðfæri, burstahár, burstavörur,
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pensla, fægiefni, hærisvefnaðarvörur, prjónaðar og ofnar fatnaðarvörur, þar með 
sokka, vinnufatnað, regnföt, líkams-, borð- og sængurléreft og léreft til persónu- 
legra afnota, lífstykki, slifsi, axlabönd og hanzka, kögurvefnaðarvörur, bönd, legginga- 
vörur, knipplinga, útsaum, teppi, mottur, gluggatjöld, fána, tjöld, segl, sekki, poka, 
ofin og prjónuð efni, þar með áklæði á húsgögn og ílagsvörur, flóka, drifreimar, 
flutningsbönd, pípur, bifreiðagúmmií, léreft á hjólbarða bifreiða, svampa og tæki til 
líkams- og fegrunarumhirðu, þétti- og umbúðaefni, hitaverndunar- og einangrunar- 
efni, flutningstæki á vatni, þar með gúmmíbáta, gervigarnir, gervileður, gerviskinn- 
vörur, límefni, regnhlifar og sólhlifar, gljáblöð, mótaðar og ómótaðar gljáblaða- 
baner og stafi, pípur, tappa og hringa úr mótaefni, áhöld til veggfóðrunar, veggfóður, 
síur, sáld, sprautusteypuefni. 

Skrás. 1960, nr. 8. Tilkynnt 3. júlí 1959, kl. 11 f. h, af sama, og skrásett 4. 
febrúar 1960. 

Orðið Dederon innan ferhyrnds ramma: 
  

      

Samkvæmt tilkynningu 26. júní 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 7. 
nóvember 1959 fyrir vörur úr gerviefnum eða vörur framleiddar með því að nota 
gerviefni, nefnilega syntetiskar spunatrefjar, bólsturefni, pökkunarefni, garn, kaðla- 
vörur, net, band, færi, band úr einum eða fleiri þráðum, þráðvef, þráð- og trefjavörur 
til lækninga og heilbrigðismarkmiða, þar með plástra, umbúðaefni og handlækninga- 
saumaþráð, tenniskylfustrengi, strengi á hljóðfæri, burstahár, burstavörur, pensla, 

fægiefni, hærisvefnaðarvörur, prjónaðar og ofnar fatnaðarvörur, þar með sokka, 
vinnufatnað, regnföt, borð- og sængurléreft og léreft til persónulegra afnota, lif- 
stykki, slifsi, axlabönd og hanzka, kögurvefnaðarvörur, bönd, leggingavörur, knippl- 
inga, útsaum, teppi, mottur, gluggatjöld, fána, tjöld, segl, sekki, poka, ofin og prjónuð 
efni, þar með áklæði á húsgögn og ílagsvörur, flóka, drifreimar, flutningsbönd, 
pípur, bifreiðagúmmií, léreft á hjólbarða bifreiða, svampa og tæki til líkams- og 
fegrunarumhirðu, þétti- og umbúðaefni, hitaverndunar- og einangrunarefni, flutn- 
ingatæki á vatni, þar með gúmmiíbáta, gervigarnir, gervileður, gerviskinnvörur, lím- 
efni, regnhlifar og sólhlífar, gsljáblöð, mótaðar og ómótaðar gljáblaða-baner og stafi, 
pípur, tappa og hringa úr mótaefni, áhöld til veggfóðrunar, veggfóður, síur, sáld, 
sprautusteypuefni. 

Skrás. 1960, nr. 9. Tilkynnt 7. júlí 1959, kl. 4 e. h., af Warner Bros Pictures, Inc., 
iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 4. febrúar 1960. 

Orðin: WARNER BROS. yfir skjaldarmerki með stöfunum WB. 

RNER BR 
<i> os
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Samkvæmt tilkynningu 1. október 1958, er merkið skrásett í Washington 16. júní 270 
1959, 36. flokki, fyrir hljóðrita plötur, og bönd með hljóðritunum á. 

Skrás. 1960, nr. 10. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af Chr. Lechler & Sohn 

Nachf., iðjurekstur, Stuttgart-Feuerbach, Þýzkalandi, og skrásett 8. febrúar 1960. 

Orðið: 

Lesolux 
Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1954, er merkið skrásett í Múnchen 23. 

nóvember 1955, 11. flokki, fyrir litarefni, liti, lakkliti, blaðmálm, fernis, lökk, lakk- 

þynni, lituð gljálökk, glærlökk, lakkþynningarefni, pólitur, bæs, harpix, skóáburð, 
efni til þess að bera á og vernda leður, sútunar- og görfunarefni, bón. 

Skrás. 1960, nr. 11. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

8. febrúar 1960. 

Orðið: Lesodon 
Samkvæmt tilkynningu 19. október 1940, er merkið skrásett í Berlin 16. maí 

1941, 11. flokki, fyrir grunmálningu, lakkliti, lökk, lakkgrunnefni, lituð gljálökk, 

glærlökk, lakkþynni og pólitúr. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. okt. 1950. 

Skrás. 1960, nr. 12. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af sama, og skrásetti 

8. febrúar 1960. 

Orðið: Lesocote 
Samkvæmt tilkynningu 9. desember 1955, er merkið skrásett í Munchen 3. októ- 

ber 1956, 11. flokki, fyrir litarefni, liti, lakkliti, fernis, lökk, lakkþynni, glærlökk, bæs, 

harpix, límefni, skóáburð, bón. 

Skrás. 1960, nr. 13. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 
8. febrúar 1960. 

Orðið: Lesovit 
Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1954, er merkið skrásett í Múnchen 9. ágúst 

1955, 11. flokki, fyrir litarefni, liti, lakkliti, blaðmálm, fernis, lökk, lakkþynni, lituð 
gljálökk, glærlökk, lakkþynningarefni, pólitúr, bæs, harpix, lím, skóáburð, efni til 
þess að bera á og vernda leður, sútunar- og görfunarefni, bón. 

Skrás. 1960, nr. 14. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 8. 

” Lesonit 
Ordid:
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Samkvæmt tilkynningu 4. februar 1938, er merkid skråsett i Berlin 3. mai 1938, 

11. flokki, fyrir grunnmålningu, lakkliti, lökk, lakkgrunnefni, lituð gljálökk, glærlökk, 
lakkþynni og pólitúr. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 14. febrúar 1958. 

Skrás. 1960, nr. 15. Tilkynnt 29. október 1959, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 8. 

febrúar 1960. 

Orðið: Lesopon 

Samkvæmt tilkynningu 18. maí 1954, er merkið skrásett í Munchen 25. febrúar 

1955, 11. flokki, fyrir grunnmálningu, lakkliti, lökk, lakkgrunnefni, lituð gljálökk, 
glærlökk, lakkþynni og pólítúr. 

Skrás. 1960, nr. 16. Tilkynnt 29. október 1959 kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 8. 

Lesotal 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 19. október 1940, er merkið skrásett í Berlin 10. apríl 
1941, 11. flokki, fyrir grunnmálningu, lakkliti, lökk, lakkgrunnefni, lituð gljálökk, 
glærlökk, lakkþynni og pólitúr. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. okt. 1950. 

Skrás. 1960, nr. 17. Tilkynnt 2. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af Triumph Textil- 
und Bekleidungswerke A. G., iðjurekstur og verzlun, Minchen, Þýzkalandi, og skrá- 
sett 8. febrúar 1960. 

Amo 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 4. april 1959, er merkið skrásett i Múnchen 30. júlí 1959, 
3 d flokki, fyrir klæðnað (ytri og innri), lífstykki, mjaðmabelti, corselettes, teygju- 
belti (roll-ons), sokkabandabelti, belti, dansbelti, brjóstahöld og hluta til slíks 

klæðnaðar. 

Skrás. 1960, nr. 18. Tilkynnt 2. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af British-American 
Tobacco company, Limited, tóbaksiðnaður, London, Englandi, og skrásett 8. febrúar 
1960. 

Ferstrendur skyggður einkennismiði í þrem reitum. Í miðreitnum standa orðin 
Gold Block: 

  

  

        

  

  

    
  

Merkið er skrásett í London 24. nóvember 1958, 34. flokki, fyrir reyktóbak.
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Skrás. 1960, nr. 19. Tilkynnt 2. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af P. Beiersdorf & Co. 270 
A.-G., iðjurekstur, Hamborg, Þýzkalandi, og skrásett 8. febrúar 1960. 

Orðið: 

Azea 
Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1955, er merkið skrásett í Múnchen 7. október 

1955, 34. flokki, fyrir ilmvötn, efni til líkams- og fegrunarræktunar, eter olíur, sápur, 

Skrás. 1960, nr. 20. Tilkynnt 12. nóvember 1959, kl. 4 e. h., af Schenley Import 
Corporation, verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 11. a KANTOR 

Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 28. mai 1934, er merkid skråsett i Washington 4. september 
1934, 49, flokki, fyrir whisky. 

Skråsetning merkisins var sidast endurnyjud 4. sept. 1954. 

Skrás. 1960, nr. 21. Tilkynnt 16. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af Lentheric Limited, 

iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 11. febrúar 1960. 

ore: TANBARK 
Merkid er skråsett i London 18. juli 1958, 3. flokki, fyrir snyrtisamsetningar 

(ekki til lækninga), fegrunarmeððl, varaliti, shampó, andlitsduft (ekki til lækninga), 
ilmvörur, ilmsápu, eau-de-cologne, naglalakk, tannduft, brilliantin, lyktarolíu og 

snyrtivörur. 

Skrás. 1960, nr. 22. Tilkynnt 24. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af Liggett £ Myers 
Tobacco Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrá- 

sett 11. febrúar 1960. i . i 

KU 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 16. júní 1919, er merkið skrásett i Washington 6. janúar 

1920, 17. flokki, fyrir cigarettur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. janúar 1960. 

  

Skrás. 1960, nr. 23. Tilkynnt 24. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af Schenley Industries, 

Inc., áfengissala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku og skrásett 11. febrúar 
1960. 

B 70
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270 Innan hrings er mynd af skjaldarmerki og fyrir ofan það stendur orðið: Shenley 
og fyrir neðan merkið stendur orðið: Elegance. 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. júlí 1957, er merkið skrásett í Washington 26. ágúst 
1958, 49. flokki, fyrir whisky og vín. 

Skrás. 1960, nr. 24. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 4 e. h., af Eska, národní 
podnik, verzlun og iðnaður, Cheb, Tékkóslóvakíu, og skrásett 11. febrúar 1960. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 26. júní 1959, er merkið skrásett í Prag 12. júlí 1959 
fyrir reiðhjól og hluta til þeirra. 

Skrás. 1960, nr. 25. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af General Mills, 

Enc., iðjurekstur, Minneappolis, Minnesota, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 11. febrúar 1960. 

NN CHEERI0S 

Samkvæmt tilkynningu 12. janúar 1945, er merkið skrásett í Washington 5. júní 
1945, 46. flokki, fyrir kornafurðir tilbúnar til neyzlu. 

Skrás. 1960, nr. 26. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 11 f. h.., af sama, og skrásett 
11. febrúar 1960. 

WHEATIES
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Samkvæmt tilkynningu 5. desember 1924, er merkið skrásett í Washington 9. 270 
júní 1925, 46. flokki, fyrir kornmetisafurðir. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 9. júní 1945. 

Skrás. 1960, nr. 27. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
11. febrúar 1960. 2 ISQUICK 

Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 31. júlí 1931, er merkið skrásett í Washington 24. nóvem- 
ber 1931, 46. flokki, fyrir bökunarmjöl í kex. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 24. nóv. 1951. 

    
    

Skrás. 1960, nr. 28. Tilkynnt 27. nóvember 1959, kl. 10 f. h., af O. Johnson & 

Kaaber h.f., heildverzlun, Reykjavík, og skrásett 11. febrúar 1960. 
Orðið Safir og þrjár stjörnur. 

      

  

* % 
Merkið er skrásett fyrir smjör, ost, hunang, ætisveppi, belgåvexti alls konar, 

grænmeti nýtt og þurrkað, ávexti nýja og þurrkaða, hnetur, kaffi, te, pipar, negul, 
allra handa, kardemommur, kúmen, lárviðarlauf, miskathnetur, múskatblóm, kanel, 

kanelblóm, sinnep, anis, stjörnuanis, vanillustengur, karrý, caper og annað krydd, 
hveiti, rug, rís, hrísgrjón, hrísmjöl, bygg, hafra, maís, kartöflumjöl, maíssterkju, malt, 
sagógrjón, klíð, slútin, chicory rætur, kaffibætir, kokosfeiti,, olívuolíu, jarðhnetu- 
olíu, sesamolíu, soyuolíu og aðra jurtafeiti, smjörlíki og aðra tilbúna matarfeiti, 
framleiðslu úr kjöti, fiski, kröbbum og skeldýrum, strásykur, molasykur flórsykur, 
púðursykur, kandís, toppasykur, sýróp, drúusykur, melasse, vanillusykur, marcipan, 
brjóstsykur, tyggigúmmí, karamellur, lakkrís og aðrar lakkrísvörur, kakaóbaunir, 
kakaódeig, kakaóduft, kakaósmjör, kakaómalt, suðusúkkulaði, átsúkkulaði alls konar, 

súkkulaðihúð, barnamjöl, bökunarduft, búðingsduft, rís, maccaroni, maccaronideis, 
alls konar brauðvörur s. s. kex og annað, súrsaða ávexti og grænmeti, aldinsultu, 
aldinhlaup, aldinmauk, pulp og safa úr ávöxtum, saft úr ávöxtum og jurtahlutum, 
sveppi niðursoðna eða tilreidda á annan hátt, kaffilíki alls konar, kaffiextrakt, soyu, 
tómat-puree, tómatsósu, kryddsósur alls konar, súpuefni í pökkum, súputeninga, 
pressuger, þurrger, litað sykurvatn með kjörnum, gosdrykki, öl, skepnufóður alls 
konar, grænsápu og aðra blautsápu, sápuduft, þvottasápu, sápuspæni, handsápu og 
alls konar aðra sápu, þvottaduft, ræstiduft, einnig án sápu, skóáburð, bón, fægi- 
smyrsl, fægisápu, fægiduft, fægilög, ofnsvertu, kerti, ostaefni (kassein), albúmin, 
gelatin (matarlím).
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270 Skrás. 1960, nr. 29. Tilkynnt 2. desember 1959, kl. 3 e. h., af Jóni Bj. Guðmunds- 
syni, iðnaður, Reykjavík, og skrásett 11. febrúar 1960. 

Ex á hringlaga fleti og ganga geislar út frá honum. Fyrir neðan er flötur, sem 
á er ritað heiti hverrar tegundar vöru sem við á. 

  

Merkið er skrásett fyrir snyrtivörur. 

Skrás. 1960, nr. 30. Tilkynnt 5. desember 1959, kl. 11 f. h., af Lipton Limited, 

verzlun, London, Englandi, og skrásett 11. febrúar 1960. 
Ferstrendur einkennismiði, sem skiptist í reiti með lóðréttum strikum. Á ein- 

kennismiðanum standa þessi orð: Liptons YELLOW LABEL service. Neðst á ein- 
kennismiðanum standa orðin tea bags, en á milli orðanna eru tvö merkisspjöld. Á öðru 

stendur Standard TYPE 500 og hinu LIPTONS TEA. 

  

              

  

                
Merkið er skrásett í London, 5. janúar 1959, 30. flokki, fyrir te. 

Skrás. 1960, nr. 31. Tilkynnt 15. desember 1959, kl. 11 f.h., af Amanti h.f., iðnaður, 

Reykjavík, og skrásett 15. febrúar 1960. 
Orðið: 

VITALIN
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Merkið er skrásett fyrir hárolíu, hársápu, og aðrar snyrtivörur. 
Ber að skoða orðið VITALIN sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1960, nr. 32. Tilkynnt 17. desember 1959, kl. 4 e. h., af Larus & Brother 

Company, iðjurekstur, Richmond, Virginia, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 15. febrúar 1960. 
Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 30. september 1954, er merkið skrásett í Washington 19. 

júlí 1955, 17. flokki, fyrir reykjarpíputóbak. 

Skrás. 1960, nr. 33. Tilkynnt 19. desember 1959, kl. 11 f. h., af Redex Limited, 

iðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 15. febrúar 1960. 

Orðið: 

REDE X 

Merkið er skråsett í London 14. janúar 1932 og 8. nóvember 1945, 9. og 47. flokki, 
fyrir smurningsolíur og smurningsfeiti, mælitæki og áhöld fyrir brennslumótora. 

Skrásetningar merkjanna voru síðast endurnýjaðar 14. jan. 1960 og 8. nóv 1952. 

Skrás. 1960, nr. 34. Tilkynnt 21. desember 1959, kl. 4 e. h., af Nigrin-Werke 

Carl Gentner, iðjurekstur, Göppingen, Þýzkalandi, og skrásett 15. febrúar 1960. 
Orðið: . 

€ri 
Samkvæmt tilkynningu 20. desember 1951, er merkið skrásett í Minchen 25. 

febrúar 1953, 13. flokki, fyrir fernis, lökk, bæs, harpix, límefni, skóábuð, efni til 
að gljá og viðhalda leðri, sútunar- og görfunarefni, bón, skóáburð fyrir skó úr gljá- 
leðri, hjartarskinni og þess konar efnum. 

Skrás. 1960, nr. 35. Tilkynnt 31. desember 1959, kl. 11 f. h., af N. V. Hollandshe 
Draad- en Kabelfabriek, iðjurekstur og verzlun, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 
15. febrúar 1960. 

Mynd af tveim samvöfðum þráðum, öðrum rauðum að lit en hinum hvítum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 15. október 1959, er merkið skrásett í Haag 19. nóvem- 
ber 1959 fyrir rafmagnsþræði og rafmagnsstrengi, einangraða og óeinangraða, fyrir 
rafmagnsleiðslur og til notkunar fyrir rafmagnstæki. 

1960 

270
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Skrás. 1960, nr. 36. Tilkynnt 2. janúar 1960, kl. 10 f. h., af Andrew J. Lockrey, 

sem rekur atvinnu undir nafninu The Lockrey Company, iðjurekstur, Southampton, 
New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 15. febrúar 1960. 

| BA 
Samkvæmt tilkynningu 19. ágúst 1950, er merkið skrásett í Washington 6. nóv- 

ember 1951, 15. flokki, fyrir fljótandi smurningsefni á molybdenbasis til notkunar 
við mesta hitastig, þrýsting og hraða. 

Skrás. 1960, nr. 37. Tilkynnt 9. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Société Anonyme 
Mido, iðjurekstur, Bienne, Sviss, og skrásett 15. febrúar s. á. 

Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. september 1959, er merkið skrásett í Bern fyrir allar 
klukku- og úravörur, úr og klukkur, úra- og klukkugangverk, úra- og klukkukassa 
og hylki, úra- og klukkuskifur og hluta af úrum og klukkum. 

Skrás. 1960, nr. 38. Tilkynnt 9. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Arthur Bell & Sons 

Limited, iðjurekstur, Perth, Skotlandi, og skrásett 15. febrúar s. á. 

Bjöllulaga einkennismiði með skjaldarmerki og áletruninni BELL'S og fleiri 
áletrunum 

#00% SES 
DISTILLED BLENDED AND 
BOTTLED IN SCOTLAND 

ESTASLISMEG 1825 

EXTRA SPECIAL. 
ERE ) "ERE 

PRODUCT OF SCOTLAND “ 

Merkið er skrásett í London 13. janúar 1959, 33. flokki, fyrir skozkt whisky. 

  

Skrás. 1960, nr. 39. Tilkynnt 16. desember 1959, kl. 5 e. h., af J. R. Geigy A.G. 
(J. R. Geigy S. A.), iðjurekstur, Basel, Sviss, og skrásett 15. febrúar 1960.
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Einkennismiði og stendur á honum tvisvar orðið: Geigy. Auk þess stendur á 270 
honum: Comprimés J. R. Geigy S. A., Bale, (Suisse) Tabletten og fleiri áletranir. 

Merkið er prentað í gulum, svörtum og hvítum lit. 

a 

uasaja? eð 
Rg 

Hlaut a 

Geigy Geigy 

8 Comarimáa va Tablaten Kr 
mos: nr ER Gaipy $.A., Båte (Stað Enga ES] ii 8. ex. Bas mæ ng 

Bingen 
Si Comsimés 

  

Samkvæmt tilkynningu 22. júlí 1959, er merkið skrásett í Bern fyrir lyf, kem- 
iskar efnablöndur til lækninga og heilsugæzlu, efni til lyfjagerðar, plástra, sára- 
umbúðir, gerilsneyðingarefni og önnur svipuð efni, svo og efni til sótthreinsunar. 

Skrás. 1960, nr. 40. Tilkynnt 1. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af The Standard Motor 
Company, Limited, iðjurekstur, Coventry, Warwickshire, Englandi, og skrásett 16. 
febrúar s. á. 

Orðið: TR I U MP H 

Merkið er skrásett í London 9. febrúar 1957, 12. flokki, fyrir bifreiðar. 

Skrás. 1960, nr. 41. Tilkynnt 30. október 1959, kl. 11 f. h., af Grundig Radio- 
Werke G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, Firth (Bay), Þýzkalandi, og skrásett 
12. marz 1960. 

Skjaldarmerki. Á því stendur efst orðið GRUNDIG en þar fyrir neðan er mynd 
af smára. Yfir merkinu er kóróna.
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'GRUNDIG 

   
  

Samkvæmt tilkynningu 24. september 1959, er merkið skrásett í Minchen 10. 
nóvember 1959, 22 b flokki fyrir: 

Raftæknileg og sjónfræðileg tæki, sendi- og móttökutæki fyrir útvarp og sjón- 
varp, hljóðupptöku- og endurvarpstæki, efni til hljóðupptöku, rafeindafræðileg 
mæli-, stjórnar- og stillitæki, tæki til mælinga á geislum, sjónvarpsmyndavélar, 
upptökulampa fyrir sjónvarp, rafeindafræðileg stjórnar- og fjarstýringartæki, tæki 
til sjónvarpsútsendingar ritmáls, kvikmynda, diapositifa og til snúnings negatifa, 
viðtökugler, ljósfræðilega spegla, fjarstýrð áhöld til stjórnar á viðtökuglerjum, fjar- 
stýrð sveiflu- og hneigihöfuð, skrifstofuvélar, textalestrartæki, ritvélar, bókhalds- 
vélar, reiknivélar, holkortavélar, holstrimilsvélar, fjölritunarvélar, vöruskrárvélar, 

sameiningar af nefndum vélum innbyrðis, hluta af nefndum tækjum og vélum, 
skrifstofubúnað (undanskilin eru húsgögn). 

að RN 
Skrás. 1960, nr. 42. Tilkynnt 20. desember 1958, kl. 10 f. h., af Société Anonyme 

Rouyer Guillet á Cie, iðjurekstur, Saintes (Charcute Mme), Frakklandi, og skrásett 
12. marz 1960. 

Á ferhyrndum einkennismiða efst er áletrunin ROUYER með beinu striki neðan 
við og yfir orðunum ROUYER GUILLET & CIE COGNAC á neðri hluta einkennis- 
miðans á milli áletrananna EST? og 1701 er litil engilmynd. 

  

Samkvæmt tilkynningu 16. febrúar 1959, er merkið skrásett í París fyrir vín, 
freyðandi vin, kampavín, eplasafa, öl, vínanda, líkjör, ýmis konar sterkt áfengi, 
lystaukandi drykki, brennivín, alveg sérstakar koniakstegundir, úrvals kampavín, 
ýmis konar brandy.
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Skrás. 1960, nr. 43. Tilkynnt 11. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Koninklijke Demka 
Staalfabrieken N. V.,, verksmiðjurekstur og verzlun, Utrecht, Hollandi, og skrásett 
12. marz s. á. 

Á dökkum hringlaga fleti er þríhyrningur. Yfir þríhyrningnum er mynd af tigris- 
dýri og kórónu, en þar fyrir neðan innan hringsins stendur orðið: DEMKA. 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. desember 1953, er merkið skrásett í Haag 24. des- 
ember 1953 fyrir járn og stál, vira og framleiðslu úr vírum. 

Skrás. 1960, nr. 44. Tilkynnt 11. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Hydroconic Limited, 
verksmiðjurekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 12. maí s. á. 

Orðið: 

HYDROCONIG 

Merkið er skrásett í London 30. september 1954, 12. flokki, fyrir skip og önnur 
farartæki á sjó eða legi, og varahluti og annan útbúnað til slíkra farartækja. 

Skrás. 1960, nr. 45. Tilkynnt 12. janúar 1960, kl. 10 f. h., af C. D. C. Compagnie 
Generale des Produits Dubonnet-Cinzano, framleiðsla og verzlun, París, Frakk- 

landi, og skrásett 12. marz s. á. 
Ferhyrndur einkennismiði. Ofanvert á honum er hringmyndaður reitur og 

þar á mynd af liggjandi ketti, en framan við hann er flaska og er vörumerkið á 
miðanum, sem á henni er. Neðan við hringmyndaða reitinn stendur orðið DUBON- 
NET en þar fyrir neðan er hvítur aflangur, hornsneiddur ferhyrningur og í honum 
ummæli um vöruna. Neðst á miðanum standa orðin: Maison Fondée en 1846. 
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DUBONNET 
C.D C. 30, AV KLÉBER, PARIS 
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LA GRANDE MARQUE DE FRANCE 

La plus haute QUALITÉ caractérise 
de DUBONNET grace au choix de ses Á 

  

vieux vins de ligueur ll se consomme: 
ure ou avec un zeste de citron ou 

orange; 3 leau avec du soda, en cocktail 
(Gin, Cognac, Cherry, etc..). 
          „Maison Fondée en 1846 ” 

(rer! meme í. 
  

Samkvæmt tilkynningu 21. juni 1951, er merkid skråsett i Paris fyrir: Vin og 
„aperitifs“, sérstaklega ef kínabörkur er í þeim, vín, freyðivín, eplavin, öl, vínanda 

og brennivín, líkjöra og ýmislegt áfengi, ölkelduvatn og gosdrykki, límonaði, síróp, 
kökur, konfekt, aldinmauk, hvort sem í sambandi við vín og aperitifs er eða ekki, 
sérstaklega ef kínabörkur er í þeim, lyfjavörur, sérstaklega eða ekki, sáraumbúða- 
vörur, sótthreinsandi vörur, dýralækningavörur. 

Skrás. 1960, nr. 46. Tilkynnt 15. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Aktieselskabet 
Ota, De Forenede Havre- og Rismöller, iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, 
Danmörku, og skrásett 12. marz s. á. 

Orðið: 
SÖLVKORN 

Samkvæmt tilkynningu 15. nóvember 1956, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 6. júlí 1957, fyrir nýtt kjöt og nýjan fisk, alifugla, veiðidýr, nýtt grænmeti, 

hrísgrjón, tapioka, sagó, grjón, kornflögur, glóðarsteikt korn ásamt hafragrjónum 

og öðrum mölunarafurðum í óblönduðu ástandi eða blandaðar sjúkrakostsefnum, 

rjómaís, óunninn ís, ost, afurðir skógræktar, lifandi dýr, lifandi blóm, vín, áfengi og 

kryddvín, óunnið og unnið tóbak, pípur, pípubreinsara, tóbakspunga, pípustöðla, 

cigarettukveikjara, vindlamunnstykki, vindlingamunnstykki og pípuhylki. (Skrásetn- 

ingin tekur ekki til niðursuðuvöru og bauna.) 

Skrás. 1960, nr. 47. Tilkynnt 15. janúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

12. marz s. á. 

Orðið: MEXI 

Samkvæmt tilkynningu 2. janúar 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
4. febrúar 1956 fyrir mjöl, grjón og kornflögur.
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Skrás. 1960, nr. 48. Tilkynnt 19. janúar 1960, kl. 3 e. h. af Ólafi Hallgrims- 270 
syni, verzlun, Reykjavik, og skråsett 12. marz s. å. 

me KVIKK- 
Merkið er skrásett fyrir kaffi, te, kakaó og hvers konar matvörur og extract- 

vörur. 
Ber að skoða orðið KVIKK— sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar 

vörutegundir. 

Skrás. 1960, nr. 49. Tilkynnt 20. janúar 1960, kl. 10 f. h., af Centrotex, verzlun, 
Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 12. marz s. á. 

Orðin: SUPERIOR QUALITY, rituð í boga undir tákni af húshluta með merki 
yfir. 

  

Samkvæmt tilkynningu 31. ágúst 1959, er merkið skrásett í Prag 22. september 
1959 fyrir hvers konar ullarefni. 

Skrás. 1960, nr. 50. Tilkynnt 21. janúar 1960, kl. 11 f. h., af British-American 

Tobacco Company, Limited, tóbaksiðnaður og verzlun, London, Englandi, og skrá- 
sett 12. marz s. á. 

Ferhyrndur einkennismiði í þrem reitum. Í efsta reitnum stendur orðið: Matter- 
horn. Á miðreitnum er mynd af fjalli á svörtum grunni, en í neðsta reitnum er mynd 
af ferhyrningi. Er helmingur ferhyrningsins svartur, en hinn hvítur. 
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Merkið er skrásett í London 13. febrúar 1959, 34. flokki, fyrir unnið og óunnið 
tóbak. 

Réttur er áskilinn til að nota merkið í hvers konor lit, stærðum og gerðum. 

Skrás. 1960, nr. 51. Tilkynnt 30. janúar 1960, kl. 10 f. h., af H.f. Sápuverksmiðj- 
unni Hreinn, iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 12. marz s. á. 

Ferhyrndur einkennismiði með orðinu: bett. Neðst á miðanum er mynd af 
bvottaklemmu. 

  

Merkið er skrásett fyrir þvottaduft, sápur, þvottalög og alls konar hreinlælis- 
og efnagerðarvörur. 

Skrás. 1960, nr. 52. Tilkynnt 7. júní 1958, kl. 4 e. h., af Trafik- & Vágmaárken 

Aktiebolag, iðjurekstur og verzlun, Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 2. april 1960. 
Orðið: 

ORUB 

Samkvæmt tilkynningu 12. maí 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 28. marz 
1958 fyrir áburðarefni, útsæði, loðskinn, alls konar barna-, karlmanna- og kvenfatnað, 
vinnuföt, sokka og leista, leggingar og saumavörur, húsgagnaáklæði, húsgagnatróð, 
plastdúk til fatagerðar, vaxdúk, léreft, mislita borðdúka og þerrur, rimlatjöld, sóltjöld, 
stungnar vattsængur, fiðursængur, dýnur, kodda, sessur, garn, umbúðagarn, tvinna, 

tvinnaspólur, álnavörur, tuskur, vatt, segldúk, yfirbreiðslur, tjöld, bakpoka, svefn- 
poka, flögg, glitvefnaðarvörur, blúndur, hlífðarnet, marknet, hárnet, þvottasvampa, 
baðsvampa, baðáhöld og baðtæki, tæki til snyrtingar á hári, skeggi, hörundi, munni, 
andliti, augum, tönnum, fótum og nöglum, stálspæni, efnavörur handa rannsóknar- 
stofum og ljósmyndastofum, þéttað gas, sýrur, kolvatnsefni, fosfór, brennistein, 
blossaljós, kemisk slökkviefni, lífræn upplausnarefni, herzluefni, efni til lóðunar, 
efni til mýkingar á vatni, glerlög, ljósakrónur, lampa og annan ljósaútbúnað, upp-
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hitunartæki ásamt tengibúnaði, eldunartæki ásamt tengibúnaði, þurrkunartæki ásamt 270 
tengibúnaði, kælitæki ásamt tengibúnaði, lofthreinsunartæki ásamt tengibúnaði, ofna, 
reykháfa, gufukatla, loftþjöppur (kompressora), dælur, loka, uppsetningarefni í böð 
vg salerni, streymidrifnar dælur (ejektora og injektora), uppsetningarefni fyrir 
gufu-, gas- og vatnstæki, fóðringar, málma, eggjárn, verkfæri, verkfærasköft, saum- 
nálar, stoppunálar, títuprjóna, nálar, heklunálar, teiknibólur, veiðarfæri, smelt ílát, 

lása og lykla, skrúfur, bolta, rær, saum, króka, hnoðnagla, sinkla, baulur, horn- 

(vinkil) laga undirstöður (konsoler), auga-bolta og lykkjur, handsmíðaða listmuni 
úr málmi, horn á ferðatöskur, undirjárn á skó, spennur, hlekkrúllur, málmstýringar, 
húsgagnajárn, vagnjárn, aktýgjajárn, teygjur, gsorma, vír, málmþráð, geyma, sorp- 
tunnur, þvagskálar, flutningsílát, akkeri, akkeriskeðjur og aðrar keðjur, málm- 
fjaðrir, eld- og kaldsmíði fyrir skip, peningaskápa, málmhirzlur, miðstöðvarkatla, 
hitavatnskatla, brennara, kolakyndingartæki, kokskyndingartæki, olíukyndingartæki, 
viðargastæki, vélar og vélbúnað, driftengi, vagn-, öxul- og slöngutengi, slöngurúllur, 
öxul- og vélalegur, smurtæki, barnavagna, brúðuvagna, hvers kyns sporvagns- og 
járnbrautarefni, farartæki til land-, sjó- og loftflutninga og hluta til þeirra, kafara- 
hvolf (til að vinna undir við köfun), kafarabúninga og hluta til þeirra, baujur, flot- 
búninga, lyftitæki, flutningsbönd, losunartæki, þungar vörubifreiðir, vinur, lyftur, 
burstavörur, fægivörur og fægiefni, sútunarvörur, skinn, húðir, garnir, kaðla og 
kaðlagerðarefni, snæri og snærisgerðarefni, góðmálm, gull- og silfurvörur, skraut- 
muni úr nikkel og alúminíum, muni úr nýsilfri, látún, tin og brons, leóniskar vörur, 

hnappa, innsiglisplötur (plúmbur), hylki, bakelit, plast og smáhluti úr þessum efn- 
um til samsetningar og niðursetningar á vélum, ferðatöskum, göngustafi og regn- 
hlífar, fast, loftkennt og fljótandi ljósmeti, fast og loftkennt eldsneyti, smurning 
og smurolíu, benzin, vaxkerti, sterínkerti, hluti úr beini, korki, horni, muni úr 

skjaldbökuskel, fílabeini, skelplötu, rafi, „sjóskúm“ (merskúm) og celluloid, körfur 

og aðrar tágavörur, bastvörur, hár og hárkollur, mynda- og málverkaramma, gínur, 
grindur til gluggasýninga, lækningatæki, rannsóknarstofutæki, optisk tæki og 
áhöld, áhöld (apparater) til notkunar við lækningar og læknisfræðileg vísindastörf, 
tannlækningatæki, björgunartæki, slökkvitól, slökkvitæki og slökkviáhöld, olíu- 
hreinsunartæki, frímerkjasvampa, gervilimi, eðlisfræðitæki, tæki til að framleiða, 
safna og umbreyta raforku, rafhlöður, rafluktir, rafhleðslutæki, landmælingatæki, 

siglingatæki, flugvélatæki, stórskotaliðstæki, sjálfritandi vogir, merkja- og mælitæki, 
sjálfritandi ökumæla, stöðumæla, sjálfvirka brunaboða, sjálfvirkar þjófabjöllur, raf- 
og vélknúinn öryggisútbúnað fyrir farartæki og umferðarmiðstöðvar, símaregistur, 
rafleiðslur, myndavélar, sýningarvélar í kvikmyndahús og hluta til þeirra, kvik- 
myndatökuvélar og hluta til þeirra, sjónvarpstæki og hluta til þeirra, útvarpstæki og 
hluta til þeirra, spilakassa, grammófóna, hljómplötur og grammófónnálar, hljóðfæri 
og hluta til þeirra, kalltæki (innanhúss), bandupptökutæki fyrir skrifstofur, hátalara, 
vélar, loftslöngur og slöngur fyrir gas og vökva, rafsuðuvélar, rafsuðuvíir, stimpil- 
klukkur, miðasjálfsala, vörusjálfsala, drykkjarsjálfsala, heimilistæki, hitabrúsa, bús- 
áhöld, borðbúnað, þvottavélar, taurullur, garðyrkjuáhöld, landbúnaðaráhöld, lager- 
hillur, hillur, afgreiðsluborð, húsgögn, húsgagnahluta, stativ, herðatré, hattahengi, 
regnhlífagrindur, burstahengi, spegla, ljósmyndaplötur, mynda- og kvikmyndafilm- 
ur, filmuspólur, myndir, prentmál, tæki til prentunar á litmyndum, skilti, skilta- 
letur, prentletur, prentmyndir, postulín, steinungsvörur, efni í reið- og aktygi, 
reimar, leður- og skinnavörur, pappírsvörur, ritföng, möppur, bókhaldsvörur, skrif- 
stofuvörur og skrifstofuáhöld, og hlutar til þeirra, dýrabúr, tunglsjár, landakort, 
bækur og bókbandsvörur, jarðlikön, kortahengi, skólatöflur, skólaborð- og stóla, 
ilmvötn, bleikiefni, bórax, efni til naglahirðingar, handsápu, þvottaefni, uppþvotta- 
efni, hreingerningaefni, slípunarefni, samkvæmisspil, spil, leikföng, bolta, tæki til 
íþrótta og fimleika, sportvörur, sprengiefni, eldspýtur, flugelda, högg- og lagvopn,
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skotvopn og skotfæri, járnbrautarteina og aðra teina, teinasamskeyti (tengistykki), 
grindverk, girðingar, stólpa, hlið, tóbak og tóbaksvörur, tóbaksdósir, reykjapipur, 
vindla-, vindlinga- og pipumunnstykki, pípuhreinsara, reyksett, innkaupapoka, poka, 
blikkdósir, pappaðskjur, vörumiða, sellófanpappir, box, skúffur, dósir, tunnur, föt, 
túbur, flöskur, fötur, könnur, brúsa, umbúðir og pökkunarvörur úr vaxbornum eða 

Svaxbornum pappír, trjávið, viðarull, málma, hert gúm, ebónit, bakelít, plast, vefjar- 
efni (textilmaterial), plastþrýstimassa og blöndur ofangreindra efna. 

Skrás. 1960, nr. 53. Tilkynnt 15. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Aktieselskabet „Ota“, 

De forenede Havre- og Rismöller, iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Dan- 
mörku, og skrásett 2. apríl s. á. 

Orðið: D A NA 

Samkvæmt tilkynningu 23. febrúar 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
13. október 1956 fyrir hafragrjón og haframjöl, glóðarsteiktar, malaðar eða fægðar 
hrísgrjóna-, rúg- og maísafurðir, að meðtöldum kornflögum. 

Skrás. 1960, nr. 54. Tilkynnt 29. desember 1959, kl. 4 e. h., af Lobco, Inc., iðju- 
rekstur, Chicago, Illinois, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 2. apríl 1960. 

Stafirnir: 5 

Samkvæmt tilkynningu 24. maí 1956, er merkið skrásett í Washington 22. októ- 
ber 1957, 51. flokki, fyrir sterkt hárlýsingarefni og hár- og hársvarðar kjörefni, 
sem innihalda lanolin. 

Skrás. 1960, nr. 55. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 4 e. h., af Eska, národni 

podnik, iðjurekstur og verzlun, Cheb, Tékkóslóvakíu, og skrásett 2. april 1960. 
Orðið: Junior innan ferhyrnds ramma. 

  

Samkvæmt tilkynningu 26. júní 1959, er merkið skrásett í Prag 12. júlí 1959 
fyrir reiðhjól og hluta til þeirra. 

Skrás. 1960, nr. 56. Tilkynnt 20. júní 1959, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stellinger. 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 2. apríl 1960. 

me TRIKOTEX 
Samkvæmt tilkynningu 14. marz 1956, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 22. 

september 1956 fyrir karla-, kvenna- og barnanærföt úr bómull, er stafa frá VEB 
Trikotagewerk TRIKOTEX, Wittgensdorf í Austur-Þýzkalandi.
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Skrås. 1960, nr. 57. Tilkynnt 26. januar 1960, kl. 11 f. h., af Lobco, Inc., idjurekst- 270 
ur, Chicago, Illinois, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og skråsett 2. april s. å. 

Innan sporöskjulagaðrar umgerðar stendur: 

  

Samkvæmt tilkynningu 20. júní 1956, er merkið skrásett í Washington 25. febr- 
úar 1958, 51. flokki, fyrir efnablöndur notaðar sem hársnyrtingar og hársvarðar 
kjörefni. 

Skrás. 1960, nr. 58. Tilkynnt 3. desember 1959, kl. 10 f. h., af Ackermann-Göggin- 

gen Áktiengesellschaft, iðjurekstur, Munchen, Þýzkalandi, og skrásett 2. apríl 1960. 

Innan hrings standa orðin: ACKERMANN'S SCHLÚSSELGARN, og milli orð- 
anna eru tveir lyklar. 

    

    

  

Samkvæmt tilkynningu 1. október 1894, er merkið skrásett í Berlin 16. sept- 
ember 1896, 14. flokki, fyrir bómullargarn og bómullarþráð hvers konar og alls 
konar saumgarn úr bómull og öðrum þráðum. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 4. febr. 1944. 

Skrás. 1960, nr. 59. Tilkynnt 23. janúar 1960, kl. 10 f. h., af J & P. Coats Limi- 
ted, iðjurekstur og verzlun, Paisley, Skotlandi, og skrásett 2. apríl s. á. 

Mynd af akkeri og orðin: ANKER, ANCRE, ANCHOR og ANCORA, letrað í 
sporðskjulagaðan hring umhverfis akkerið.
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Merkið er skrásett í Manchester 19. nóvember 1958, 23. flokki, fyrir garn og 
tvinna úr vefnaðarefni eða til vefnaðar. 

Skrás. 1960, nr. 60. Tilkynnt 9. febrúar 1960, kl. 2 e. h., af Tækniver, iðnaður, 

Reykjavík, og skrásett 2. april s. á. 
Nafnið: 

T. V. PERFECTA 

Merkið er skrásett fyrir dælur fyrir miðstöðvarkerfi. 
Ber að skoða nafnið T. V. PERFECTA sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofan- 

greinda vörutegund. 

Skrás. 1960, nr. 61. Tilkynnt 18. nóv. 1958, kl. 12 á h., af Mead Johnson & 

Company, verksmiðjurekstur og verzlun, Evansville, Indiana, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 28. apríl 1960. 

Mynd af eldtungu á dökkum ferhyrningi, en til hægri á myndinni standa orðin: 
Mead Johnson Symbol of service in medicine. 

(& Mead Johnson 
| Symbol of service in medicine 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. mai 1958, er merkið skrásett í Washington 29. des- 
ember 1959, 18. flokki, fyrir lyfjablöndur, einkum úr eggjahvítu sérstaklega til 
næringar, og efni til að fyrirbyggja ystingu. 

Skrás. 1960, nr. 62. Tilkynnt 18. sept. 1959, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 28. april 1960. 

Mynd af birni í S og yfir því kóróna.
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Samkvæmt tilkynningu 9. september 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

16. janúar 1960 fyrir lökk og liti, harpeis, límefni og afbæsingarefni. 

Skrás. 1960, nr. 63. Tilkynnt 11. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Cluett, Peabody 
& Co., Inc., iðjurekstur, Troy, Rensselaer, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 28. apríl s. á. 

Orðið: ARROW, sem ör skerst í gegnum. 

= ARROW 
Samkvæmt tilkynningu 5. október 1953, er merkið skrásett í Washington 3. maí 

1955, 39. flokki, fyrir karlmanna- og drengjasundboli, trefla, ascots, vesti, baðkápur, 

cabana-sett, eyrnaskjól, sportjakka, Terry strand-jakka og vafninga, vesti alls konar, 

stuttbuxur, skíðajakka og -buxur, kven- og stúlkubaðföt, pils og baðföt. 

Skrás. 1960, nr. 64. Tilkynnt 1. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Electrische Appara- 

ten — en Metaalwaren — fabrieken Rudolf Blik N. V., iðjurekstur, Haag, Hollandi, 
og skrásett 28. apríl s. á. 

Innan ramma stendur orðið Ruton og yfir því er mynd af nauti. 
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Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1959, er merkið skrásett í Haag 16. desem- 
ber 1959 fyrir rafmagnsheimilisvélar og áhöld, sérstaklega ryksugur, bónvélar, 
þvottavélar, þurrkvindur, kaffikvarnir, loftræstitæki, straujárn og blöndunartæki, 
ísskápa, rafmagnshitunartæki, sérstaklega hárþurrkunartæki, hitablásara og rafhituð 
gólfteppi, rafmagnsrakvélar, hluta af og fylgihluti til allra fyrrnefndra vörutegunda. 

Skrás. 1960, nr. 65. Tilkynnt 8. febrúar 1960, kl. 4 e. h., af P. Lorillard Company, 
verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. 
apríl s. á. 

Orðið: 
N FWPO NI 

Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1956, er merkið skrásett í Washington 19. mai 
1959, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1960, nr. 66. Tilkynnt 11. febrúar 1960, kl. 3 e. h., af Grundig Radio- 

Werke G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, Firth (Bay.), Þýzkalandi, og skrásett 
28. apríl s. á. 

Örðið. Stenorette 
Samkvæmt tilkynningu 28. júlí 1959, er merkið skrásett í Munchen 7. des. 1959, 

22b flokki, fyrir sjónfræðileg og raftæknileg tæki, sendi- og móttökutæki fyrir út- 
varp og sjónvarp, hljóðupptöku- og endurvarpstæki, rafeindafræðileg mæli-, stjórnar- 
og stillitæki, tæki til mælinga á geislun, sjónvarpsmyndavélar, upptökulampa fyrir 
sjónvarp, rafeindafræðileg stjórnar- og fjarstýringartæki, tæki til sjónvarpsútsend- 
ingar ritmáls, kvikmynda, diapositiva og til snúnings negativa, viðtökugler, ljós- 
fræðilega spegla, fjarstýrð áhöld til stjórnar á viðtökuglerjum, fjarstýrð sveiflu- 
og hneigihöfuð, skrifstofuvélar, textalestrartæki, ritvélar, bókhaldsvélar, holkorta- 
vélar, holstrimlavélar, fjölritunarvélar, vöruskrárvélar, sameiningar af nefndum vél- 
um innbyrðis, hluta af nefndum tækjum, skrifstofubúnað (undanskilin húsgögn). 

Skrás. 1960, nr. 67. Tilkynnt 13. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Martini & Rossi 
S. p. A., vinframleiðsla og verzlun, Turin, Ítalíu, og skrásett 28. april s. á. 

Á ferhyrndum miða stendur efst orðið: MARTINI, en þar fyrir neðan er mynd 
af tíu flöggum, en á milli þeirra er mynd af konu. Neðar á miðanum er mynd af
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verksmiðjubyggingu og á miðjum miðanum standa m. a. orðin: VINO VERMOUTH, 270 

MARTINI E ROSSI og MARTINI, SOLA E C. TORINO. 

  
Merkið er skrásett fyrir vermouth. 

Skrás. 1960, nr. 68. Tilkynnt 13. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

28. apríl s. á. 

Si MARTINI 
Samkvæmt tilkynningu 2. desember 1943, er merkið skrásett i Róm 29. október 

1946 fyrir lystaukandi drykki, vermouth, líkjöra, freyðvín, vín, spíritus, áfengi, 

síróp og óáfenga drykki. 

Skrás. 1960, nr. 69. Tilkynnt 13. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Smith Kline & 
French Laboratories, verksmiðjurekstur, Philadelphia, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 28. april s. á. 

STELAZINE
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Samkvæmt tilkynningu 9. janúar 1958, er merkið skrásett í Washington 9. júní 
1959, 18. flokki, fyrir lyf, sem dregur úr taugaspennu og sem einkum hefur róandi 
áhrif. 

Skrás. 1960, nr. 70. Tilkynnt 1. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Electrische Apparaten 
— en Metaalwarenfabrieken Rudolf Blik, N. V., iðjurekstur, Haag, Hollandi, og 

skrásett 28. apríl s. á. 
Orðið: 

  

Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1959, er merkið skrásett í Haag 16. desember 
1959 fyrir: Rafmagnsheimilistæki og áhöld, sérstaklega ryksugur, bónvélar, þvotta- 
vélar, þurrkvindur, kaffikvarnir, loftræstitæki, straujárn og blöndunartæki, ísskápa, 

rafmagnshitunartæki, sérstaklega hárþurrkunartæki, hitablásara og rafhituð gólf- 
teppi, rafmagnsrakvélar, hluta af og fylgihluti til allra fyrrnefndra vörutegunda. 

Skrás. 1960, nr. 71. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Hörpu h. f., iðn- 

rekstur, Reykjavík, og skrásett 3. maí s. á. 
Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af málarabretti. Á brettið er 

letrað orðið: Harpo. 

  

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 

Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 72. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

3. maí s. á. 
Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af málarabretti. Á brettið er 

letrað orðið: Harpolin.
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    SANS 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 73. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

3. maí s. á. 
Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af málarabretti. Á brettið er 

letrað orðið: Harpolux. 

  

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 74. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

3. maí s. á. i 
Ferstrendur einkennismidi. Å midanum er mynd af målarabretti. Å brettid er 

letrað orðið: Hörpusilki.   
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270 Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 75. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

3. maí s. á. 
Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af málarabretti. Á brettið er 

letrað orðið: Jökull. 

  

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 76. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

3. maí s. á. 
Ferstrendur einkennismiði. Á miðanum er mynd af málarabretti. Á brettið er 

letrað orðið: Sígljái. SE 

  

Merkið er skrásett fyrir hvers konar málningu og lökk. 
Réttur er áskilinn til að nota vörumerkið í hvers konar stærðum og litum. 

Skrás. 1960, nr. 77. Tilkynnt 22. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Globus h.f., innflutn- 

ingur, heildsala, smásala, Reykjavík, og skrásett 3. mai s. á. 

 GNYBLÅASARI 
(Hoykanon)
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Merkið er skrásett fyrir blásara til að þeyta heyi í hlöður og votheysgeymslur, 

einnig til að blása hita úr heyi. 

Ber að skoða orðin Gnýblásari (Höykanon) sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir 

ofangreinda vörutegund. 

Skrás. 1960, nr. 78. Tilkynnt 24. apríl 1960, kl. 3 e. h. af sama, og skrásett 

3. maí s. á. LA 

Merkið er skrásett fyrir blásara til að þeyta heyi í hlöður og votheysgeymslur, 
einnig til að blása hita úr heyi. 

Ber að skoða orðið Gnýr sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda vöru- 
tegund. 

Skrás. 1960, nr. 79. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Vélsmiðjunni Dynjandi, 

vélsmiðja, Reykjavík, og skrásett 3. maí s. á. 
Orðið: 

  

Merkið er skrásett fyrir miðstöðvarkatla, lofthitara og önnur hitunartæki. 

Ber að skoða orðið Ylco sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 
tegundir. 

Skrás. 1960, nr. 80. Tilkynnt 28. april 1960, kl. 10 f. h., af Nærfatagerðinni Lillu, 
iðnaður, Reykjavík, og skrásett 6. maí s. á. 

Orðið: 

PLUDO 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar prjónafatnað. 
Ber að skoða orðið Pludo sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir ofangreinda vöru- 

tegund. 

Skrás. 1960, nr. 81. Tilkynnt 9. apríl 1959, kl. 2 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. maí 1960. 

Orðið: 

A NUNA NN 
==  —. dt s 

innan ramma. 
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270 Samkvæmt tilkynningu 2. apríl 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
19. marz 1960 fyrir vefstóla frá VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx- 
Stadt, Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 82. Tilkynnt 23. desember 1959, kl. 3 e. h., af Novo Industri 

A/S., iðjurekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. mai 1960. 

" CGORTEPOLYGIN 
Samkvæmt tilkynningu 12. desember 1959, er merkið skrásett í Kaupmanna- 

höfn 12. marz 1960 fyrir lækninga og lyffræðilegar vörur. 

Skrás. 1960, nr. 83. Tilkynnt 22. júní 1959, kl. 11 f. h., af Armour Shirt Company 
Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 18. maí 1960. 

Orðið: 

INTERFLEX 

Merkið er skrásett í London 12. marz 1959, 25. flokki, fyrir flibba. 

Skrás. 1960, nr. 84. Tilkynnt 28. september 1959, kl. 3 e .h., af P. Lorillard Com- 
pany, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. maí 
1960. 

Á hvítum miða innan ramma standa orðin: OLD GOLD Straights tvisvar sinn- 
um þvert yfir miðann. Efst innan hrings er mynd af manni, sem stendur við jurt 
og yfir manninum orðin FINEST TOBACCOS. 

  

  

    

  

  

Samkvæmt tilkynningu 24. nóvember 1958 er merkið skrásett í Washington 
19. maí 1959, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1960, nr. 85. Tilkynnt 28. september 1959, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 

18. maí 1960. 
Á hvítum miða standa orðin: OLD GOLD. Borði með strikum er yfir þveran 

miðann og mynd af kórónu og stöfunum O G yfir borðanum. Fyrir neðan borðann
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standa orðin: Filters OLD GOLD Filters og einnig er þar strikaður reitur. Til 270 
hliðar eru áletranir. 
  

OLD GOLD 

00 
ills 

OLD GOLD 
Flees 

Samkvæmt tilkynningu 11. juni 1959, er merkid skråsett i Washington 22. 
desember 1959, 17. flokki, fyrir cigarettur. 
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Skrás. 1960, nr. 86. Tilkynnt 3. október 1959, kl. 4 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 
verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. maí 1960. 

Á dökkum reit standa stafirnir: 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. september 1959, er merkið skrásett í Kaupmanna- 
höfn 23. janúar 1960 fyrir járnsmíðavörur, það er teppanagla, málmhnappa, 
merki á einkennisbúninga, völtrur á húsgögn, beltisspennur, skrár á húsgögn, 
hengilása, hjólhestalása, dyraskrár, skattholaskrár, dyra- og gluggaspengur, stiga- 
málmþynnur, „tap“-bönd, þilrekkjustigakróka, skrifstofugögn eins og teiknibólur, 
sýnishornaklemmur og bréfaklemmur, allt frá VEB Schloss- und Metallwaren- 
fabrik Brandenburg, Brandenburg (Havel), í Austur-Þýzkalandi. 

B 73
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Skrás. 1960, nr. 87. Tilkynnt 26. nóvember 1959, kl. 4 e. h., af Panther Oil & 

Grease Mfg. Co., iðjurekstur og verzlun, Forth Worth, Texas, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 18. maí 1960. 

Orðið: MIG [> 2 2 ID FE 

Samkvæmt tilkynningu 26. april 1955, er merkid skråsett i Washington 10. 
januar 1956, 16. flokki, fyrir fljótandi asbest þakáburð. 

Skrás. 1960, nr. 88. Tilkynnt 15. febrúar 1960, kl. 2 e. h., af Chrysler Corporation, 

iðjurekstur, Highland Park, Detroit, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
18. maí s. á. 

or AIRTEMP 
Samkvæmt tilkynningu 30. janúar 1935, er merkið skrásett í Washington 11. 

júní 1935, 34. flokki, fyrir loftbætivélasamstæður. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 11. júní 1955. 

Skrás. 1960, nr. 89. Tilkynnt 15. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stellin- 

ger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. maí s. á. 

Bókstafurinn P með sérgerð á ferstrendum grunni. 

  

Samkvæmt tilkynningu 2. febrúar 1960, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

19. marz 1960 fyrir hjólbarða og slöngur fyrir vagna, fyrir flutningavagna (trucks), 
landbúnaðarvélar, dráttarvélar, landbúnaðarvagna, jarðýtur og aðrar vélar, sem aka 
má, svo og handvagna og fyrir flugvélar, vulst-bönd og togleðurshringa til hliðar- 
varna, allt frá VEB Reifenwerk Fúrstenwalde, Fúrstenwalde-Sid (Spree), Austur- 

Þýzkalandi. urent re je
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Skrás. 1960, nr. 90. Tilkynnt 15. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett!270 
18. maí s. á. 

Orðið: 

PARAR.EUMANT 
Samkvæmt tilkynningu 2. februar 1960, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 

26. marz 1960 fyrir hjólbarða og slöngur, fyrir vagna bæði með mótor og án mótors, 
fyrir flutningavagna (trucks), landbúnaðarvélar, dráttarvélar, landbúnaðarvagna, 
jarðýtur og aðar vélar sem aka má, svo og handvagna og fyrir flugvélar, vulst-bönd, 
og togleðurshringa til hliðarvarna, sem allt er frá VEB Reifenwerk Fiúrstenwalde, 
Fúrstenwalde-Söd (Spree), Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 91. Tilkynnt 15. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stel- 
linger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 28. maí s. á. a 

Orðið: 0 DE! 

DEFANTO 
Samkvæmt tilkynningu 2. februar 1960, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

26. marz 1960 fyrir hjólbarða og slöngur fyrir vagna, bæði með mótor og án 
mótors, svo og fyrir flutningavagna (trucks), landbúnaðarvélar, dráttarvélar, land- 
búnaðarvagna, jarðýtur og aðrar vélar, sem aka má, svo og handvagna og fyrir 
flugvélar, „vulst“-bönd og togleðurshringa til hliðarvarna, allt frá VEB Reifenwerk 
Fúrstenwalde, Fúrstenwalde-Súd (Spree), Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 92. Tilkynnt 15. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

28. maí s. á. 
Orðið: 

SPU RTA L 
Samkvæmt tilkynningu 2. februar 1960, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 

26. marz 1960 fyrir hjólbarða og slöngur fyrir vagna, bæði með mótor og án 
mótors, svo og fyrir flutningavagna (trucks), landbúnaðarvélar, dráttarvélar, land- 
búnaðarvagna, jarðýtur og aðrar vélar, sem aka má, svo og handvagna og fyrir 
flugvélar, „vulst“-bönd og togleðurshringa til hliðarvarna, allt frá VEB Reifenwerk 
Fúrstenwalde, Fúrstenwalde-Súd (Spree), Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 93. Tilkynnt 19. febrúar 1960, kl. 2 e. h., af Lobco, Inc., sem 

rekur starfsemi undir nafninu Alberto Culver Company, verzlun, Chicago, Illinois, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. maí s. á.
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Orðin: RINSE AWAY 

Samkvæmt tilkynningum 22. apríl 1955 og 14. ágúst 1958, er merkið skrásett í 
Washington 5. marz 1957 og 24. nóvember 1959, 18. og 51. flokki, fyrir hreinsisam- 
setning, sem notast þynntur til að hreinsa hár, og samsetning til að hafa hemil 
á flösu. 

Skrás. 1960, nr. 94. Tilkynnt 19. febrúar 1960, kl. 2 e. h, af F ederal-Mogul-Bower 
Bearings, Inc., verzlun, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 

FEDERAL 
Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 3. desember 1951, er merkið skrásett í Washington 14. 
júlí 1953, 23. flokki, fyrir núningslegur (málmlegur) og hluta þeirra, öxultengi 
(múffur) til að nota í vélar, endurfóðraðar stimpilsambandsstengur og hluta þeirra, 
svo og handverkfæri, þ. e. útrúllunarpinni (still) og stimpilstangarstýring. 

Skrás. 1960, nr. 95. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 5 e. h., af Hans Ströbeck 
Aktiebolag, verzlun, Malmö, Svíþjóð, og skrásett 28. maí s. á. 

— YAXA 
Samkvæmt tilkynningu 7. janúar 1942, er merkið skrásett í Stokkhólmi 24. 

janúar 1942 fyrir hand-, rak- og þvottasápu, eau-de-cologne, andlitsvatn, ilmvötn, 
hár-, skegg-, munn-, tann-, húð- og naglameððl, ilmvatnsessensa, smyrsl og lyktar- 
pulver, púður, smink, meðöl gegn svita, meððl til að taka burt hár og aðrar snyrti- 
vörur og auk þess alls konar þvotta- og hreingerningarvörur. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 5. október 1951. 

Skrás. 1960, nr. 96. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Chemische Fabrik 
von Heyden Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Múnchen, Þýzkalandi, og skrásett 28. 
maí s. á. 

Orðin: ALCOS . ANAL 

Samkvæmt tilkynningu 14. september 1954, er merkid skråsett i Miinchen 8. 
juni 1955, 2. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til heilbrigðismarkmiða 
og heilsuverndar, lyffræðilegar lyfjavörur, plástra, sáraumbúðir, allt til lækninga 
á gyllinæð, endaþarmsexemi, fleiðrum, endaþarmssprungum, húð- og slímhúðar- 
rispum og til útvortis notkunar við njálg.
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Skrás. 1960, nr. 97. Tilkynnt 23. marz 1960, kl. 4 e. h., af Canadian Park & 270 
Tilford Ltd., áfengisgerð, North Vancower, British Columbia, Kanada, og skrásett 
28. maí s. á. 

Orðin: ROYAL COMMAND 
Samkvæmt tilkynningu 3. marz 1954, er merkið skrásett í Ottawa 3. marz 

1954 fyrir áfenga drykki. 

Skrás. 1960, nr. 98. Tilkynnt 6. apríl 1960, kl. 4 e. h., af Schenly Industries, 
Inc., áfengissala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 28. maí s. á. 

En CORONET 
Samkvæmt tilkynningu 2. nóvember 1948, er merkið skrásett í Washington 2. 

mai 1950, 49. flokki, fyrir konjak (brandy). 

Skrásett 1960, nr. 99. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af KOVOPOL, národni 

podnik, iðjurekstur og verzlun, Palice nad Metnji, Prag, Tékkóslóvakíu, og skrásett 
28. maí s. á. 

Orðið: Elan 

Samkvæmt tilkynningu 31. ágúst 1933, er merkið skrásett í Prag 31. ágúst 1933 
fyrir skauta. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. desember 1952. 

Skrás. 1960, nr. 100. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
28. maí s. á. 

Orðið: Walts 

Samkvæmt tilkynningu 15. febrúar 1933, er merkið skrásett í Prag 15. febrúar 
1933 fyrir skauta. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 19. desember 1952. 

Skrás. 1960, nr. 101. Tilkynnt 22. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Lohmann K. G., 

iðjurekstur og verzlun, Fahr/Rhein, Þýzkalandi, og skrásett 1. júní s. á. 

Cellona 
Samkvæmt tilkynningu 9. marz 1920, er merkið skrásett í Berlin 23. október 

1922, 6. flokki, fyrir sáraumbúðir, þar með taldar gipsumbúðir og sniðhluti til 
gipsumbúða. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. marz 1950. 
Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins 9. apríl 1951.
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270 Skrás. 1960, nr. 102. Tilkynnt 25. febrúar 1960, kl. 4 e. h., af Agústín TRIGO 
MIRALLES, iðjurekstur, Valencia, Spáni, og skrásett 1. júní s. á. 

ORANGINA 
Samkvæmt tilkynningu 15. september 1953, er merkið skrásett í Madrid 18. sept- 

ember 1953 fyrir drykki með kolsýruinnihaldi og svaladrykki. 

Skrás. 1960, nr. 103. Tilkynnt 27. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Cooper's Incor- 
porated, iðnaður og verzlun, Kenosha, Wisconsin, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 1. júní s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 25. október 1947, er merkið skrásett í Washington 3. maí 
1949, 39. flokki, fyrir nærfatnað karla og drengja, nærboli, samfestinga, sokka, sund- 
skýlur og íþróttabúninga. 

Skrás. 1960, nr. 104. Tilkynnt 27. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Choteborské 

kovodelné závody, národni podnik, iðnaður og verzlun, Chotebor, Tékkóslóvakiu, 
og skrásett 1. júní s. á. 

Stafirnir ch, ritaðir innan í þríhyrndan flöt. 

  

Samkvæmt tilkynningu 6. marz 1959, er merkið skrásett í Prag 3. maí 1959 fyrir 
framleiðslu flöskuverksmiðja eins og þvottavélar, áfyllingarvélar, tappavélar og 
álímingarvélar fyrir bjór-, límonaði-, mjólkur-, vín-, gosdrykkja- og ávaxtasafa- 
flöskur, vélar til að framleiða sódavatn, framleiðslu tækja fyrir mjólkurbú eins og 
geyma, þrær, gerilsneyðingarvélar, kælitæki fyrir vatn, mjólk og rjóma, tæki til að 
geyma og fullþroska, strokka, dælur, hreinsunartæki, pökkunar- og meðhöndlunar- 
borð, ostageyma, parafinhúðunarvélar, kókóblöndunarvélar, hrærivélar, vélar til að 
framleiða ost og yzting, framleiðslu miðflóttaaflstækja eins og skilvindur fyrir 
rjóma, efni, ávaxtasafa, vín, olíu, blóð, sigtipressuframleiðslu fyrir efnaiðnað og 
matvælaiðnað, suðutækniframleiðslu eins og stopploka, niðurfærsluloka fyrir iðn- 
aðargas, súrefniseyðandi vélar, möndla, suðuskurðar- og tinunartæki, framleiðslu 
emailleraðra geyma fyrir matvælaiðnað.
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Skrás. 1960, nr. 105. Tilkynnt 27. febrúar 1959, kl. 10 f. h., af Centre de Lyophili- 270 
sation Pharmaceutiques Lyocentre, Société Anonyme, iðjurekstur og verzlun, Aurillac 
(Cautal), Frakklandi, og skrásett 1. júní s. á. 

Orðið: 

ANTIBIOPHILUS 

Samkvæmt tilkynningu 24. júní 1958, er merkið skrásett í París fyrir lyffræði- 
legar, læknisfræðilegar, dýralæknisfræðilegar, heilbrigðis- og heilsufræðilegar efna- 
blöndur, lyffræðileg lyfjaefni, sjúkrakostsefnablöndur handa börnum og sjúklingum, 
plástra, sáraumbúðir, umbúðaefni, sóttvarnarefni. 

Skrás. 1960, nr. 106. Tilkynnt 4. marz 1960, kl. 11 f. h., af N. V. Philip's Gloei- 

lampenfabrieken, iðjurekstur, Eindhoven, Hollandi, og skrásett 1. júní s. á. 
Mynd af rakvél. 

  

Samkvæmt tilkynningu 17. október 1959, er merkið skrásett í Haag 21. janúar 
1960 fyrir rafmagnstæki, sérstaklega rakvélar. 

Skrás. 1960, nr. 107. Tilkynnt 4. marz 1960, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Marabo, 
iðjurekstur, Sundbyberg, Svíþjóð, og skrásett 1. júní s. á. 

Orðið: 

FINDUS 

Samkvæmt tilkynningu 26. apríl 1951, er merkið skrásett í Stokkhólmi 8. janúar 
1954 fyrir: Súkkulaði, kakó, karamellur, konfekt, brjóstsykur, ávaxtamauk, sykur- 
kúlur, tyggigúmmí, pillur og aðrar sykur-, súkkulaði- eða lakkrísvörur, krydd, 
majónes, ger, bökunarduft, vanillusykur, síróp, hunang, sódavatn, svaladrykki og 
aðra drykki, hlaupduft, búðingsduft, tómatsósu, gúrkur, sultur, næringarefni, þar 
með taldar niðursuðuvörur, grænmeti, ber og ávexti, sósur, ætar olíur og feiti, kaffi, 

te, tóbak, cigarettur og vindla, land-, loft- og lagarfarartæki ásamt hlutum af þeim, 
veðurfræðileg og jarðfræðileg tæki og áhöld, efnafræðileg áhöld og tæki, nefnilega 
suðuflöskur, glerpípur, tilraunaglös, deiglur, eimiflöskur, gasframleiðsluáhöld, bún- 
senbrennara, ljósbrotsflöskur, mælisívalninga, þvottaflöskur og sundurgreiningartæki, 
rafmagns- og eðlisfræðileg tæki og áhöld, nefnilega vogir, viktir, loftvogir, hitamæla, 
þrýstingsmæla, hitaeiningarmæla, samtengd ker, lýsigler, röntgenlampa, katóðugeisla-
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270 lampa, segula, mælitæki, galvanírafhlöð, rafvirki, rafmagnsviðnám, spantæki, spenna, 
vatnssundurgreiningartæki, leidnerflöskur, rafmögnunarvélar, rafsjá og galvanímæla, 
sjónfræðileg og siglingafræðileg áhöld og tæki, vélar og mótora, vélasamstæður og 
hluta af þeim, benzin og aðra fljótandi og fasta orkugjafa, smurningsefni, áhöld, 
tæki og tilfæringar til lýsingar ásamt hlutum af þeim, rafbúnaðar- og innlagningar- 
efni til ljósa-, ritsíma-, talsíma-, hljóm-, kvikmynda-, grammófón-, útvarps- og sjón- 
varpstækja, viðvörunartæki, eldingarvara, hátíðnistæki, rafmagnshita- og geislunar- 
tæki, rafhlöð og rafgeyma, merkjatæki og áhöld, öryggisáhöld til umferðarstjórna- 
stöðva, björgunaráhöld, flotklæði og önnur flotfæri, lækninga, tannlækna- og lækna- 
visindaverkfæri, tæki og áhöld, flugtæknileg og stórskotatæknileg tæki, bergfræðileg 
hráefni sem málma og önnur brjótanleg föst efni, óunna og unna góðmálma og aðra 
málma og málmblendinga sem bræðslustykki, hellur, plötur, stengur, teina, þynnur, 
þráð, hringa, pípur og boraða og úthöggna sniðmálmhluti, íssteina, leirplötur, tigul- 
steina, gervisteina, gips, steinlím, sement, steinsteypu, möl, kalk, tjöru, asfalt, bik, 
leir, skjástein, hellur, grafit, gler, gerviplastefni, kalciumkarbid, karbolineum, vax, 

kitti, fægi- og gljáunarefni, hráefni til pappirsgerðar, nefnilega cellulose, tré, tréni, 
baðmull, lín, hamp og ull, skepnufóður, áburð, leðurviðhaldsefni, tréviðhaldsefni, 
steiningu, sútunarefni, eftirfarandi efnafræðilegar afurðir til iðjumarkmiða, nefni- 
lega kolvetni, kolhydröt, eggjahvítuefni, vinanda, sýrur, estera, vetni, sýru, klór, 
bróm, joð, flúor, brennistein, köfnunarefni, fósfor, kísil, hreinsaðar gastegundir, 

málm- málmleysingablöndur sem kolefni, súrefni, vetniseldi, klóríð, brómið, joðiíð, 
flúorið, súlföt, fósföt og silíköt, asbestvörur, pappír, pappa og karton, umbúða- og 
innpökkunarefni úr pappír, pappa, karton, tré- og gerviplasti, horn, bein, fiskbein, 
skelplötur, kóralla, kork, raf, merskúm, þar með taldar vörur gerðar úr þeim, leður 
og leðurvörur, gúmmí og gúmmívörur, tæknilegar vörur og hjúkrunarvörur, nefni- 
lega fingurhlifar, kviðslitsbelti, stólpípur og -könnur, dropapípur, dropaflöskur, 
augngler, sáraumbúðir, hitapoka, hitadýnur, öndunartæki, líkamshitamæla, mæliglös, 

íspoka, skolingarkönnur og lyfjaskápa, gúmmívökva, gervilimi, gerviaugu og -tennur, 
mótunarefni til tannlæknanotkunar og tannfylingarefni, ull, baðmull, silki, gervisilki, 
cellull og vefnaðar- og prjónavörur sem þráð, garn, vefnað og dúka, ferðavörur, 
vefnaðar- og gerviplastband, blúndur, mottur, veggtjöld, gluggatjöld, sóltjöld, rimla- 
gluggatjöld, dúka, tjöld, flögg, net, segl, poka, fatnaðarvörur, sængurklæði, snæravör- 
ur, kaðlaravörur, skurðlækninga- og heilsuverndarumbúðaefni, loðskinnavörur, húðir 
og skinn, möppuvörur, ferðabúnað, bakpoka, ferðatöskur, körfugerðarvörur, reiðtýgja- 
vörur, tunnugerðarvörur, myndaramma, skilti, skiltasúlur, skiltaskápa, skiltadúkkur, 

prentvélar og -letur, bókstafi, myndamót, prentform, steinprentunarsteina, göngustafi, 
regnhlifar, garðsólhlífar, hnappa, félags- og húfumerki, fiskveiðarfæri, áhugaíþrótta-, 
leikfimis- og íþróttaáhöld, keilu-, knatt- og krokketspil og samkvæmisspil, vopn og 
vopnahluta, skotfæri og sprengiefni, flugeldahluti, leikfangavörur, reykjarpípur, 
cigarettumunnstykki, sterin- og vaxkerti, kveiki, gimsteina, skartgripi, gull- og silfur- 
smiðisvörur, jólagrenisskraut, listmuni, nefnilega, myndir, höggmyndir, línurituð 
blöð, keramikvasa, -föt og -skálar, úr og klukkur ásamt hlutum og varahlutum sem 
armbönd, festar og hylki, gleraugu og gleraugnahulstur, hljóðfæri og hluta og fylgi- 
hluti af þeim sem hljómkvíslar, hljómpípur, hljómdeyfa, nótnastóla, strengi og 
hylki, grammófóna og grammófónplötur, teikni-, málningar- og skriftavörur og -gögn, 
kalkipappir, litbönd, stensíla, prentafurðir, ljósmynda- og önnur albúm, hús með 
húsgögnum, byggingartrésmiðavörur, grindverk og annað efni til girðinga, parkett- 
gólfflísar, ofna, eldavélar, hitastilla, miðstöðvarofna, valnssalernisskálar, þurrkunar- 

og loftræstingatæki og tilheyrandi, smurningstæki, loftmiðlunarkerfi, innlagningar- 
efni til bað-, vatnsleiðslu- og salernislagna, gufu- og heitavatnskatla, olíukyndinga- 
kerfi, hitaleiðsluelement, efni til lagningar gufu-, gas- og vatnsleiðslu, gólflagningar- 
efni, steinsteypu og steypustyrktarjárn, járnbrautarbyggingarefni, nefnilega járn-
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brautarteina, brautarbita, hnoð, bolta, sporskipti- og merkjakerfi, kol, koks, mó, við, 
tjöru, tæknilegar olíur, liti, lökk, fernis, bæsa, harpix, bón, lím, linoleum, vaxdúka, hús- 

gögn, kælitæki, þ. á m. kæliskápa fyrir heimili og matvælaiðju, saumavélar, þvotta- 
vélar, uppþvottavélar og aðrar heimilisvélar, heimilis- og hjúkrunarpostulín, eldhús- 
gögn úr gleri, geymsluílát, fötur, eldhúsáhöld, mjólkurbúsvélar og -áhöld, hnífapör, 
póstkassa, steikingartæki, tæki til matvælahreinsunar, sótthreinsunar, ryksogs og 
gólfbónunar, slökkvitæki, fjós-, garð- og landbúnaðartæki, rottugildrur, bursta og 
burstavörur, kemisk-tæknileg þvotta- og hreingerningarefni, fægiefni, blettatökuefni, 
ryðhreinsiefni, snyrtitæki, fegrunarefni, ilmvötn, kölnarvötn, efnafræðilegar efna- 
blöndur til skurðlækninga, lyflækninga, handlækninga og heilsuverndarmarkmiða, 
varnarefni, efnafræðilegar efnablöndur til útrýmingar jurta og dýra, sótthreinsunar- 
efni, efnafræðilegar efnablöndur til ljósmyndunarmarkmiða, tæki til framköllunar, 
eftirmyndunar og stækkunar á ljósmyndafilmum, efnafræðileg slökkviefni, verkfæri, 
vélar og áhöld til grjót-, tré- og málmvinnslu, áhöld til herðingar og lóðningar, 
kúlulegur og rúllulegur, slöngutengingar, vagntengingar, öxultengingar, tannhjóla- og 
aðrar tengingar, fjaðrir úr málmi, fjaðraplötur, ventla, dælur, fýsibelgi, öfl, hylki, 
málminnsiglingar, smurningssprautur, lása, læsingarjárn, lykla, kvarnir, vinnuvélar 
og áhöld fyrir smiða- og lóðningarverkstæði, skipasmíðastöðvar, eirsmíðaverkstæði, 
plötusmíðaverkstæði, umbúðaverksmiðjur, námugröft, járnsmiðjur, málmiðju, steypu- 
iðju, leir- og steiniðju, skógrækt, sögunariðju, trjávinnsluverksmiðjur, tréfægiiðju, 
trénisiðju, pappirsiðju og pappaiðju, prentsmiðjur, grafiska iðju, vefnaðariðju, klæða- 
iðju, leðuriðju, plastiðju og gúmmiíiðju, nálar til handavinnu, þar á meðal heklu- 
nálar og prjóna, saumagögn, nefnilega saumakassa, saumapoka, fingurbjargir, sauma- 
ramma, tvinnarúllur, skæri og sprettuhnifa, skrúfur, bolta, rær, hnoð, nagla, haka, 
króka, spennur, kengi, lykkjur, eyru, skeifur og hóffjaðrir, leggingar á ferðafar- 
angur, skófatnað, húsgögn, vagna, báta, aktýgi og byggingar, vír, málmþráðardúk 
og aðrar málmþráðarvörur, járnfestar, keðjur, plötuiðjuvörur, hreinsunar- og vega- 
gerðarvélar, flutningatæki, peningaskápa, rit-, reikni-, bókfærslu-, gjaldstimplunar- og 
utanáskriftarvélar, stimpil-, billett-, mynttalnings-, mynt-, skipti-, sjóðseftirlits-, 
raufa-, sölu-, tíma-, spila- og heftitæki og sjálfsala ásamt hlutum af þeim, hár- 
greiðsluvélar og -tæki, vélar og tæki til framleiðslu á matvælum, súkkulaðivörur og 
-drykki, efnafræðilegar tæknilegar efnablöndur til matvælagerðar. 

Skrás. 1960, nr. 108. Tilkynnt 11. marz 1960, kl. 11 f. h., af Société Alsacienne 

de Constructions Mecaniques, iðjurekstur, París, Frakklandi, og skrásett 1. júní s. á. 

me NAVITRONIC 
Samkvæmt tilkynningu 19. januar 1960, er merkid skråsett i Paris fyrir gæzlu-, 

stjornar- og fjarstyringartæki til allra gerða af loft- og lagarfarartækjum og til 
skeyta og eldflauga. 

Skrås. 1960, nr. 109. Tilkynnt 11. marz 1960, kl. 3 e. h., af Radio Corporation 
of America, idjurekstur og verzlun, New York, Bandarikjum Nordur-Ameriku, og 
skråsett 1. juni s. å. 

Ordid: VICTROLA 

Samkvæmt tilkynningu 9. september 1957, er merkið skrásett i Washington 29. 
júlí 1958, 21. flokki, fyrir sjónvarpstæki, segulbandstæki og stereo-afspilunartæki 
og varahluti til þessara vara. 
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Skrás. 1960, nr. 110. Tilkynnt 11. marz 1960, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 1. 

júní s. á. 
Bókstafirnir: RCA innan í hring. 

  

Samkvæmt tilkynningu 19. nóvember 1957, er merkið skrásett í Washington 
2. september 1958, 21. flokki, fyrir upptökubönd, átekin segulbönd og hluta til þessara 
vara, einkum spólur. 

Skrás. 1960, nr. 111. Tilkynnt 19. október 1959, kl. 2 e. h., af E. I. Du Pont De 

Nemours and Company, iðjurekstur, Wilmington, Delaware, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 11. júní 1960. 

HE LUCITE 
Samkvæmt tilkynningu 26. ågust 1959, er merkid skråsett i Washington 12. 

april 1960, 16. flokki, fyrir alls konar glerung og alls konar målningu. 

Skrås. 1960, nr. 112. Tilkynnt 23. desember 1959, kl. 3 e. h., af Novo Industrie 

A/S., idjurekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 11. júní 1960. 

— POLYCIN 
Samkvæmt tilkynningu 12. desember 1959, er merkid skråsett i Kaupmannahåfn 

23. april 1960 fyrir læknisfrædilegar og lyffrædilegar efnablåndur. (Skråsetningin 
nær ekki til jurtaverndarefna.) 

Skrås. 1960, nr. 113. Tilkynnt 15. februar 1960, kl. 11 f. h., af G. Byrn Company, 

idjurekstur og verzlun, Kaupmannahåfn, Danmårku, og skråsett 11. juni s. å. 
Orðin: 

ATR— FLOW 

Samkvæmt tilkynningum 29. júlí 1941 og 7. september 1959, er merkið skrásett 
í Kaupmannahöfn 9. ágúst 1941 og 30. apríl 1960 fyrir byggingavörur og byggingar- 
efni, innlagnir til loftræstinga, þar með talin loftræstingartæki, loftsnerla, lofthreyfi- 
og loftdeilisamstæður ásamt hlutum af og fylgihlutum til þeirra. (Skrásetningin tekur 
ekki til handþerritækja.) 

Fyrri skrásetningin var síðast endurnýjuð 9. ágúst 1961.
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Skrás. 1960, nr. 114. Tilkynnt 1. marz 1960, kl. 4 e. h., af Aktieselskabet Fisker 
& Nielsen, iðjurekstur og verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 11. 

júní s. á. 

Orðið: NILFISK 

Samkvæmt tilkynningu 26. október 1951, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
10. nóvember 1961 fyrir: Efnafræðilegar afurðir til iðju, vísinda og ljósmyndalegra 
markmiða og til notkunar í þágu landbúnaðar, skógræktar og garðyrkju, gervi- 
harpix og tilbúinn harpix, plast í óunnu ástandi (sem duft, vökva eða deig), náttúr- 

legan og tilbúinn áburð, slökkviefni, herzluefni og efnafræðilegar blöndur til lóðn- 
ingar, efnafræðileg varðveizluefni matvæla, sútunarefni, bindiefni til iðjumarkmiða, 
málningu, fernis, lakk, ryðvarnarefni og trégagndreypiefni, litarefni, trélitarefni, 
náttúrlegan harpix, blaðmálma og málmduft til notkunar fyrir málara og skreytara, 
bleikiefni og önnur efni til þvotta og fatahreinsunar, efnablöndur til hreingerninga, 
fægingar og blettatöku ásamt brýnsluefnum, sápu, ilmefnavörur, loftnæmar olíur, 
fegrunarefnablöndur, hárvatn, tannhirðingarefni, olíur og fituefni til iðjumarkmiða 
(þó ekki matarolíur og matarfeiti eða loftnæmar olíur), smurningsefni, rykbindi- 
efni, eldsneyti (þar með talin mótorhreyfiaflsefni) og ljósmeti, kerti, náttljós og 
kveiki, lyffræðilegar og dýralæknisfræðilegar efnablöndur og efnablöndur til heilsu- 
verndar, sjúkrakostsefnablöndur fyrir börn og sjúka, plástra og umbúðaefni, efni 
til tannfyllinga og tannmótagerða, sótthreinsunarefni, efnablöndur til útrýmingar 
illgresis og meindýra, óunna og sumpart unna óeðla málma og málmblendinga af 
Þeim, akkeri, steðja, bjöllur, valtað og steypt byggingarefni, járnbrautarteina og 
annað efni úr málmi til járnbrautarlagningar, keðjur (þó ekki drifkeðjur til öku- 
tækja), málmstrengi og vir (þó ekki til rafmagnsmarkmiða), járnsmíðavörur, málm- 

rör, peningaskápa og peningakassa, stálkúlur, skeifur, nagla og skrúfur, aðrar 
rörur gerðar úr óeðlum málmum ekki meðtaldar í öðrum flokkum, málmgrýti, 

vélar og vélaverkfæri, mótora (þó ekki fyrir ökutæki), meiri háttar landbúnaðar- 
verkfæri, útungunarvélar, handverkfæri og handhljóðfæri, hnífasmiðavörur, gaffla 
og skeiðar, högg- og lagvopn, vísindaleg, siglingafræðileg, landmælinga, rafmagns 
(þar með talin útvarpstæknileg), ljósmynda, kvikmynda og ljósfræðileg áhöld og 
verkfæri og áhöld og verkfæri til vigtunar, mælinga, merkjagjafa, eftirlits, björg- 
unar og kennslu, mynt- og teningssjálfsala, talvélar, kassatæki og reikningsvélar, 
slökkvitæki, skurðlækninga, lyflækninga, tannlækninga og dýralækningaáhöld og 
tæki (þar með taldir gervilimir, augu og tennur), innlagnir til lýsingar, upphitunar, 
gufuframleiðslu, suðu, kælingar, þurrkunar, loftræstingar og vatnsleiðslu ásamt 

innlögnum til aukningar heilnæmis, ökutæki, farartæki til notkunar á landi, í lofti 
og á legi, skotvopn, skotfæri og skeyti, sprengiefni, flugeldavörur, eðla málma og 
blendinga af þeim og vörur gerðar úr eðlum málmum eða húðaðar með þeim (þó 
ekki hnifasmíðavörur, gaffla og skeiðar), gimsteinasmíðavörur, gimsteina, úr og 
klukkur og önnur tímamælitæki, hljóðfæri (þó ekki talvélar og útvarpstæknileg 
áhöld), pappir og pappirsvörur, pappa og pappavörur, prentmál, blöð og tímarit, 
bækur, bókbindaravörur, ljósmyndir, pappírssalavörur, límefni fyrir pappírsvörur, 
varning til notkunar fyrir listamenn, pensla, ritvélar og skrifstofuvörur (þó ekki 
húsgögn), leiðbeininga- og kennsluefni (þó ekki áhöld), spil, prentletur, prentmót, 
togleður, gummi, balata og þess og vörur gerðar úr þessum efnum og ekki með 
taldar í öðrum flokkum, plast í hálfunnu ástandi að lögun sem blöð, blakkir og 
stengur, þétti-, lokunar- og einangrunarefni, asbest, skjástein og vörur úr því, 
slöngur, þó ekki úr málmi, leður og gervileður og vörur gerðar úr þesum efnum 
og ekki með taldar í öðrum flokkum, skinn og húðir, ferðakistur og ferðatöskur, 

regnhlifar, sólhlifar og göngustafir, svipur, aktýgi og söðlasmiðavörur, byggingar- 
efni, stein og gervistein, sement, kalk og steinlím, gips og möl, pípur úr leir eða 
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sementi, vegagerðarefni, jarðbik, bik, tjöru og bitumen, flytjanleg hús, steinminnis- 

merki, reykháfa, húsgögn, spegla, myndaramma, vörur (ekki með taldar í öðrum 

flokkum) úr tré, kork, reyr, spánskreyr, körfufléttu, horni, beini, fílabeini, fiskbeini, 

skjaldbökuskel, rafi, skelplötu, merskúm og tréni og úr uppbótarefnum fyrir þessi 

efni eða úr plasti, minni háttar heimilis- og eldhúsgagnavörur (þó ekki úr eðlum 

málmum eða húðuð með þeim), greiður og svampa, bursta, burstabindaraefni, 

verkfæri og efni til hreingerninga, stálull, glervörur, postulín og leirsmíðavörur 

(ekki með taldar í öðrum flokkum), kaðalvörur, reipi, fiskilóðir, færi, net, tjöld, 

sólhlífar, seglábreiður, segl, poka, bólstrunarefni (skrepphár, kapok, fiður, þang 

o. s. frv), óunnið trefjaefni til vefnaðarvöruframleiðslu, þráð og garn, ofin efni, 

rúm- og borðteppi, vefnaðarvörur (ekki með taldar í öðrum flokkum), föt, þar með 

talin stígvél, skór og inniskór, knipplingar og útsaumur, leggingar og kögurvefnað, 

hnappa, smellur, króka og lykkjur, títuprjóna og saumnálar, tilbúin blóm, teppi, 

mottur, gljádúka og annað gólflagningarefni, veggklæðningarefni, sem ekki er vefn- 

aðarvara, spil og leikföng, leikfimis- og íþróttavörur (þó ekki fatnað), jólaskraut, 

kjöt, fisk, alifugla og veiðidýr, niðursoðna, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti, 

aldinmauk og hlaup, egg, mjólk og aðrar mjólkurbúsafurðir, ætar olíur og matar- 
feiti, niðursoðin matvæli, sýrt grænmeti, kaffi, te kakó, sykur, hrísgrjón, tapíóka, 
brasilískt sagó, sagó, kaffiuppbótarefni, mjöl og fæðutegundir úr korni, brauð, 
kex, brauða- og kökubúðavörur, sælgætisvörur, matarís, hunang, síróp, ger, bókunar- 

duft, salt, sinnep, pipar, edik, þar með talið vínedik, sósu, krydd, ís, landbúnaðar-, 
skógræktar- og garðafurðir og korn, ekki með talið í öðrum flokkum, lifandi dýr, 
nýja ávexti og grænmeti, fræ og sáningarsæði, lifandi plöntur og náttúrleg blóm, 
viðurværi dýra, malt, öl og dökkbjór, ölkelduvatn og kolsýruauðuga vökva og aðra 

óáfenga drykki, saft og aðrar blöndur til drykkjargerða, vín, áfengi og kryddvin, 

óunnið og unnið tóbak, varning fyrir reykingamenn, eldspýtur, ryksugur, bónvélar 

og teppahreinsivélar. 

Skrás. 1960, nr. 115. Tilkynnt 23. marz 1960, kl. 11 f. h., af Karlsruher Par- 

„imerie-und Toiletteseifenfabrik, F. Wolf & Sohn G. m. b. H., iðjurekstur og verzlun, 

Karlsruhe, Þýzkalandi, og skrásett 11. júni s. á. 

Orðið: JUNO 

Samkvæmt tilkynningu 10. nóvember 1951, er merkið skrásett í Munchen 9. 
janúar 1953, 34. flokki fyrir ilmvörur í fljótandi eða föstu ásigkomulagi (ilmtöflur), 
andlits- og hárduft, höfuð- og snyrtivökva, snyrti- og ilmvörur, ilmduft, tannduft, 

tannkrem, tannpasta, tann- og munnvökva, hárolíu, smyrsl og efnablöndur til um- 
hirðu húðar, hárs og fingurnagla, snyrtingarsápur í fljótandi, hálfföstu, föstu og 

dufts ásigkomulagi, raksápur, raksápuduft og raksápukrem. 

Skrás. 1960, nr. 116. Tilkynnt 28. marz 1960, kl. 11 f. h., af Ruhr-Stickstoff 

Aktiengesellschaft, iðjurekstur og verzlun, Bochum, Þýzkalandi, og skrásett 11. 

júní s. á. 
Innan í ferhyrningi stendur orðið RUHR og þar fyrir neðan bókstafurinn N.
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Samkvæmt tilkynningu 22. september 1959, er merkið skrásett í Múnchen 12. 
febrúar 1960, 6. flokki, fyrir: Efnavörur til iðnaðar, lyfjagerðar, vísindastarfsemi 
og ljósmyndunar, efnavörur innihaldandi köfnunarefni til iðnaðar, akuryrkju, skóg- 
vísinda, garðræktar og plöntuverndar, ammóníak, ammóníumsambönd, ammóníum- 
sölt, ammóníumsúlfat, ammóníumklórid, dýra- og jurtaeyðingarefni, vaxtaraukandi 
fni fyrir jurtir, efni til jarðvegsbóta, brennisteinssýru, saltpéturssýru, saltpéturssúr 
sölt, natrónsaltpétur, kalisaltpétur, ammónsaltpétur, ammónfósfat, kaliumfósfat, 
kalsíumfósfat, áburðarefnablöndur, ammóníak til áburðar, loftkennt og fljótandi, 

áburðarefni og áburðarefnablöndur, sem innihalda köfnunarefni. 

Skrás. 1960, nr. 117. Tilkynnt 4. apríl 1960, kl. 4 e. h., af Koninklijke Verkade 
Fabrieken, N. V., iðjurekstur og verzlun, Zaandam, Hollandi, og skrásett 11. júní s. á. 

Mynd af svörtum, brotnum strikum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. maí 1959, er merkið skrásett í Haag 11. september 
1959 fyrir kökur, vöflur, kex, tvíbökur, konfekt, súkkulaði- og kókóframleiðslu, 
kerti, lampa, tehitara, glóðarpönnur, hitatæki, glóðarker, hitara fyrir matvæli, te-, 

nátt- og skrautljós og smákerti. 
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Skrás. 1960, nr. 118. Tilkynnt 31. ágúst 1959, kl. 2 e. h. af Novo Industri A/S, 

iðjurekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 18. júní 1960. 

Orðið: 

NOVOJECT 

Samkvæmt tilkynningu 22. ágúst 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 

21. maí 1960 fyrir lækninga- og lyfjagerðarafurðir til innsprautingar ásamt spraut- 

um handa læknum til innsprautunar. 

Skrás. 1960, nr. 119. Tilkynnt 4. janúar 1960, kl. 11 f. h., af Allmánna Svenska 

Elektriska Aktiebolaget, iðjurekstur, Vásterás, Svíþjóð, og skrásett 18. júní s. á. 

Skeifusegull með opnu hliðina til hægri, í opinu jarðlíkan. 

  

Samkvæmt tilkynningu 12. nóvember 1959, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

18. marz 1960 fyrir: Rafmagnsvélar, rafala, mótora og straumbreyta, rafstraums- 

stilla, rennibita, staðbundnar og akfærar lyftuvindur, lyftur, hárennilyftur, gröfu- 

lyftur, rúllutröppur, vinauvélar, vélar og tæki til valtara, pappírsvélar, vefnaðar- 

vélar, dælur, þjappara, grafvélar, tilfærsluvélar, tannhjólagangskipti og tannhjóla- 

gangskiptimótora, eimhverfla, gashverfla, verkfæri og vélar til hitaorkuvers, kjarn- 

orkuofna, kjarnorkueldsneyti, kjarnorkustilla, kjarnorkukæliefni, vélar og tæki til 

kjarnorkuvers og kjarnorkuhitavers, rafspenna, rafvafningstengsl, rafstraumsrofa, 

straumstilla, liði, ferjöld og gangráða, viðnám, spön, þétta, yfirspennuafrásir og 

vör, verkfæri og vélar til stjórnar, skráningar, lagfæringar og verndar rafmagns 

og vélrænna tækja og véla, tæki, verkfæri og vélar til mælinga og skráningar á 

öllum stærðum, áhalda- og verkfæratöflur, rafmagnsleiðsluefni, rafstrengi, vélar og 

tæki til framleiðslu, flutnings og dreifingar á raforku, raforkuver, vélar og verk- 

færi til rafsuðu, rafsuðuskaut, plötur og annað segulmagnað efni til rafsegulmagns- 
áhalda og -véla, segula, rafmagnsljósatæki, rafmagnslampa, rafmagnsofna, verkfæri 

og vélar til bræðslu og upphitunar, rafmagnseldavélar, suðu-, upphitunar-, kæli- 

og frystitæki, áhöld og vélar til þurrkunar, loftræstingar og gashreinsunar, rafknúna 

járnbrautardráttarvagna, mótorvagna, þráðarstrætisvagna, bifreiðar, sporvagna, 

þungavarningsvagna, rafmagns og vatnsaflsknúin tæki og vélar til farartækja, raf- 

magnseinangrunarefni, glertrefjaefni, hluti til allra þessara vörutegunda. 

Skrás. 1960, nr. 120. Tilkynnt 8. apríl 1960, kl. 11 f. h., af A/S Apothekernes 

Laboratorium Specialpræparater, iðjurekstur og verzlun, Oslo, Noregi, og skrásett 

18. júní s. á. 

Orðið: VITAPLEX 

Samkvæmt tilkynningu 11. apríl 1949, er merkið skrásett í Oslo 21. júní 1950 

fyrir lyfjablöndur, þar með taldar vítaminblöndur.
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Skrás. 1960, nr. 121. Tilkynnt 13. apríl 1960, kl. ii f. h., af British-American 

Tobacco Company Limited, tóbaksiðnaður, London, Englandi, og skráseit 18. 
júní s. á. 

Ferstrendur einkennismiði. Á miðaðum eru tveir skyggðir reitir, jafnstórir. 
Fyrir neðan annan reitinn stendur nafnið: W.D. £ H. O. Wills, og þar fyrir neðan 
stjarna, en þvert yfir hinn reitinn nafnið: BRISTOL. Á milli reitanna stendur 

orðið: BRISTOL. 
  

    
  | 

J   

Merkið er skrásett í London 24. október 1957, 34. flokki, fyrir unnið og 

óunnið tóbæk. 

Skrás. 1960, nr. 122. Tilkynnt 22. april 1960, kl. 3 e. h., af Barnángens Tekniska 
Fabrikers Aktiebolag, iðjurekstur, Stokkhólmi--Bromma, Svíþjóð, og skrásett 18. 
júní s. á. 

Orðið: BARNÁNGEN 

Samkvæmt tilkynningu 16. júlí 1959, er merkið skrásett í Stokkhólmi 4. marz 
1960 fyrir: Kemiskar efnavörur til notkunar í vísindarannsóknarstofum og við ljós- 
myndagerð, eldslökkvunarefni, sútunarefni, áburðarefni, herzluefni, lóðunarefni, 

límbönd, lím hvers konar, litarefni, fernis, lökk, bæs, bæsefni, málmþynnur (blöð), 

varnarefni fyrir við, ryðvarnarefni, vax, harpeis, parafín, ilmvötn, ilmspíritus, fljót- 
andi eða fast (eau de Cologne), ilmpakka og ilmbréf, ilmduit, handsápu, baðsalt, 
þvotta- og ræstunarefni, uppþvottaefni, sápu, sápuduft, ræstiduft, rakkrem, raksápu, 
förðun (smink), andlitspúður, varalit, vangarautt (rouge), augnabrúnalit, mascara, 

talkum, húðstrengjandi andlitsvatn, sólbrunavarnarefni, andlitsmaska, svo og önnur 
efni til snyrtingar tönnum, hári, skeggi, andliti og höndum, soðkjarna fyrir ofan- 
greindar vörur, slípunar-, fægingar- og gljáfægingarefni, steiningarefni, sterkju, 
skóáburð, loftnæmar olíur, bleitavatn og -efni, bleikingarefni, kerti úr parafíni, vaxi 
og stearíni, kveikræmur, kveikjara, mótunarefni til tannlækninga, efni til viðhalds 

leðri, lyfjavörur, dömubindi, svitapúða, efni til hreinsunar á andrúmslofti, sótt- 

hreinsunarefni, fótasnyrtingarefni, meindýra- og meingróðurseyðingarefni, lása, pen- 
ingaskápa, vír, öskjur, skrár, hurðajárn, skeifur, hófnagla, nagla, keðjur, málma 
mótaða sem blikk, plötur eða pípur, kvikasilfur, verkstæðisvélar, landbúnaðar-, 

byggingar- og skófluvélar, saumavélar, spuna- og vefnaðarvélar, þvottavélar, teppa- 

hreinsunarvélar, ryksugur og bónvélar, hnífa, skæri, ljái, öngla, tæki til hár-, skegs-, 
húð-, munn-, andlits-, augna-, handa-, fóta- og naglasnyrtingar, sjóntæki, sjómæl- 
ingatæki, ljósmyndunartæki og áhöld, vogar og merkjatæki og -áhöld, vélar til 
skammtamælingar á tannkremi, sápu o. þ. h., sjálfvirk sölutæki, hringingabjöllur, eld- 
slökkvitæki, tæki handa læknum og tannlæknum, gervilimir og -tennur, bað-, salernis- 
og vatnsleiðslutæki, loftræstingartæki, þurrkvélar, tæki til lýsingar, hitunar, suðu 

og kælingar, lyftur og hegra til lestunar, losunar eða flutnings, vopn, skotfæri, 
sprengiefni, ljósmyndavörur, skiltagrindur, skilti, túsj, ritföng, teikni- og málninga- 
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áhöld, pappír, pappa, blek, blekduft, blekeyðingarefni, ritvélar, skrifstofulím, spil, 
asbest og vörur framleiddar úr því, gljásteinn, skinn, leður, leðurvörur, ólar, ferða- 

töskur o. þ. h., skjalatöskur, seðlaveski, peningabuddur, stafi, regnhlífar, sólhlífar, 
söðlasmiðavörur, snyrtiáhaldaveski, asfalt, krít og vörur úr því, leir, leirflísar, til- 

búna steina, sement, reykháfa, tjöru, blýgrýti, einangrunarefni til húsasmíða, svo 
sem gegn hita og kulda, rafmagnseinangrunarefni, húsgögn, myndaramma, tann- 
stöngla, tréningu (celluloid), við, bein, kork, horn, skjaldbökuskel, fiskbein, fílabein, 

perlumóður, raf, sæfrauð, öskubakka, gler og postulín, gler- og postulínsvörur, 
leirtau, úðunarflöskur, bursta, pensla, kústa, rakáhöld, þvottasvampa, flugnaveiði- 
lím, hárnet, fisknet, kaðlaravörur, segl, poka, tjöld, lín, hamp, silki, gervisilki, 
baðmull, garn, tvinna, vefnaðarvörur, svo sem fána, teppi (ábreiður), gluggatjöld 
og önnur slík tjöld, ábreiður, borð- og sængurlín, vaxdúka, saumnálar, títuprjóna, 

öryggisnælur, króka, tölur, spennur, heklnálar, útsaum, ofin bönd og aðrar legg- 

ingar, blúndur, skrautbönd, hárkollur, teppi, veggfóður, leikfimi- og íþróttatæki, 
Jólatrésskraut, leikföng, samkvæmistöfl og -spil, alidýrafóður, matvæli úr landbúnaði, 
skógrækt og garðrækt, tóbak. 

Skrás. 1960, nr. 123. Tilkynnt 22. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Koppers Company, 
Inc., iðjurekstur, Pittsburgh, Pennsylvania, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 18. júní s. á. 

ið DYLITE 
Samkvæmt tilkynningu 8. april 1955, er merkið skrásett í Washington 24. júlí 

1956, 6. flokki, fyrir polystyrene. 

Skrás. 1960, nr. 124. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Moravské zelezárny, 
národni podnik, iðjurekstur og verzlun, Olomouc, Repcín, Tékkóslóvakíu, og skrá- 
sett 18. júní s. á. 

Stafirnir MZ, ritaðir með upphafsstöfum, á V-laga tákn og er M ritað ofan á Z. 

  

Samkvæmt tilkynningu 27. júlí 1959, er merkið skrásett í Prag 8. ágúst 1959 
fyrir alls konar steypta hluti úr gráu steypujárni, fletjanlegu steypujárni, steypu- 
stáli, alls konar smíðagripi, alls konar pressaða muni, alls konar rörhluta, öxla, 
alls konar samsetta hluti. 

Skrás. 1960, nr. 125. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Tonak, iðjurekstur 

og verzlun, Nový Jicín, Tékkóslóvakíu, og skrásett 18. júní s. á.
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Orðið: Húckel, á skjaldarmerki, með tölustöfunum 1799 fyrir ofan orðið og 270 

mynd af tveim dýrum, sem styðja skjaldarmerki. Fyrir neðan er mynd af pen- 

ingamyndum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 29. marz 1938, er merkið skrásett í Prag 29. marz 1938 

fyrir hattaframleiðslu. 

Skrás. 1960, nr. 126. Tilkynnt 28. apríl 1960, kl. 10 f. h., af Algemeine Kunstzijde 

Unie N. V., iðjurekstur og verzlun, Arnhem, Hollandi, og skrásett 18. júní s. á. 

Orðið: 
TERLENKA 

Samkvæmt tilkynningu 24. janúar 1955, er merkið skrásett í Haag 2. febrúar 

1955 fyrir: Gerviþræði, garn og tvinna, einnig blandaðir þráðum úr náttúrunni, garni 

og tvinna, gervistrá og -hár, og vörur, sem úr þessum efnum eru gerðar, efni, vefn- 

aðarvara, prjónavara, flóki, gerviloðkápur, fatnaður, rúmfatnaður, borðdúkar, 

heimilisbúnaður, kjólaskraut, gerviblóm, höfuðbúnaður, hanzkar, skóhlifar, belti, 

hálsklútar, bönd, snúrur, reimar, seglgarn, strengir, blúnda, blúnduefni, fléttur, út- 

saumur, blúnduskraut, fléttaðar snúrur, skúfar, kögur, borðábreiður, stigateppi, 

dívanteppi, veggábreiður, gluggatjöld, gluggatjöld úr blúndu, teppi, rúmteppi, hús- 

gagnaáklæði og gólfdúkur úr vefnaði, fánar, flögg, uppháir sokkar, stuttir sokkar, 

mjaðmabelti, brjóstahaldarar, barnafatnaður, íþróttaföt, segl, strigi, olíuborinn dúk- 

ur, dúkur til tæknilegra nota, svo sem vatnsheldur dúkur, sigti- og síudúkur, grisjur, 

sigtigrisja, efni til stoppunar, einangrunar- og vefjarefni úr vefnaði, kaðlar og 

kaðlaefni, net, efni í umbúðir og sekki úr vefnaði, hreinlætis- og sárabindi úr 

vefnaði, sáradúkar, tundurþræðir, vefnaðarúrgangur, glóðarnet. 

Skrás. 1960, nr. 127. Tilkynnt 3. maí 1960, kl. 11 f. h., af Velamos, národni 

podnik, iðjurekstur og verzlun, Petrov nad Desnou, Tékkóslóvakíu, og skrásett 

18. júní s. á. 
Orðið: Pionýr 

Samkvæmt tilkynningu 13. marz 1937, er merkið skrásett í Prag 13. marz 1937 

fyrir reiðhjól, reiðhjól með hjálparvélum, mótorhjól og bifreiðar og varahluti til 

þessara farartækja. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 13. marz 1957. 

B 75
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270 Skrás. 1960, nr. 128. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af Kovopol, národnií 
podnik, iðjurekstur og verzlun, Police nad Metuji, Tékkóslóvakíu, og skrásett 15. 
september s. á. 

Orðið: A VION 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1960, er merkið skrásett í Prag 9. marz 1960 
fyrir skauta. 

Skrás. 1960, nr. 129. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 15. 
september s. á. 

Orðið: DAFINO 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1960, er merkið skrásett í Prag 9. marz 1960 
fyrir skauta. 

Skrás. 1960, nr. 130. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 15. 

september s. á. 
Orðið: MENTOR 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1960, er merkið skrásett í Prag 9. marz 1960 
fyrir skauta. 

Skrás. 1960, nr. 131. Tilkynnt 27. apríl 1960, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 15. 

september s. á. 
Orðið: TATRA 

Samkvæmt tilkynningu 12. febrúar 1960, er merkið skrásett í Prag 9. marz 1960 
fyrir skauta. 

Skrás. 1960, nr. 132. Tilkynnt 6. maí 1960, kl. 11 f. h., af Karlsruher Parafúmerie- 

und Toiletteseifenfabrik F. Wolff & Sohn G.m.b.H., iðjurekstur og verzlun, Karls- 
ruhe, Þýzkalandi, og skrásett 15. september s. á. 

me GLYZERONA 
Samkvæmt tilkynningu 18. desember 1959, er merkið skrásett í Minchen 22. 

febrúar 1960, 34. flokki, fyrir ilmvörur í fljótandi eða föstu ásigkomulagi (ilm- 
töflur), andlits- og hárduft, höfuð- og snyrtivökva, snyrti- og ilmvörur, tannduft, 
tannkrem, tannpasta, tann- og munnvatn, hárolíu, smyrsl og efnablöndur til um- 
hirðu húðar, hárs og fingurnagla; snyrtingarsápur í fljótandi, hálfföstu, föstu og 
dufts ásigkomulagi, raksápur, raksápuduft og raksápukrem. 

Skrás. 1960, nr. 133. Tilkynnt 13. maí 1960, kl. 4 e. h., af A/S Ferrosan, iðju- 

rekstur, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 15. september s. á.
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Ordid: TEROLUT 

Samkvæmt tilkynningu 1. marz 1960, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 23. 

apríl 1960, fyrir læknisfræðilegar efnablöndur. 

Skrás. 1960, nr. 134. Tilkynnt 16. maí 1960, kl. 4 e. h., af Corega Chemical Com- 

pany, iðjurekstur, Jersey City, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 15. september s. á. 

Orðið: C0-RE- GA 
Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1924, er merkið skrásett í Washington 31. marz 

1925, 6. flokki, fyrir tannduft til að hjálpa til að halda tanngómum í munninum. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 31. marz 1945. 

Skrás. 1960, nr. 135. Tilkynnt 30. maí 1960, kl. 2 e. h., af Telefonaktiebolaget 
L. M. Ericsson, iðjurekstur, Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 15. september s. á. 

ERICROSSBAR 
Samkvæmt tilkynningu 18. nóvember 1959, er merkið skrásett í Stokkhólmi 4. 

desember 1959 fyrir sjálfvirk talsímaskiptitæki. 

Skrás. 1960, nr. 136. Tilkynnt 30. maí 1960, kl. 3 e. h., af Glaxo Laboratories 

Limited, efnaframleiðsla og verzlun, Greenford, Middlesex, Englandi, og skrásett 15. 

september s. á. 

GRISOVIN 
Orðið: 

Merkið er skrásett í London 27. nóvember 1958, 5. flokki, fyrir lyfja- og dýra- 

lækninga- og heilbrigðisblöndur og efni. 

Skrás. 1960, nr. 137. Tilkynnt í. júní 1960, kl. 2 e. h., af Therachemie Chemisch- 

therapentische G. m.b.H., lyfjaverksmiðja, Dússeldorf, Þýzkalandi, og skrásett 15. 
september s. á. ÞOLYCOLOR 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 16. október 1953, er merkið skrásett í Múnchen 1. des- 

ember 1953, 34. flokki, fyrir líkams- og fegrunarvörur. 

Skrás. 1960, nr. 138. Tilkynnt 20. ágúst 1959, kl. 4 e. h., af The American Tobacco 

Company, iðjurektsur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 17. 

september 1960. 

Orðið: RIVIERA 

1960 
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270 Samkvæmt tilkynningu 28. júlí 1959, er merkið skrásett í Washington 9. febrúar 
1960, 17. flokki, fyrir cigarettur. 

Skrás. 1960, nr. 139. Tilkynnt 27. ágúst 1959, kl. 3 e. h., af Mogens Fin Stellinger, 

verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 17. september 1960. 
Innan tveggja hringa í miðju afmarkaður, strikaður flötur og á honum miðjum 

er þríhyrningur og er hlið hans, sú, sem snýr upp, bogadregin. 

  

  

  

  

  

  

  

Samkvæmt tilkynningu 13. ágúst 1959, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 28. 
maí 1960 fyrir samsuðuútbúnað og hluta og tæki þar til, þar á meðal breyta, spenna, 
afriða og samsuðurafskaut, rafmagnsaflvélar og mótora, ígangsetjara, rafsprautu- 
byssur, allt frá Kjellberg Elektroden & Maschinen G.m.b.H. í Verwaltung, Finster- 

walde í Austur-Þýzkalandi. 

Skrás. 1960, nr. 140. Tilkynnt 9. nóvember 1959, kl. 4 e, h., af P. Beiersdorf & Co 
A. G., efnaverksmiðja, Hamborg, Þýzkalandi, og skrásett 17. september 1960. 

Orðið: 

Tradon 
Samkvæmt tilkynningu 5. júní 1950, er merkið skrásett í Munchen 23. október 

1951, 2. flokki, fyrir lyfjavörur. 

Skrás. 1960, nr. 141. Tilkynnt 27. febrúar 1960, kl. 11 f. h., af Mogens Fin Stel- 
linger, verzlun, Kaupmannahöfn, Danmörku, og skrásett 17. september s. á. 

Orðið: 

VERITAS 

Samkvæmt tilkynningu 13. febrúar 1960, er merkið skrásett í Kaupmannahöfn 
4. júní 1960 fyrir saumavélar, saumavélahluta, saumavélahúsgögn, fylgihluti sauma- 
véla og saumavélanálar, allt frá VEB Náhmaschinenwerk, Wittenberge, Wittenberge, 
Bezirk Schwerin í Austur-Þýzkalandi. (Skrásetningin nær ekki til smurningsefna og 
drifreima.) 

Skrás. 1960, nr. 142. Tilkynnt 23. marz 1960, kl. 4 e. h., af International Telephone 
and Telegraph Corporation, iðjurekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 17. september s. á.
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Stafirnir: TTT 270 

Samkvæmt tilkynningu 10. april 1959, er merkid skråsett i Washington 24. nóv- 

ember 1959, 21. flokki, fyrir hálfleiðslutæki, elektrónulampa, virlagningatæki og 

símatæki. 

Skrás. 1960, nr. 143. Tilkynnt 11. apríl 1960, kl. 4 e. h., af Federal-Mogul-Bower 

Bearings, Inc., iðjurekstur, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 17. september s. á. 
Mynd af sæljóni, en yfir myndinni stendur orðið: NATIONAL. 

  

Samkvæmt tilkynningu 30. október 1957, er merkið skrásett í Washington 30. 

september 1958, 35. flokki, fyrir öxul- og lokahné, þ. e. feitis- og olíuhólf, öxla, 

spindla, lokastengur, bullur, bullustengur og því um líkt, tappa, pakkningar og 

O hringa. 

Skrás. 1960, nr. 144. Tilkynnt 12. apríl 1960, kl. 4 e. h., af The B. F. Goodrich 

Company, iðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 17. 

september s. á. 

Á fimmhyrningi stendur nafnið: B. F. Goodrich. 

   BEGoodrich, 
Samkvæmt tilkynningum 28. marz, 5. maí og 13. október 1958 og 5. marz 1959, 

er merkið skrásett í Washington 16. júní og 3. nóvember 1969 fyrir: Björgunar- 

hringa, skipahlífar, netaflotholt, skipaflotholt og brimborð, gúmmíkennt efni í hár- 

púða, gagnsætt og ógagnsætt plastefni, sem selt er í plötum, holótt efni búið til úr 

gummi eða efni líku gummi og selt í plötum, hrágúmmí og blandað gúmmí og efni 

líkt gúmmí, svo og pressaðar og mótaðar ræmur búnar til úr gúmmí eða efni líku 

gummi, lím, límplötur og límrennur, frostlög til að nota í vatnskælingarkerfum, sem 

notuð eru í sambandi við brennslumótoravélar, rör og rörtengi úr gúmmí eða plasti 

og rörmyndaða málmnagla, smurning til að nota við uppsetningu súmmílega, tæki 

til að koma í veg fyrir ísingu á flugvélum, asfalt, gúmmí- og plastgólflögur og 

stigaþrep og kílundirlag úr gúmmí og efni líku gúmmí, rafhlöður, kodda, dýnur 

og húsgagnapúða, lofthjólbarða, slöngur í hjólbarða, óuppblásna og málmlausa hjól- 

barða, reimar, hosur, slöngur og pakkningar, allt að einhverju eða öllu leyti úr 

gúmmí eða efni líku gummi, gúmmíbönd, hanzka fyrir rafmagnsmenn, iðnaðarmenn 

og heimilisnot, legghlífar, buxur, barnabuxur, svuntur fyrir iðnaðarmenn, skóhæla 

og sóla og skófatnað, þ. e. stígvél, skó og skóhlífar, allt að einhverju eða öllu leyti
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úr gúmmí eða efni líku gummi, yfirfarin og ídýfð efni úr eðlilegum trefjum og 
gervitrefjum og sveigjanleg plastlög, sem allt er selt í plötum til að framleiða fatnað, 
regnhlifar, klæði og því um líkt, og til að nota sem áklæði, teygjuþráð, læknavörur, 
lyfjavörur og sjúkrahúsvörur, þ. e. vatnsflöskur, alls konar sprautur, íspoka, háls- 
poka, alls konar gúmmídúka, læknahanzka, þvagpipur, æðaslöngur, aftöppunarslöng- 
ur, rannsóknarstofusvuntur, þvagtæki og leguhringa, mottur og mottuefni úr gúmmí 
eða efni líku gummi. 

Skrás. 1960, nr. 145. Tilkynnt 8. júní 1960, kl. 11 f. h., af Velamos, národní 

podnik, iðjurekstur og verzlun, Petrov nad Desnon, Tékkóslóvakíu, og skrásett 19. 
september s. á. 

Orðið: Start 

Samkvæmt tilkynningu 7. nóvember 1938, er merkið skrásett í Prag 7. nóvem- 
ber 1938 fyrir alls konar reiðhjól með eða án hjálparmótors, hluta af og fylgihluti 
til þeirra vara. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 7. nóvember 1958. 

Skrás. 1960, nr. 146. Tilkynnt 21. maí 1960, kl. 11 f. h., af Steatit-Magnesia 

Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Lauf (Pegnitz), Þýzkalandi, og skrásett 19. septem- 

" Sipalox 
Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 4. februar 1938, er merkið skrásett i Berlin 5. nóvember 
1938, 29. flokki, fyrir hálfunnar afurðir og formhluti leirkeraiðju, þar í taldar slíkar 
afurðir með mikilli eldfestu og góðri rafmagnseinangrunarhæfni, einnig í hita, sér- 
staklega til notkunar í rafmagnshitatækni. 

Skrás. 1960, nr. 147. Tilkynnt 4. júní 1960, kl. 11 f. h, af Amm-I-Dent, Inc., 

iðjurekstur, Jersey City, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
19. september s. á. 

Orðið: A 

TA 
Samkvæmt tilkynningu 26. júlí 1949, er merkið skrásett í Washington 19. des- 

ember 1950, 51. flokki, fyrir duft og tannpasta fyrir náttúrlegar tennur. 

Skrás. 1960, nr. 148. Tilkynnt 4. júní 1960, kl. 11 f. h., af Assocated Electrical 

Industries Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 29. september s. á. 
Innan sporöskjulagaðs hrings standa stafirnir: AE I.



  

Merkið er skrásett í London 30. desember 1958, 7., 9. og 11. flokki, fyrir vélar 
og vélaverkfæri, mótora (nema fyrir vagna), vísindalegra-, siglinga- og landmæl- 
ingatæki og áhöld, rafmagnstæki og áhöld, kvikmynda-, sjónfræðileg-, vogar, 
mælinga-, merkja-, rannsóknar (eftirlits)-, þráðlaus- og peninga- eða talvélar, 
reiknivélar og hluta af öllum þessum vörum, úlbúnað til lýsingar, hitunar, gufu- 
framleiðslu, suðu, kælingar, þurrkunar og loftræstingar og hluta allra þessara 

vara. 

Skrás. 1960, nr. 149. Tilkynnt 16. júní 1960, kl. 2 e. h., af Brown & Williamson 
Tobacco Corporation (Export) Limited, tóbaksiðnaður, London, Englandi, og skrá- 

sett 29. september s. á. 
Ferstrendur einkennismiði, skiptum í tvo reiti með skálínu. Þvert yfir ein- 

kennismiðann er skráð orðið: BELAIR. 

  

    

  

  

Merkið er skrásett í London 20. apríl 1959, 34. flokki, fyrir unnið og óunnið 
tóbak. 

Skrás. 1960, nr. 150. Tilkynnt 20. júní 1960, kl. 11 f. h., af Steatit — Magnesia 
Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Lauf/Pegnitz, Þýzkalandi, og skrásett 29. septem- 

” Frequenta Ordid: 

Samkvæmt tilkynningu 22. marz 1933, er merkid skråsett i Berlin 20. mai 1933, 
29. flokki, fyrir leirkeraiðjuafurðir, sérstaklega úr magnesium — kisilaudugum efn- 
um svo sem klæðahrét og þessháttar til útvarpstækjaiðju. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 22. marz 1953. 
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Skrás. 1960, nr. 151. Tilkynnt 20. júní 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
29. september s. á. 

or: KERAFAR 
Samkvæmt tilkynningu 21. febrúar 1934, er merkið skrásett í Berlín 10. júlí 1934, 

29. flokki, fyrir ljósa-, hitunar- og suðutæki, efnafræðilegar afurðir til iðjumark- 

miða, tannfyllingarefni, hráefni úr steinaríkinu, þétta og þéttiefni, hitavarnar- 

og einangrunarefni, eðlisfræðileg, efnafræðileg og raftæknileg tæki og áhöld, postulín, 
leir, gler, gljástein og vörur úr því, steina, liststeina, byggingarefni. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 21. febrúar 1954. 

Skrás. 1960, nr. 152. Tilkynnt 21. júní 1960, kl. 3 e. h., af Zambon, Socitá per 

Azioni, iðjurekstur, Vicenza, Ítalíu, og skrásett 29. september s. á. 

Orðið: 
ENTEROMYGCETIN 

Samkvæmt tilkynningu 23. ágúst 1955, er merkið skrásett í Róm 21. nóvember 
1955 fyrir efna- og lyfjavörur og sérstök lyf. 

Skrás. 1960, nr. 153. Tilkynnt 23. júní 1960, kl. 4 e. h., af Schenley Distillers, 
Inc., áfengisgerð, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 29. sept. s. á. 

Nafnið J. W. Dant. Undir nafninu er hringur og eru innan í hringnum fjórir 
reitir. Á reitunum standa stafirnir D, A, N og T. Einnig stendur innan hringsins: 
EST'B 1836. 

  

Samkvæmt tilkynningu 4. október 1934, er merkið skrásett í Washington 15. 
janúar 1935, 49. flokki, fyrir whisky. 

Skrás. 1960, nr. 154. Tilkynnt 24. júni 1969, kl. 11 f. h., af Schenley Industries, 
Inc., áfengissala, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 29. sept. s. á. 

me Arion 
Samkvæmt tilkynningu 22. desember 1947, er merkið skrásett i Washington 

4. september 1951, 49. flokki, fyrir whisky. 
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Skrás. 1955, nr. 155. Tilkynnt 27. júní 1960, kl. 11 f. h.; af Gala of London 
Limited, iðjurekstur og verzlun, London, og Hook Rise, Kingston — by — Pass, 
Surbiton, Surrey, Englandi, og skrásett 29. september s. á. 

Orðið: GALA 

Merkið er skrásett í London 16. mai 1957 og 27. febrúar 1959, 3. og 5. flokki, 
fyrir fegrunarvörur, naglafægiefni, efnablöndur til að taka af naglafægiefni, snyrti- 
efnablöndur ekki til lækninga, ilmvatnsvörur og ilmsápur, fegrunar og snyrtivörur, 
dauneyðingarefni. 

Skrás. 1960, nr. 156. Tilkynnt 29. júní 1960, kl. 3 e. h. af J. R. Geigy A/G., iðju- 
rekstur, Basle 16, Sviss, og skrásett 29. september s. á. 

" TANDERIL 
Samkvæmt tilkynningu 17. september 1952, er merkið skrásett í Bern fyrir lyf, 

kemiskar efnablöndur til lækninga og heilsugæzlu, efni til lyfjagerðar, plástra, sára- 
umbúðir, gerilsneyðingarefni og önnur svipuð efni til sótthreinsunar. 

Skrás. 1960, nr. 157. Tilkynnt 30. júní 1960, kl. 3 e. h., af John B. Stetson 
Company, iðjurekstur og verzlun, Philadelphia, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 29. september s. á. 

Stefson 
Samkvæmt tilkynningu 30. janúar 1956, er merkið skrásett í Washington 4. 

desember 1956, 39. flokki, fyrir hatta, húfur, hanzka, gerða úr leðri, vefnaði og 

hvorutveggja, fyrir karlmenn, konur og börn, skyrtur, bindi, trefla, náttföt, undir- 
föt, sokka, belti og vasaklúta. 

Skrás. 1960, nr. 158. Tilkynnt 30. juni 1960, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 29. 
september s. á. 

Skjaldarmerki með mynd af bjór og erni til hvorrar handar. Fyrir ofan er 
mynd af hatti en fyrir neðan banda-útflúr. 
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Samkvæmt tilkynningu 28. desember 1956, er merkið skrásett í Washington 3. 

september 1957, 39. flokki, fyrir hatta, húfur, hanzka, gerða úr leðri, vefnaði og 

hvorutveggja, fyrir karlmenn, konur og börn, skyrtur, bindi, trefla, náttföt, undir- 

föt, sokka, belti og vasaklúta. 

Skrás. 1960, nr. 159. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Bofors, 

iðjurekstur, Bofors, Svíþjóð, og skrásett 25. október s. á. 

Orðið: 

BONOPLAST 

Samkvæmt tilkynningu 30. september 1953, er merkið skrásett í Stokkhólmi 

11. desember 1953 fyrir sótthreinsunarefni, fegrunarmeðul, sápu- og ilmvörur (skrá- 

setningin nær ekki til lyfjabúðarvara). 

Skrás. 1960, nr. 160. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: BONOWELL 

Samkvæmt tilkynningu 6. maí 1953, er merkið skrásett í Stokkhólmi 19. febrúar 

1954 fyrir gerviharpeis og gler. 

Skrás. 1960, nr. 161. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: EDALCAL 

Samkvæmt tilkynningu 16. júlí 1955, er merkið skrásett í Stokkhólmi 23. sept- 

ember 1955 fyrir læknislyf, lyfjafræðilega „droger“, þ. e. efni úr jurta- og dýra- 

ríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa, og lyfjasamsetning 

svo og umbúðavörur. 

Skrás. 1960, nr. 162. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: MARCAIN 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi fyrir 

deyfingarlyf. 

Skrás. 1960, nr. 163. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: NOBETEER 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 23. marz 

1956 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr jurta- 

og dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa.
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Skrås. 1960, nr. 164. Tilkynnt 9. april 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 270 
25. oktåber s. å. 

Ordid: NOBETEX 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 1. júní 

1956 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr jurta- 
og dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa, umbúðaefni. 

Skrás. 1960, nr. 165. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
25. október s. á. 

Orðið: PABÉGAN 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 9. nóv- 
ember 1956 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr 
jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 166. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
25. október s. á. 

Orðið: RESARGYL 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 20. júlí 
1956 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr jurta- og 
dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 167. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h, af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: TETRICORT 

Samkvæn:t tilkynningu 23. apríl 1958, er merkið skrásett í Stokkhólmi 4. sept- 
ember 1959 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr 
jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa, umbúða- 
vörur. 

Skrás. 196), nr. 168. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

25. október s. á. 

Orðið: XECAIN 

Samkvæmt tilkynningu 17. nóvember 1955, er merkið skrásett í Stokkhólmi fyrir 
la í. nislyf, lyfjafræðilegan samsetning og „droger“, þ. e. efni úr jurta- og dýraríkinu, 
sem notuð eru bæði til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 169. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af Aktiebolaget Bofors, 
iðjurekstur, Bofors, Svíþjóð, og skrásett 5. nóvember s. á. 

Orðið: 

BONOPLEK 

Sankvæmt tilkynningu 27. juni 1946, er merkið skrásett í Stokkhólmi 31. janúar 
1947 fyrir læknislyf, deyfi- og sjúkdómsgreiningarmeðul til lækninga, varðveizluefni
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fyrir trévörur, vefnaðarvörur, skinn, húðir og matvæli, sótthreinsunarefni, kemisk 

meðul fyrir hár, hörund og tennur, kemisk efni til að útrýma skaðlegum dýrum 

og jurtum, kemisk blöndunarefni í vefnað, svo sem spunaefni, lím- og límupplausn- 

arefni, gljáunar-, sterkjunar-, þéttingar- og gagnvætingarefni, vætu- og jöfnunar- 

efni (egaliseringsmedel) fyrir vefnaðar-, þvotta- og málmvinnsluiðnað, svo og sem til 

að blanda í gróðursprautunarefni, lökk, fernis og harpix, bæði náttúrleg og tilbúin, 

syntetiskt gúmmí, uppleysandi-, þynnandi-, mýkjandi- og plastmyndunarefni fyrir 
lökk, fernis, harpix og gervimassa, lyktar- og bragðbætisefni fyrir matvæla-, nær- 
ingarefna-, nautnaefna-- og snyrtingarvöruiðnað, svo til hernaðarþarfa og annarra 

þarfa. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 25. janúar 1957. 

Skrás. 1960, nr. 170. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. nóvember s. á. 

Orðið: BONOTEX 

Samkvæmt tilkynningu 27. juni 1946, er merkið skrásett í Stokkhólmi 5. sept- 
ember 1947 fyrir efni til að vernda trévörur, vefnaðarvörur, skinn, húðir og matvæli, 

kemisk blöndunarefni í vefnað, svo sem spunaefni, lím- og límupplausnarefni, 
gljáunar-, sterkjunar-, þéttingar- og gagnvætingarefni, vætu- og jöfnunarefni 
(egaliseringsmedel) fyrir vefnað, þvotta- og málmvinnsluiðnað, svo og sem til að 
blanda í gróðursprautunarefni, lökk, fernis og harpix, bæði náttúrleg og tilbúin, 
syntetiskt gúmmí, uppleysandi-, þynnandi-, mýkjandi- og plastmyndunarefni fyrir 
lökk, fernis, harpix og gervimassa, lyktar- og bragðbætisefni fyrir matvæla-, nær- 
ingarefna-, nautnaefna- og snyrtivöruiðnað, svo sg sprengiefni til hernaðarþarfa og 

annarra þarfa. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 2. ágúst 1957. 

Skrás. 1960, nr. 171. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. nóvember s. á. 

Orðið: EDALCAIN 

Samkvæmt tilkynningu 5. október 1955, er merkið skrásett í Stokkhólmi 16. des- 
ember 1955 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegar samsetningar og „droger“, þ. e. efni úr 
jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 172. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. nóvember s. á. 

Orðið: GERANIGCAT 

Samkvæmt tilkynningu 26. ágúst 1958, er merkið skrásett í Stokkhólmi 6. marz 
1959 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegar samsetningar og „droger“, þ. e. efni úr jurta- 
og dýraríkinu, sem notuð eru til lækninga og heimilisþarfa, umbúðaefni. 

Skrás. 1960, nr. 173. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

5. nóvember s. á. 
Orðið: NOBACID
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Samkvæmt tilkynningu 7. maí 1953, er merkið skrásett í Stokkhólmi 16. októ- 
ber 1953 fyrir læknislyf fyrir fólk. 

Skrás. 1960, nr. 174. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. ; 

Ordid: NOBAMIN: 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 30. maí 

1958 fyrir syntetisk læknislyf gegn hjarta-, blóðrásar-, öndunarfæra-, tauga- og 
þvaggangasjúkdómum. 

Skrás. 1960, nr. 175. Tilkynnt 9. april 1960, Kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. 

Orðið: NOBEDOL 

Samkvæmt tilkynningu 4. júní 1952, er merkið skrásett í Stokkhólmi 7. nóv- 
ember 1952 fyrir syntetisk læknislyf gegn hjarta-, blóðrásar-, öndunarfæra-, tauga- 
og þvaggangasjúkdómum. 

Skrás. 1960, nr. 176. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. 

Orðið: NOBEBSOR 

Samkvæmt tilkynningu 7. febrúar 1956, er merkið skrásett í Stokkhólmi 23. 
marz 1956 fyrir læknislyf, lyfjafræðilegar samsetningar og „droger“, þ. e. efni úr 
jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 177. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. 

Orðið: PARYTMID 

Samkvæmt tilkynningu 26. september 1953, er merkið skrásett í Stokkhólmi 20. 
nóvember 1953 fyrir kemiskar samsetningar til lækninga, svo og lyfjafræðilega 
„droger“, þ. e. efni úr jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru bæði til lækninga og 
til heimilisþarfa, og samsetningar. 

Skrás. 1960, nr. 178. Tilkynnt 9. april 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. 

Orðið: PREDOGCAIN 

Samkvæmt tilkynningu 2. september 1952, er merkið skrásett í Stokkhólmi 5. 
desember 1952 fyrir læknislyf og lyfjafræðilegar samsetningar. 

Skrás. 1960, nr. 179. Tilkynnt 9. apríl 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
5. nóvember s. á. 

Orðið: PULVIPAN 

1960 

270
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270 Samkvæmt tilkynningu 9. júní 1950, er merkið skrásett í Stokkhólmi 13. októ- 
ber 1950 fyrir læknislyf, svo og lyfjafræðilegar samsetningar og „droger“, þ. e. efni 
úr jurta- og dýraríkinu, sem notuð eru til lækninga og til heimilisþarfa. 

Skrás. 1960, nr. 180. Tilkynnt 2. maí 1960, kl. 4 e. h., af Sulida Strumpffabrik 

G. m. b. H., iðjurekstur, Dachau-Ost, Þýzkalandi, og skrásett 19. nóvember s. á. 
Á bláum skildi er mynd af fugli, en fyrir neðan stendur orðið: SULIDA. 

  

Samkvæmt tilkynningu 13. janúar 1960, er merkið skrásett í Miúnchen 5. maí 
1960, 30. flokki, fyrir prjónles, heklaðar flíkur og prjónaðar. 

Skrás. 1960, nr. 181. Tilkynnt 2. maí 1960, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 19. 

nóvember s. á. 

Orðið: SULIDA 

Samkvæmt tilkynningu 13. janúar 1960, er merkið skrásett í Munchen 28. april 
1960, 30. flokki, fyrir prjónles, heklaðar flíkur og prjónaðar. 

Skrás. 1960, nr. 182. Tilkynnt 10. júní 1960, kl. 11 f. h., af Kienzle Apparate 
G.m.b.H., iðjurekstur, Villingen (Schwarzw.), Þýzkalandi, og skrásett 19. nóvem- 
ber s. á. 

Orðið: 

í 

Samkvæmt tilkynningum 17. maí 1952 og 28. nóvember 1957, er merkið skrásett 
í Miinchen 4. febrúar 1954 og 16. apríl 1959, 22b. flokki, fyrir skrifstofuvélar, sér- 
staklega samlagningarvélar, reiknivélar, bókfærsluvélar, skýrslugerðarvélar, ritvélar, 
eðlisfræðileg og rafeindatæknileg tæki, merkja-, mæli- og stjórnartæki, bifreiðastöðu- 
mæla, hraðaskráningartæki, leiðarmæla, verðreiknitæki fyrir benzin- og olíusöluaf- 
greiðslu, rekstursstjórnartæki véla, hraðamæla, yfirborðsþrýstingsmæla, þar með 
talda vökvahæðarmæla, þrýstingsmæla, gegnumstreymismæla, teljaratæki og teljara- 
úr, töluupphæðarprenttæki, sveifluskráningartæki, línuritatæki.
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Skrás. 1960, nr. 183. Tilkynnt 11. júlí 1960, kl. 2 e. h., af Aksjeselskabet Freia, 270 
iðjurekstur og verzlun, Oslo, Noregi, og skrásett 19. nóvember s. á. 

Orðið: 

MENUETT 

Samkvæmt tilkynningu 24. febrúar 1931, er merkið skrásett í Oslo 7. maí 1931 

fyrir súkkulaði og súkkulaðivörur. 

Skrás. 1960, nr. 184. Tilkynnt 11. júlí 1960, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 19. 

nóvember s. á. 
Orðið: TWIST 

Samkvæmt tilkynningu 5. ágúst 1957, er merkið skrásett í Oslo 1. október 1957 
fyrir súkkulaði og súkkulaðivörur. 

Skrás. 1960, nr. 185. Tilkynnt 22. júlí 1960, kl. 2 e. h. af Kellogg Company, 
iðjurekstur og verzlun, Battle Creek, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 

skrásett 19. nóvember s. á. 
Orðið: 

    S 

  

Samkvæmt tilkynningu 24. febrúar 1959, er merkið skrásett í Washington 26. 
janúar 1960, fyrir kornnæringarefni til morgunverðar. 

Skrás. 1960, nr. 186. Tilkynnt 28. júlí 1960, kl. 11 f. h., af Karlsruher Parfúmerie- 
und Toiletteseifen-Fabrik, F. Wolff & Sohn G.m.b.H., iðjurekstur, Karlsruhe i/B, 

Þýzkalandi, og skrásett 19. nóvember s. á. 

HE DIVINIA 
Samkvæmt tilkynningu 4. juni 1913, er merkid skråsett i Berlin 10. september 

1913, 34. flokki, fyrir alls konar ilmvårur í fljótandi eða föstu ásigkomulagi (ilm- 
töflur), andlits- og hárduft, höfuð- og snyrtivökva, snyrti- og ilmvörur, ilmduft, 
tannduft, tannvatn, tannkrem, munnvökva, hárolíu, smyrsl og efnablöndur til um- 

hirðu hárs og skeggs, fegrunarefnablöndur til umhirðu húðar, hárs og fingurnagla, 
snyrtisápur alls konar í fljótandi, hálfföstu, föstu og dufts ásigkomulagi, raksápur, 
raksápuduft og raksápukrem. 

Skrás. 1960, nr. 187. Tilkynnt 4. júlí 1960, kl. 11 f. h., af Jihoceské pivovary, 
národni podnik, iðjurekstur, Ceské Budejovice, Tékkóslóvakíu, og skrásett 19. nóv- 
ember s. á. 

Orðið: BUDVAR
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270 Samkvæmt tilkynningu 28. apríl 1930, er merkið skrásett í Prag 28. apríl 1930 
fyrir alls konar bjórtegundir. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 28. apríl 1960. 

Skrás. 1960, nr. 188. Tilkynnt 8. júlí 1960, kl. 11 f. h., af N. V. Philips-Duphar, 
iðjurekstur, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 19. nóvember s. á. 

0000 DUFASTON 
Samkvæmt tilkynningu 21. mai 1960, er merkið skrásett í Haag 27. júní 1960 fyrir 

lyffræðilegar afurðir og efnablöndur. 

Skrás. 1960, nr. 189. Tilkynnt 15. júlí 1960, kl. 10 f. h., af British-American 

Tobacco Company, Limited, tóbaksiðnaður, London, Englandi, og skrásett 19. nóv- 

ember s. á. 

ore TREAD 
Merkid er skråsett i London 18. júní 1959, 34. flokki, fyrir síutappa (filter tips) 

fyrir sígarettur. 

Skrás. 1960, nr. 190. Tilkynnt 21. júlí 1960, kl. 5 e. h., af Crystal Products Com- 
pany, Limited, iðjurekstur og verzlun, Hook Rise, Kingston-by-Pass, Surbiton, Surrey, 
Englandi, og skrásett 19. nóvember s. á. 

Orðin: 

OUTDOOR GIRL 

Merkið er skrásett í London 27. marz 1947, 3. flokki, fyrir ilmefnavörur, fegr- 
unarvörur og snyrtiefnablöndur (ekki læknisfræðilegar). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 27. marz 1954. 

Skrás. 1960, nr. 191. Tilkynnt 11. desember 1959, kl. 3 e. h., af Gunnari Árna- 
syni, útgáfustarfsemi, Reykjavík, og skrásett 21. nóvember 1960. 

Merkið er ferhyrnt. Á ferhyrningnum er gulur hringur á grænum grunni og 
skiptist hringurinn í fjörutíu reiti. Á reitunum standa ýmsar áletranir. Í hornum 
merkisins eru: Mynd af könnu og brauði, mynd af bifreið við stöðumerki, mynd 
af lögreglubifreið og mynd af þremur teningum. Á miðju merkinu er kross, er 
myndast af orðinu: MATADOR, lárétt og lóðrétt.
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Merkið er skrásett fyrir leikspil. 

Skrás. 1960, nr. 192. Tilkynnt 6. ágúst 1960, kl. 11 f. h., af Federal-Mogul-Bower 
Bearings, Inc., iðjurekstur, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og 
skrásett 21. nóvember s. á. 

Stafirnir: B C 

Samkvæmt tilkynningu 1. júlí 1947, er merkið skrásett í Washington 21. febrúar 
1950, 23. flokki fyrir geislakúlulegur eftirfarandi tegunda: Kúlulegur með ein- 
faldri röð — Conrad tegund, kúlulegur með einfaldri röð — hámarkstegund, kúlulegur 
með einfaldri röð — og skjöld, kúlulegur með einfaldri röð — og smelluhring, kúlu- 
legur með einfaldri röð — og viðum innri hring, kúlulegur með einfaldri röð — 
og innsiglum, kúlulegur með einfaldri röð —- og úrfærðum innri hring og stilli- 
skrúfutegund, kúlulegur með einfaldri röð — og hornsnertingu, kúlulegur með tvö- 
faldri röð, hemlulausar kúlulegur eftirfarandi tegunda: hornsnertitegund, þrýsti- 
tegund, smurð þrýstitegund, þrýstikúlulegur ýmissa tegunda: þrýstikúlulegur — 
einnar áttar — flatt sæti, þrýstikúlulegur — einnar áttar — sjálfréttandi, gírkúlu- 
legueiningar eftirfarandi tegunda: púðablokkir, flangseiningar, kúluleguhengingar 
eftirfarandi tegunda: stjörnuboltategund, segulboltategund, þrýstiboltategund. 

B77 
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270 Skrás. 1960, nr. 193. Tilkynnt 16. ágúst 1960, kl. 11 f. h, af Christian Sten 
Sture Cederroth með firma Cederroths Tekniska Fabrik, iðjurekstur og verziun, 

Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 21. nóvember s. á. 
Orðið: 

SAMARIN 

Samkvæmt tilkynningu 10. janúar 1936, er merkið skrásett í Stokkhólmi 27. 
mai 1935 fyrir: Ávaxtasölt, ölkelduvatn og ölkelduvatnskjarna, óáfenga drykki, 
brunn- og baðsölt, járnefni, sótthreinsandi efni, rotvarnarefni, alkaliskt efni til 

að eyða áhrifum koffeins, burstavörur, pensla, greiður, svampa, málma og málm- 
blöndur, litarefni, fernis, lökk, viðarkvoðu, vax, öl, vín, vínanda, tóbaksvörur, 

kjöt- og fiskvörur, kjötseyði, niðursoðin matvæli, grænmeti, ávexti, ávaxtasaft, 
hlaup, egg, mjólk, smjör, osta, smjörlíki, matarolíu og feiti, kaffi, gervikaffi, 
sykur, sírúp, hunang, krydd, sósur, edik, sinnep, matarsalt, kakó, súkkulaði, sykur- 
vörur, kökur og annað kaffibrauð, önnur matvæli, ger, bökunarduft, ilmvötn, 

fegrunar- og líkamshirðuefni, rokgjarnar olíur, sápur, þvotta- og bleikiefni, lín- 
sterkju og línsterkjuefni, blettaeyðandi efni, ryðvarnarefni, fægiefni, slípiefni, gum, 
getnaðarvarnir, pappír, blöð, skilti, verðlista, ritlinga, auglýsingaspjöld og annað 
prentað mál (skráningin skal þó ekki taka til makaróna). 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 6. maí 1955. 

Skrás. 1960, nr. 194. Tilkynnt 16. ágúst 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 
21. nóvember s. á. 

Orðið: SJAP 

Samkvæmt tilkynningu 14. apríl 1955, er merkið skrásett í Stokkhólmi 28. októ- 
ber 1955 fyrir límbönd til læknisfræðilegra og tæknilegra nota. 

Skrás. 1960, nr. 195. Tilkynnt 16. ágúst 1960, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 

21. nóvember s. á. 

Orðið: SALVE 

Samkvæmt tilkynningu 30. juni 1920, er merkið skrásett í Stokkhólmi 14. des. 
1920 fyrir: Suðu-, kæli-, þurrkunar- og loftræstingaráhöld og tæki, læknislyf, lyfja- 
efni, kemisk efni til lækninga og heilsuverndar, plástur, sáraumbúðir, lyf til að eyða 
dýrum og plöntum, sótthreinsunarlyf, rotvarnarefni, dömubindi, höfuðföt, skó, 
sokka, prjónavörur, fatnað, skyrtur, borðdúka, sængurföt, lífstykki, hanzka, svita- 

pjötlur, svampa, munnskolvatn, tannkrem, tannduft, tannstöngla og annað til hirð- 
ingar tanna, munns, háls og hörunds, sápu, blautsápu, þvottaefni, ræstiduft, fægilög, 
ilmvötn, Kölnarvatn, hárvatn, hársmyrsl, og ltvatn, hárlit, andlitsfarða, aðrar 

snyrtivörur, skósvertu, skógljáa og skóáburð, blek, blekduft, teikniblek, alls kyns 
liti, ritvélalitbönd og efni þar að lútandi, ritvélar og hluta í þær, strokleður, æti- 
vatn, lím, gúm, lakk og aðrar skrifstofuvörur, kemisk efni til vísinda- og iðnaðar- 

notkunar, efni til að slökkva eld, efni til herzlu og kveikingar, mótunarefni til 
notkunar við tannlækningar, tannfyllingarefni, hráefni úr steinaríkinu, þéttiefni, 
hitaverndunar- og einangrunarefni, asbest-, mó- og korkvörur, síuefni, óunna og 
hálfunna málma aðra en eðalmálma, gleraðar og tinhúðaðar vörur, lása og hluta 
úr lásum, steypt smíði, litarefni, blaðmálm, fernis, efni til að bera á og vernda 
leður, steiningar- og sútunarefni, bón, ölkelduvatn, brunn- og baðsölt, eðalmálma, 
magnesíumvörur, kvikasilfur, gúmgerviefni og vörur úr þeim, stearín, parafín, ljós-
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meti, olíu til tækninota, hráolíu hvers konar og feiti, efni í smurningu, kerti, nátt- 

ljós, kveiki, björgunartæki, umbúðir, eðlisfræði- og efnafræðileg áhöld og tæki, 

pípur, heimilis- og eldhúsáhöld, áhöld í gripahús, tæki til að hreinsa sólfteppi, 

húsgögn, hráefni og hálfunnar vörur til pappírsgerðar, pappír, leir, brenndar leir- 

flísar, steinvörur, kögurvefnað, bönd, leggingar, knipplinga, teikni- og málaraáhöld 

og tæki, fegrunar- og líkamshirðingarvörur, bleikiefni, línsterkju og línsterkjuefni, 

litarefni í þvott, blettalög, ryðvarnarefni, slípiefni, vikurstein, rokgjarnar olíur, 

smergil, stein og gervistein, bik, asfalt, tjöru, ritblý, marmara, mottur, línoleum, 

ábreiður og fortjöld, lín, hamp, gervisilki, silki, bómull og vörur úr þessu, end- 

urritunarbönd, endurritunarblöð, endurritunarpappir, endurritunarvélar og áhöld, 

fjölrita og fjölritunarefni, sykur og sykurvörur, ávexti, mjöl, krydd, edik, kakó, 

súkkulaði, og samsetningar úr því, konfekt, brauð- og kökugerðarvörur, kjötvörur, 

kjötseyði, niðursuðuvörur, hlaup, egg, smjör, smjörlíki og gervifeiti, matarolíu, 

kaffi- og gervikaffi, ger-, bökunar-, saft-, hlaup- og vinduft, flugnaveiðara og flugna- 
pappír, vindla, vindlinga, tóbak, neftóbak, aðrar tóbaksvörur og tóbaksúrgang, 
vindlingabréf, vínanda og hvers konar brennda drykki, vín, saft, sultu, mauk, 
stafi, regnhlífar, skóhlífar, slípólar, tannbursta, ferðatöskur, ferðanauðsynjar, hylki 
undir snyrtivörur, flöskur og aðrar gler- og postulínsvörur, leikföng hvers konar, 
vélar til handsápu-, blautsápu- og ilmvatnsgerðar, mælitæki fyrir sápu- og sápu- 

duftslög, glyserin og framleiðslu úr því. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 4. marz 1960. 

Skrás. 1960, nr. 196. Tilkynnt 18. ágúst 1960, kl. 2 e. h., af Picot Limited, iðju- 
rekstur og verzlun, London, Englandi, og skrásett 21. nóvember s. á. 

Orðið: 

FLESTA 

Merkið er skrásett í London 11. apríl 1945, 3. flokki, fyrir ilmvörur. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 11. apríl 1952. 

Skrás. 1960, nr. 197. Tilkynnt 24. ágúst 1960, kl. 3 e. h., af Pitney-Bowers, Inc., 

iðjurekstur og verzlun, Stamford, Fairfield, Connecticut, Bandaríkjum Norður- 

Ameríku, og skrásett 21. nóvember s. á. 

Bókstafirnir PB innan í ramma með þremur misjafnlega löngum breiðum 

strikum fyrir neðan. ÞÚ 

eð 

Samkvæmt tilkynningu 12. júní 1946, er merkið skrásett í Washington 23. sept- 

ember 1947, 23. flokki, fyrir stimpilvélar fyrir póstburðagjöld og áprentun, skrán- 

ingarvélar fyrir póstsendingar, frímerkja- og/eða burðargjaldsstimplunarvélar, vélar 
til áprentunar utanáskriftar og burðargjalds á bréf, vélar, sem reikna út og stimpla 
burðargjald og vélar til meðferðar á póstsendingum. 

1960 

270
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270 Skrás. 1960, nr. 198. Tilkynnt 1. september 1960, kl. 4 e. h., af Uncle Ben's, Inc., 
iðjurekstur, Houston, Texas, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 21. nóvem- 
ber s. á. 

Orðið: CON VERTEÐ 

Samkvæmt tilkynningu 7. ágúst 1944, er merkið skrásett í Washington 18. marz 
1947, 46. flokki, fyrir hrísgrjón til fæðu. 

Skrás. 1960, nr. 199. Tilkynnt í. september 1960, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 
21. nóvember s. á. 

Orðin: UNGLE BEN'S 
Samkvæmt tilkynningu 20. desember 1946, er merkið skrásett í Washington 9. 

marz 1948, 46. flokki, fyrir hrísgrjón til fæðu. 

Skrás. 1960, nr. 200. Tilkynnt 7. september 1960, kl. 11 f. h, af N. V. Siera 
Radio, iðjurekstur, Haag, Hollandi, og skrásett 21. nóvember s. á. 

El SIERA 
Samkvæmt tilkynningu 2. ågust 1956, er merkid skråsett i Haag 16. ågust 1956 

fyrir áhöld og vörur til útvarps, sjónvarps, simritunar og talsima, svo og önnur tæki 
og vörur til fjarskipta, áhöld og vörur til upptöku, endurtekningar og mögnunar 
hljóms, rafmagnsmælitæki og áhöld, rafeindalampa, raflýsingartæki og vörur, þar 
meðtaldar reiðhjólarafalar, framljósaluktir, ljóskastarar og afturljós, rafmagns- 
rakstrartæki, rafmagnsheimilistæki og vélar, sérstaklega kælitæki, ryksugur, strau- 
járn, Þbrauðristar, eldhúshillur, hitaplötur, hitunartæki, hitavatnsgeyma, upp- 
þvottaáhöld, mjólkursuðutæki, þrýstisuðutæki, blöndunartæki, hitabrúsa, hárþurrk- 
unartæki, saumavélar, þvottavélar, sláttar-, burstunar- og fægivélar og áhöld, blás- 
ara, reiðhjól, klukkur, geislunaráhöld, sérstaklega fyrir út-rauða og út-fjólubláa 
geislun, hluta af og fylgihluta til allra fyrrnefndra vara. 

Skrás. 1960, nr. 201. Tilkynnt 27. apríl 1957, kl. 4 e. h., af Humble Oil £ Refining 
Company, olíusala, Wilmington, Delaware, og Houston, Texas, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, og skrásett 26. nóvember 1960. 

Ferstrendur blár flötur og stendur á honum orðið: FLIT og einnig er þar mynd 
af hermanni í rauðum jakka og hvítum buxum. Þar fyrir neðan er hvít rönd, en 
neðar rauð rönd og blár flötur með hvítum sporðskjulöguðum reit í blárri umgerð.



        

Samkvæmt tilkynningu 6. marz 1958, er merkið skrásett í Washington 1. des- 

ember 1959 fyrir skordýraeyðandi efni í loftheldum umbúðum. 

Skrás. 1960, nr. 202. Tilkynnt 3. september 1960, kl. 11 f. h., af Plzenské pivovary, 

národni, podnik, iðjurekstur og verzlun, Plzen, Tékkóslóvakíu, og skrásett 26. 

nóvember s. á. 

Orðin: PILSNER URQUÉLL 

Samkvæmt tilkynningu 8. febrúar 1898, er merkið skrásett í Prag 8. febrúar 1898 

fyrir hvers konar bjór. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjað 8. febrúar 1958. 

Skrás. 1960, nr. 203. Tilkynnt 5. september 1960, kl. 11 f. h., af Linoleum 

Aktiebolaget Forshaga, iðjurekstur, Göteborg, Svíþjóð, og skrásett 26. nóvember s. á. 

Orðið: 

FORBOPLAN 

Samkvæmt tilkynningu 11. marz 1960, er merkið skrásett í Stokkhólmi 29. júlí 

1960 fyrir skífur úr polyvinylchloride. 

Skrás. 1960, nr. 204. Tilkynnt 6. september 1960, kl. 10 f. h., af Sambandi íslenzkra 

samvinnufélaga, verzlun, iðnaður og skipaútgerð, Reykjavík, og skrásett 26. nóvem- 

ber s. á. 

Orðin: BLUE BELL 

Merkið er skrásett fyrir hvers konar vinnufatnað og sportfatnað, ytri og innri, 

prjónavöru, skófatnað og hvers konar fatnað. 

1960 

270
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270 Skrás. 1960, nr. 205. Tilkynnt 8. september 1960, kl. 3 e. h., af Nýju Skóverk- 
smiðjunni h.f., iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 26. nóvember s. á. 

Orðið: 

FATIMA 

Merkid er skråsett fyrir allar tegundir af skåfatnadi. 

Skrås. 1960, nr. 206. Tilkynnt 9. september 1960, kl. 11 f. h., af Consortium 

Méditerranéen De Parfumerie, Société Anonyme, idjurekstur og verzlun, Monaco, 
og skrásett 26. nóvember s. á. 

Orðin: 

LOUIS PHILIPPE 

Samkvæmt tilkynningu 11. október 1957, er merkið skrásett i Monaco, 3. og 21. 

flokki, fyrir ilmefnavörur, heilsufræðilegar afurðir og fegrunarvörur, andlitsfarða, 
tannhirðingarefni, snyrtisápur, greiður, svampa og önnur snyrtiáhöld. 

Skrás. 1960, nr. 207. Tilkynnt 10. september 1960, kl. 11 f. h., af Uncle Ben's, 
Inc., iðjurekstur, Houston, Texas, Bandaríkjum Norður-Ameríku. 

Brjóstmynd af manni. 

  

Samkvæmt tilkynningu 5. febrúar 1947, er merkið skrásett í Washington 25. 
nóvember 1947, 46. flokki, fyrir hrísgrjón til fæðis. 

Skrás. 1960, nr. 208. Tilkynnt 12. september 1960, kl. 11 f. h., af Birni Þórðar- 
syni, iðnrekstur, Reykjavík, og skrásett 26. nóvember s. á. 

Orðið: D | B A 

Merkið er skrásett fyrir allar snyrtivörur hverju nafni sem nefnist. 

Skrásett 1960, nr. 209. Tilkynnt 15. september 1960, kl. 11 f. h., af SOMET, 
národní podnik, iðjurekstur, Teplice, Trnovany, Tékkóslóvakíu, og skrásett 26. 
nóvember s. á. 

Orðið: SOMET innan ramma. 

 



613 1960 

Samkvæmt tilkynningu 22. september 1954, er merkið skrásett í Prag 19. október 270 

1954 fyrir lengdarmælitæki og snúningsdælur. 

Skrás. 1960, nr. 210. Tilkynnt 16. september 1960, kl. 11 f. h., af Schenley Indus- 

tries, Inc., verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 26. nóvem- 

ber s. á. 
Orðin: THRE FEATHERS. 

VER EEN HERS 
Samkvæmt tilkynningu 20. marz 1935, er merkið skrásett í Washington 30. des- 

ember 1941, 49. flokki, fyrir whisky. 

Skrás. 1960, nr. 211. Tilkynnt 20. september 1960, kl. 11 f. h., af Chemische Fabrik 

von Heyden Aktiengesellschaft, iðjurekstur, Miúnchen, Þýzkalandi, og skrásett 26. 

nóvember s. á. 

oem CORTOS-ANAL 
Samkvæmt tilkynningu 14. febrúar 1958, er merkið skrásett i Munchen 7. sept- 

ember 1959, 2. flokki, fyrir læknislyf, efnafræðilegar afurðir til heilbrigðismark- 

miða og heilsuverndar, lyffræðilegar lyfjavörur, plástra, sáraumbúðir, allt til lækn- 

inga á gyllinæð, endaþarmsexemi, fleiðrum, endaþarmssprungum, húð- og slím- 
húðarrispum og til útvortis notkunar við njálg. 

Skrás. 1960, nr. 212. Tilkynnt 27. apríl 1959, kl. 10 f. h., af Farbwerke Hoechst 
Aktiengesellschaft, vormals Meister Lucius & Brining, iðjurekstur, Frankfurt/M- 
Hoechst, Þýzkalandi, og skrásett 3. desember 1960. 

Orðið: .. 

Uniject 
Samkvæmt tilkynningu 22. nóvember 1955, er merkið skrásett í Múnchen 18. 

ágúst 1956, 2. flokki, fyrir glerhylki fyllt læknislyfjum, innsprautingarnálar, lækn- 

inga- og heilsuverndartæki, sérstaklega sprautur til innsprautunar. 

Skrás. 1960, nr. 213. Tilkynnt 4. október 1960, kl. 11 f. h., af N. V. Philips- 

Duphar, iðjurekstur, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 3. desember s. á. 

"GG DUPHASTON 
Samkvæmt tilkynningu 18. ágúst 1960, er merkið skrásett í Haag 20. september 

1960 fyrir lyfjafræðilegar afurðir og efnablöndur.
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270 Skrås. 1960, nr. 214. Tilkynnt 5. október 1960, kl. 3 e. h., af Martini & Rossi 

S.p.A. framleiðsla áfengra og óáfengra drykkja, Turin, Ítalíu, og skrásett 3. des- 
ember s. á. 

Orðið: MARTINI á svörtum grunni, en í bakgrunni rauður hringflötur 

I 

|    

  

Samkvæmt tilkynningu 12. september 1951, er merkið skrásett í Róm 17. des- 
ember 1951 fyrir vín, vermouth, líkjöra, lístaukandi drykki, kryddvín, freyðvin, 

vinblöndur, cocktaila, tilbúna drykki, áfenga drykki, síróp, gosdrykki, óáfenga 
drykki, matvæli. 

Skrás. 1960, nr. 215. Tilkynnt 6. október 1960, kl. 2 e. h., af The Cable Makers 
Association, verzlun, London, Englandi, og skrásett 3. desember s. á. 

Stafirnir: 

G.M.A. 

Merkið er skrásett í London 11. desember 1957, 9. flokki, fyrir rafmagnsstrengi 

(cables) og einangraða rafmagnsvíra. 

Skrás. 1960, nr. 216. Tilkynnt 6. október 1960, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

3. desember s. á. 
Hringlaga flötur og á honum mynd af rómverskum hermanni og sporðskju- 

lagaður flötur með stöfunum C M A. 
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Merkið er skrásett í London 11. desember 1957, 9. flokki, fyrir rafmagnsstrengi 270 
(cables) og einangraða rafmagnsvíra. 

Skrás. 1960, nr. 217. Tilkynnt 7. október 1960, kl. 1 e. h., af The Times Food 

Products Company, Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 3. desem- 
ber s. á. 

Orðið: TE M PO 

Merkið er skrásett í London 17. ágúst 1942, 29. og 30. flokki, fyrir kjöt, fisk, 
alifugla og veiðidýr, kjötseyði, niðursoðna, þurrkaða og soðna ávexti og grænmeti, 
hlaup, ávaxtamauk, egg, mjólk og aðrar mjólkurafurðir, olíur og feitmeti til mann- 
eldis, niðursuðuvörur, súrsað grænmeti, kaffi, te, kakaó, sykur, hrísgrjón, tapioca- 
grjón, sagógrjón, kaffibæti, hveiti, ýmiss konar kornmat, brauð, kex, kökur, sælgæti, 
mjólkur- og rjómaís, hunang, síróp, ger, bökunarduft, salt, mustarð, pipar, edik, 

sósur, kryddvörur og ís. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 17. ágúst 1949. 

Skrás. 1960, nr. 218. Tilkynnt 7. október 1960, kl. 1 e. h., af Kleinol-Produktion 

G.m.b.H., iðjurekstur, Hamburg, Þýzkalandi, og skrásett 3. desember s. á. 
Orðið: 

GLAIROL 
Samkvæmt tilkynningu 23. maí 1953, er merkið skrásett í Munchen 23. septem- 

ber 1953, 34. flokki, fyrir hárlit, andlitsfarða, hárbleikiefni og önnur efni til hár- 
hirðingar, snyrtivörur, ilmefni, hárþvottaefni og fegrunarmeððl. 

Skrás. 1960, nr. 219. Tilkynnt 7. október 1960, kl. 1 e. h., af D. & W. Gibbs 

Limited, iðjurekstur, London, Englandi, og skrásett 3. desember s. á. 

Orðið: 

SIGNAL 
Merkið er skrásett í London 21. júlí 1959, 3. flokki, fyrir snyrtivörur alls konar, 

þó ekki til lækninga og ekki fyrir ilmsápur eða aðrar vörur, sem falla undir eða 

flokka má sem ilmsápur. 

Skrás. 1960, nr. 220. Tilkynnt 10. október 1960, kl. 10 f. h., af Aksjeselskabet 

Freia, iðjurekstur og verzlun, Oslo, Noregi, og skrásett 3. desember s. á. 

Orðið: 

VIPS 

Samkvæmt tilkynningu 10. maí 1958, er merkið skrásett í Oslo 24. júní 1958 

fyrir súkkulaði og sykurvörur. 

Skrás. 1960, nr. 221. Tilkynnt 10. október 1960, kl. 11 f. h., af Telefonaktiebolaget 

L. M. Ericsson, iðjurekstur, Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 3. desember s. á. 
B 78
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Stutt lóðrétt lína sker lengri lárétta línu, báðar enda í hnud, og er hnudurinn 

á þeirri lóðréttu að ofan, en á þeirri láréttu til hægri. Lárétta línan er skorin með 
standandi talsímatæki af Ericofon gerð. 

= 

  

Samkvæmt tilkynningu 23. janúar 1960, er merkið skrásett í Stokkhólmi 9. 
september 1960 fyrir síma- og símritunaráhöld og tæki, fjarskiptarafliða, rofa og 
skiptistöðvar. 

Skrás. 1960, nr. 222. Tilkynnt 19. apríl 1960, kl. 11 f. h., af American Cyanamid 
Company, verksmiðjurekstur og verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, 
og skrásett 20. desember s. á. 

Orðið: DIRAGE SIC 
Samkvæmt tilkynningu 24. marz 1960, er merkið skrásett í Washington 25. október 

1960, 18. flokki fyrir lyfja- og dýralækningaefni og slíka framleiðslu. 

Skrás. 1960, nr. 223. Tilkynnt 10. október 1960, kl. 3 e. h., af Stylish Glove 
Manufacturing Company, Limited, iðjurekstur, Worcester, Englandi, og skrásett 20. 
desember s. á. 

Orðið: MILORÉ 

Merkið er skrásett í London 27. júni 1947, 25. flokki, fyrir hanzka og vettlinga. 

Skrás. 1960, nr. 224. Tilkynnt 10. október 1960, kl. 4 e. h., af Ideal—Standard, 
S. A., verksmiðjurekstur og verzlun, París, Frakklandi, og skrásett 20. desember s. á. 

Orðin: 

AmeErican-Standard 
Samkvæmt tilkynningu 17. marz 1960, er merkið skrásett í París fyrir: 
Óunna málma og málma, sem unnir hafa verið að nokkru svo og málmblöndur, 

ankeri, steðja, klukkur, rúllað og steypt byggingarefni, teina og önnur málmefni í 
járnbrautir, keðjur aðrar en drifkeðjur fyrir ökutæki, kapla og vira (ekki rafmagns), 
lyklasmíðavinnu, málmrör og pípur, peningaskápa, og kassa, stálkúlur, nagla og 
skrúfur og aðrar vörur úr ódýrum málmum, sem ekki eru í öðrum flokkum, eir,
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vélar og vélaverkfæri, mótora (nema í ökutæki), vélakoplingar og reimar (nema i 
ökutæki), stór landbúnaðartæki, útungunarvélar, vísindatæki, siglingatæki, land- 
mælingatæki og rafmagnstæki og verkfæri (þ. á m. útvarp), ljósmyndatæki, kvik- 
myndatæki, sjóntæki, vogartæki, mælingartæki, merkjatæki, eftirlitstæki, björgunar- 

tæki og kennslutæki og verkfæri, mint- eða „counter-freed“-tæki, talvélar, sjálfvirka 

peningakassa, reiknivélar, slökkvitæki. 

Skurðlækninga-, lyflækninga-, tannlækna- og dýralæknatæki og verkfæri (bp. á m. 
gervilimi, augu og tennur). 

Utbúnað fyrir lýsingar, upphitun, gufudrif, matargerð, frystingu, þurrkun, loft- 
ræstingu, vatnsveitu og hreinlæti. 

Ökutæki, hreyfingartæki á landi, í lofti og á vatni. 
Dýrmæta málma og málmblöndur og vörur úr dýrmætum málmum eða húðaðar 

með þeim (nema borðbúnað, gafla og skeiðar), skartgripi, dýrmæta steina, stunda- 
klukkur og önnur tímatalstæki. 

Byggingarefni, eðlilegur steinn og gervisteinn, steinlím, kalk, mortél, gips og möl, 
rör úr leir eða steinlími, vegagerðarefni, malbik, tjöru og jarðbik, flytjanlegar bygg- 
ingar, stein, minnismerki, skorsteinsrör. Húsgögn, spegla, myndaramma, hluti (sem 

ekki eru í öðrum flokkum) úr tré, korki, reyr, spansreyr, tágum, horni, beini, fílabeini, 

hvalbeini, skeljum, rafi (ambur), perlumóðu, sæfroðu, (merskúmi), celluloid og öðru 

sem kemur í stað allra þessara efna. Lítil búsáhöld og ílát (ekki úr dýrmætum málm- 
um eða húðuð með þeim) greiður og svampa, bursta (en ekki pensla), burstagerðar- 
efni, tæki og efni til að þrífa með, stálull, glervörur, postulin og leir, sem ekki er í 
öðrum flokkum. 

Skrás. 1960, nr. 225. Tilkynnt 10. október 1969, kl. 4 e. h., af sama, og skrásett 
20. desember s. á. 

Orðin: IDrar -Standard 
Samkvæmt tilkynningu 17. marz 1960, er merkið skrásett í París fyrir: 
Óunna málma og málma, sem unnir hafa verið að nokkru svo og málmblöndur, 

ankeri, steðja, klukkur, rúllað og steypt byggingarefni, teina og önnur málmefni í 
járnbrautir, keðjur aðrar en drifkeðjur fyrir ökutæki, kapla og vira (ekki rafmagns), 
lyklasmiðavinnu, málmrör og pípur, peningaskápa, og kassa, stálkúlur, skeifur, nagla 
og skrúfur og aðrar vörur úr ódýrum málmum, sem ekki eru í öðrum flokkum, eir. 
Vélar og vélaverkfæri, mótora (nema í ökutæki), vélakoplingar og reimar (nema í 
ökutæki), stór landbúnaðartæki, útungunarvélar, vísindatæki, siglingatæki, land- 

mælingatæki og rafmagnstæki og verkfæri (þ. á m. útvarp), ljósmyndatæki, kvik- 
myndatæki, sjóntæki, vogartæki, mælingartæki, merkjatæki, eftirlitstæki, björgunar- 
tæki og kennslutæki og verkfæri, mint- eða „counter-freed“-tæki, talvélar, sjálfvirka 

peningakassa, reiknivélar, slökkvitæki. Skurðlækninga-, lyflækninga-, tannlækna- og 
dýralækningatæki og verkfæri ( þ. á m. gervilimi, augu og tennur). Útbúnað fyrir lýs- 
ingar, upphitun, gufudrif, matargerð, frystingu, þurrkun, loftræstingu, vatnsveitu og 
hreinlæti. Ökutæki, hreyfingartæki á landi, í lofti og á vatni. Dýrmæta málma og 
málmblöndur og vörur úr dýyrmætum málmum eða húðaðar með þeim (nema borð- 
búnað, gafla og skeiðar), skartgripi, dýrmæta steina, stundaklukkur og önnur tíma- 

talstæki. Byggingarefni, eðlilegur steinn og gervisteinn, steinlím, kalk, mortel, gips 
og möl, rör úr leir eða steinlími, vegagerðarefni, malbik, tjöru og jarðbik, flytjanleg- 

ar byggingar, stein, minnismerki, skorsteinsrör. Húsgögn, spegla, myndaramma, hluti 

(sem ekki eru í öðrum flokkum) úr tré, korki, reyr, spansreyr, tágum, horni, beini, 

fílabeini, hvalbeini, skeljum, rafi (ambur), perlumóði, sæfroðu (merskúmi), cellu- 
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loid og öðru sem kemur í stað allra þessara efna. Lítil búsáhöld og ílát (ekki úr 
dýrmætum málmum eða húðuð með þeim), greiður og svampa, bursta (en ekki 
pensla), burstagerðarefni, tæki og efni til að þrífa með, stálull, glervörur, postulín 

og leir, sem ekki er í öðrum flokkum. 

Skrás. 1960, nr. 226. Tilkynnt 11. október 1960, kl. 5 e. h., af Soennecken, 

verksmiðjurekstur og verzlun, Bonn/Rhein, Þýzkalandi, og skrásett 20. desember s. á. 

Mynd af tveim hringum. 

  

Samkvæmt tilkynningu 14. desember 1904, er merkið skrásett í Berlin 5. júní 
1905, 32. flokki fyrir: 

Skjalamöppur, möppur til varðveizlu á rituðu máli, skápa, skjalastoðir, vætara, 
röðunarmöppur fyrir kort, bréf og ritað mál, armstoðir, töskur úr leðri, blýants- 
hlífar, pappíirsblokkir, bogadraga, bréfapressur, bréfakróka, bréfahaldara, bréfakörf- 
ur, vogir, pésahefti, kopíupressur, bókastæði, bókastoðir, kopíupappir, penna, 
rissfjaðrir, teiknifjaðrir, þráðarlykkjur, innsetningargler, pennaskaftaðskjur, penna- 
skaftaskálar, pennaskaftastæði, pennahaldara, blekfylla fyrir gullsjálfblekunga, öskjur 
fyrir bréfamöppur, öskjur fyrir kopíupressur, skrifhaldara, verzlunarbækur, gummi, 
arabicum, gúmbera, gúmglös, gúmborin númer, gúmborna pappírsrenninga, gúmtúbur, 
teiknifjaðrahöldur, bólusetningarhnífa, almanök, skrásetningabækur, kátsjúkblöð, 
skrifstofuhúsgögn, skrifstofustóla, kopíubækur, kopíukassa, kopíuplötur, kopíurúllur, 
kopíuborð, sjúkrabækur, kopíumöppur, strigalykkjur, strikuð blöð fyrir rúnnskrift, 
satara, þerrara, þerripappír, (þerriblöð), þerripappir (í þerra), þerrirúllur, málara- og 
teiknibretti, múrmassa, hjólamæla, mælihjól, nálaskálar, skrifblokkir, vasabækur, olíu- 
blöð (olíukarton), skjalaskrár, pappírskróka, pappírshöldur, pappíirsklemmur, púlt- 
hlífar, hillur fyrir bréfamöppur, registur fyrir bréfamöppur, skrifmöppur, blekbyttur, 
rúnnskriftarhefti, skúffuskildi, slípisteina, heftara, þéttstrikara, skrifblokkir, rúnn- 
skriftarkassa, ritvélar, ritvélapúlt, ritvélaborð, skrifstoðir, skrifborð, skrifdúka, sirkla, 

skrúfpressur, skrifpúlt, lespúlt, stóla, töskur fyrir pullpenna, blekglös, blekbera þerri- 
möppur, skálar fyrir kínablek, flettiblokkir, flettialmanök, nælur, veggalmanök, 
teiknilímblöð, teikniborð, seðlabera, teiknibólulosara, vasabækur fyrir sullsjálf- 
blekunga. 

Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 29. maí 1951. 

Skrás. 1960, nr. 227. Tilkynnt 11. október 1960, kl. 5 e. h., af sama, og skrásett 

20. desember s. á. 
Orðið: SOENNECKEN 

Samkvæmt tilkynningu 9. september 1921, er merkið skrásett í Berlin 21. desember 
1921, 32. flokki, fyrir: 

Málma, að nokkru unna fyrir skriftvélar og tæki, vörur fyrir hnifasmíðar, hnífa 

og verkfæri, steypustykki, smelta og tinhúðaðar vörur, gull- og silfurvörur, alfeníd-, 
nýsilfur-, britannía-, nikkel- og alúmvörur fyrir skrifttæki, skrifstofuinnréttingar og
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kennslutæki, gúm-, kátjúk- og gúttaperkavörur fyrir skrifborð, skrifstofuinnréttingar 

og kennslutæki, tré-, kork-, horn-, skjaldbökuskelja-, fílabeins-, sellúloid- og svipaðar 
vörur, rennismíða- og útskurðarvörur fyrir skrifttæki, skrifstofuinnréttingar og 
kennslutæki, eðlisfræðileg, efnafræðileg og ljósfræðileg mælitæki, vogir og eftirlits- 
tæki, vélar og vélahluta og tæki fyrir skrifstofur og menntastofnanir, húsgögn- og 
bólsturvörur, pappir, pappa, karton-, pappirs- og pappavörur, vörur til ljósmyndunar 
og ljósprentunar, svo og vörur til annarskonar fjölgunar og prentunar, postulíns-, 
leirsmíða- og aðrar vörur úr leir, gler og glervörur til skrifstofuhalds og skrifstofu- 
þarfa, svo og fyrir menntastofnanir, söðulsmíða-, aktýgjasmiða- og töskusaumavörur, 
leðurvörur áður ótaldar, einnig albúm og myndstoðir, skriftar-, teiknunar- og málara- 
vörur, einnig blek, kínablek (tusch) og listmálaralitir, skrifstofuhúsgögn, þ. á m. 

verzlunarbækur, kennslu- og námstæki, leikspil og leikföng, vefnað. 
Skrásetning merkisins var síðast endurnýjuð 20. ágúst 1951. 

Skrás. 1960, nr. 228. Tilkynnt 17. október 1960, kl. 3 e. h., af Klæðagerðinni 

Skikkju, klæðagerð, Reykjavík, og skrásett 20. desember s. á. 
Bókstafirnir KS að nokkru leyti á hringmynduðum strikuðum grunni. 

  

Merkið er skrásett fyrir alls konar fatnaðarvörur. 

Skrás. 1960, nr. 229. Tilkynnt 19. október 1960, kl. 10 f. h., af Áslaugu Cassata, 
verzlun, Reykjavík, og skrásett 20. desember s. á. 

Orðið: Silicone á dökku skýi. Dropar falla niður frá skýinu. 

  

Merkið er skrásett fyrir vatnseinangrunarefni, þ. e. efni sem hrindir frá sér 

vatni, til notkunar í byggingariðnaði og öðrum iðnaði. 
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Skrás. 1960, nr. 230. Tilkynnt 21. október 1969, kl. 4 e. h., af The United States 
Time Corporation, verksmiðjurekstur og verzlun, Niddleburg, Connecticut, Bandaríkj- 

um Norður-Ameríku, og skrásett 20. desember s. á. 

“ SAGA 
Samkvæmt tilkynningu 22. september 1945, er merkið skrásett í Washington 17. 

september 1946, 27. flokki, fyrir úr, klukkur, bæði í kössum og án kassa. 

Skrás. 1960, nr. 231. Tilkynnt 25. október 1969, kl. 4 e. h., af Polva — Nederland 

N. V., verksmiðjurekstur og verzlun, Enkhuizen, Hollandi, og skrásett 20. desember s. á. 

me POLIVOLT 
Samkvæmt tilkynningu 14. juli 1948, er merkid skråsett i Haag 24. juli 1948 fyrir 

plastpipur fyrir rafmagnsleidslur. 

Skrás. 1960, nr. 232. Tilkynnt 25. október 1960, kl. 10 f. h., af Nærfatagerðinni, 

iðjurekstur, Reykjavík, og skrásett 20. desember s. á. 
Orðið: 

CARABELLA 

Merkið er skrásett fyrir undirfatnað og annan kvenfatnað. 

Skrás. 1960, nr. 233. Tilkynnt 28. október 1960, kl. 11 f. h., af Verksmiðjunni 

Fram h. f., iðnaður, Reykjavík, og skrásett 20. desember s. á. 
Orðið: 

ARBER 

Merkið er skrásett fyrir sportskyrtur. 

Skrás. 1960, nr. 234. Tilkynnt 5. ágúst 1960, kl. 2 e. h., af N. V. Internationale 

Alfol Maatschappij, verksmiðjurekstur og verzlun, Amsterdam, Hollandi, og skrásett 
21. desember s. á. 

Orðið: ALFOL 

Samkvæmt tilkynningu 14. október 1947, er merkið skrásett í Haag 24. október 
1947 fyrir pökkunarefni og tróð, efni til að vernda hita og kulda (einangrunarefni), 
mó og asbest, hluti gerða úr mó og asbesti, hluti, plötur og þynnur úr aluminíum, 
plötumálm í rúllum, náttúrlega steina, gervisteina, sement, kalk, möl, kalk fyrir 
gips eða pússningu, bik, asfalt, tjöru, vörur ofnar úr sefi, tjöruborinn pappa, 
færanleg hús, reykháfa, byggingarefni. 

Skrás. 1960, nr. 235. Tilkynnt 5. ágúst 1960, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 

21. desember s. á.
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ALFOL 

Samkvæmt tilkynningu 14. október 1947, er merkið skrásett í Haag 24. október 
1947 fyrir pökkunarefni og tróð, efni til að vernda hita og kulda (einangrunarefni), 
mó og asbest, hluti gerða úr mó og asbesti, hluti, plötur og þynnur úr aluminium, 
plötumálm í rúllum, náttúrlega steina, gervisteina, sement, kalk, mjöl, kalk fyrir 
gips og pússningu, bik asfalt, tjöru, vörur ofnar úr sefi, tjöruborinn pappa, færanleg 
hús, reykháfa, byggingarefni. 

II. 
Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóvember 1903, um vörumerki, hefur skråning 

eftirgreindra vörumerkja verið endurnýjuð á árinu 1960: 

Skrás. 1920, nr. 3. Socony Mobil Oil Company, Inc., New York, U. S. A., frá 16. 

jan. 1960. 
Skrás. 1920, nr. 12. Monkhouse & Glasscook, Birmingham, Englandi, frá 6. 

febr. 1960. 
Skrás. 1920, nr. 20. R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, North 

Carolina, U. S. A., frá 3. apríl 1960. 
Skrás. 1920, nr. 31. A/S De danske Spritfabrikker, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 5. ágúst 1960. 
Skrás. 1920, nr. 37. Thermos Limited, London, Englandi, frá 30. ágúst 1960. 
Skrás. 1920, nr. 43. Virol Limited, London, Englandi, frá 5. nóv. 1960. 

Skrás. 1920, nr. 48. Dollfus-Mieg £ Cic., Soc. an., Mulhouse, (Haute Alsace), 

Frakklandi, frá 25. nóv. 1960. 
Skrás. 1920, nr. 50. The American Tobacco Company, New York, U. S. A., frá 

30. nóv. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 10— 11. Ferrosan A/S., Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 15. 

febr. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 12. C. D. C. Compagnie Generale des Produits Dubonnet Cinzano 

Societe anonyme, París, Frakklandi, frá 7. marz 1960. 

Skrás. 1930, nr. 13. A/S Margarine-Compagniet M.C., Kaupmannahöfn, Dan- 
mörku, frá 7. marz 1960. 

Skrás. 1930, nr. 16— 18, 21, 22, 24 og 29. Severoceské tukové závody, národni 

podnik, Ústi nad Labem, Tékkóslóvakíu, frá 27. marz 1960. 

Skrás. 1930, nr. 32. General Motors Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 

22. júlí 1960. 
Skrás. 1930, nr. 35. John Haig & Co., Limited, Markinch, Skotlandi, frá 22. júlí 

1960. 
Skrás. 1930, nr. 39. United States Steel Corporation, Pittsburgh, U. S. A., frá 16. 

sept. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 43. Imperial Chemical Industries, Ltd., London, Englandi, frá 

16. sept. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 45. Ligget & Myers Tobacco Company, New York, U. S. A., frá 

2. okt. 1960.
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270 Skrás. 1930, nr. 46. Ilford Limited, London, Englandi, frá 2. okt. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 56. Tidewater Oil Company, New York, U. S. A., frá 24. okt. 

1960. 
Skrás. 1930, nr. 58. Cooper, MeDougall & Robertson, Ltd., Berkhamsted, Hert- 

fordshire, Englandi, frá 24. okt. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 59. Libby, McNeill & Libby, Chicago, Illinois, U. S. A., frá 27. 

okt. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 60. Firma Gunther Wagner, Hannover, Þýzkalandi, frá 27. okt. 

1960. 
Skrás. 1930, nr. 62. A/S De forenede Bryggerier, Kaupmannahöfn, Danmörku, 

frá 12. nóv. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 64—65. Beech-Nut Life Savers, Inc., Canajoharie, N. Y., U. S. 

A., frá 12. nóv. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 68—-69. International Harvester Company, Chicago, Illinois, U. 

S. A., frá 27. nóv. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 70. Farbenfabriken Bayer  Aktiengesellschaft, Leverkusen- 

Bayerwerk, Þýzkalandi, frá 27. nóvember 1960. 
Skrás. 1930, nr. 71. International Harvester Company, Chicago, Illinois, U. S. A., 

frá 27. nóv. 1960. 
Skrás. 1930, nr. 74. Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, Port Sunlight, 

Cheshire, Englandi, frá 28. nóv. 1960. 

Skrás. 1930, nr. 76. Kooperativa Forbundet ekonomiska förenins, Stokkhólmi, 
Svíþjóð, frá 12. des. 1960. 

Skrás. 1940, nr. 6. Kaupfélag Reykjavíkur og nágrennis, Reykjavík, frá 3. okt. 
1960. 

Skrás. 1940, nr. 7. J. & N. Philips & Company, Limited, Manchester, Englandi, frá 
14. okt. 1960. i 

Skrås. 1940, nr. 11. Árni Jónsson, Reykjavik, frå 14. des. 1960. 
Skrås. 1940, nr. 12. H.f. Sanitas, Reykjavik, frå 16. des. 1960. 

Skrås. 1940, nr. 13. Haraldur Böðvarsson, & Co., Akranesi, frå 16. des. 1960. 

Skrås. 1950, nr. 2. Joseph E. Seagram & Sons, Limited, Montreal, Canada, frå 

10. jan. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 4. N. V. Metaaldraadlampenfabriek ,, VOLT", Tilburg, Hollandi, 

frå 11. jan. 1960. 
Skrås. 1950, nr. 
Skrås. 1950, nr. 

31. jan. 1960. 
Skrås. 1950, nr. 8. Libbey-Owens-Ford Glass Company, Teledo, Ohio, U. S. A., 

frå 31. jan. 1960. 
Skrås. 1950, nr. 9. Naamloze Vennootshap Kristal-Glass-en Aadewerkfabrieken 

„De Sphinx“ woorheen Petrus Regout & Co., Maastricht, Hollandi, frá 31. jan. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 10. Biro Swan Limited London, Englandi, frá 12. febr. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 11—13. Universal Grinding Wheel Company, Limited, Stafford, 
Englandi, frá 15. febr. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 14. Laur. Knudsen, Mekanisk Etablissement Aktieselskab, Kaup- 
mannahöfn, Danmörku, frá 17. febr. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 15— 17. N. V. Philip” Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hollandi, 

frá 17. febr. 1960. 
Skrás. 1950, 21—22. John Walker & Sons, Limited, London, Englandi, og 

Kilmarnock, Skotlandi, frá 14. marz 1960. 
Skrás. 1950, nr. 23. F. Ahlgrens Tekn. Fabrik A/B., Gávla, Svíþjóð, frá 14. marz 

1960. 

6. Guðlaugur A. Magnússon, Reykjavík, frá 31. jan. 1960. 
7. British-American Tobacco Company, London, Englandi, frá
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Skrás. 1950, nr. 24. Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois, U. S. A., frá 270 

15. marz 1960. 
Skrás. 1950, nr. 25-—-26. The Rover Company, Solihull, Birmingham, Englandi, 

frá 16. marz 1960. 
Skrás. 1950, nr. 27. Liftryggingarfélagið Andvaka, Reykjavík, frá 21. marz 1960. 

Skrás. 1950, nr. 28. Régie Nationale des Usines Renault, Billancourt (Seine), 

Frakklandi, frá 21. marz 1960. 
Skrás. 1950, nr. 29. Imperial Chemical Industries, Limited, London, Englandi, 

frá 23. marz 1960. 
Skrás. 1950, nr. 30. Ackermann-Göggingen Aktiengesellschaft, Múnchen, Þýzka- 

landi, frá 24. marz 1960. 

Skrás. 1950, nr. 34. Sterling h.f., Reykjavík, frá 3. april 1960. 

Skrás. 1950, nr. 37—38. Société Job Anciens Etablissements Bardou-Job & 

Pauilhac, Toulouse, Frakklandi, frá 14. april 1960. 

Skrás. 1950, nr. 39. Hill Thomson & Company, Limited, Edinborg, Skotlandi, frá 

15. april 1960. 
Skrás. 1950, nr. 42. Aktiebolaget Wascator, Kungsbacka, Svíþjóð, frá 3. maí 

1960. 
Skrás. 1950, nr. 44. Selby International, Inc., Portsmouth, Ohio, U. S. A. frá 

4. maí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 46. The Calvert Distilling Co., Relay, Baltimore, Maryland, 

U. S. A., frá 22. maí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 47. Bemast Limited, London, Englandi, frá 5. júní 1960. 

Skrás. 1950, nr. 48. Oris Watch Co., Ltd., Hölstein, Sviss, frá 5. júní 1960. 

Skrás. 1950, nr. 52. Mullard Limited, London, Englandi, frá 7. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 53—57. Eau de Cologne- & Parafúmerie-Fabrik Glockengasse No. 

4711 gegenúber der Pferdepost von Ferd. Múlhens, Köln-Ehrenfeld, Þýzkalandi, frá 

8. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 58. Bata Handelsaktieselskab, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 

8. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 62. Reckitt, Colman, Chiswick (Overseas) Limited, Hull, York- 

shire, Englandi, frá 14. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 64. Kalamazoo Limited, Birmingham, Englandi, frá 21. júlí 

1960. 
Skrás. 1950, nr. 65—66. N. V. Pope's Draad-en Lampenfabrieken, Venlo, Hollandi, 

frá 21. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 71. Harry Ferguson Limited, Coventry, Warwickshire, Eng- 

landi, frá 31. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 72. Powers-Samas Accounting Machines Limited, London, Eng- 

landi, frá 29. ágúst 1960. 
Skrás. 1950, nr. 73. N. V. Pope's Draade-en Lampenfabrieken, Venlo, Hollandi, 

frá 29. ágúst 1960. 
Skrás. 1950, nr. 74. Aladdin h.f., Kópavogi, frá 30. ágúst 1960. 
Skrás. 1950, nr. 75. Plastic h.f., Reykjavík, frá 30. ágúst 1960. 
Skrás. 1950, nr. 78. Bowaters Sales Company, Limited, London, Englandi, frá 

19. sept. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 79. W. A. Sheaffer Pen Company, Fort Madison, Iowa, U. S. A., 

frá 20. sept. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 80. Seager, Evans & Co., Limited, London, Englandi, frá 28. 

sept. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 81—82. Maquinas de Coser Alfa, S. A., Eibar, Spáni, frá 29. 

sept. 1960.
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270 Skrás. 1950, nr. 85—86. The Andrew Jergens Company, Cincinnati, Ohio, U.S. A., 
frá 5. okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 88—89. Hellesens Enke & V. Ludvigsen A/S, Kaupmannahöfn, 
Danmörku, frá 23. okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 90. Horrockses (Sales) Limited, Preston, Lancashire, Englandi, 
frá 23. okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 91. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister 

Lucius & Brúning, Frankfurt a M-Hoechst, Þýzkalandi, frá 28. okt. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 94. Stella Lamp Company, Limited, London, Englandi, frá 30. 

okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 95. Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, U. S. A., frá 1. 
nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 96. American Cyanamid Company, New York, U. S. A., frá 4. 
nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 97. Genatosan Limited, Ipswick, Suffolk, og Loughborough, 
Leicestshire, Englandi, frá 8. nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 103. Aktiebolaget Astra, Apolekarnes kemiska Fabriker, Sönder- 
tálja, Svíþjóð, frá 23. nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 104. Wisconsin Motor Corporation, Milwaukee, Wisconsin, U. 
S. A., frá 23. nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 105— 106. Firma Svit, národni podnik, Gottwaldov, Tékkósló- 
vakíu, frá 24. nóv. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 107. Ainslie & Heilborn (Distillers) Limited, Glasgow, Skot- 
landi, frá 5. des. 1960. 

Skrás. 1950, 108. Fatagerð Ara & Co., Rvík, frá 7. des. 1960. 
Skrás. 1950, nr, 109— 111. Skyrtugerðin h.f., Reykjavík, frá 9. des. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 112—114. Vinnufatagerð Íslands h.f., Reykjavík, frá 9. des. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 115. Sjófataverksmiðjan h.f., Reykjavík, frá 18. des. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 116. Nærfataefna- og prjónlesverksmiðjan h.f., Reykjavík, frá 

18. des. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 117. Efnagerðin Valur, Reykjavík, frá 18. des. 1960. 

III. 
Enn fremur hafa eftirgreind merki verið afmáð úr vörumerkjaskránni sam- 

kvæmt 10. og 12. gr. sömu laga: 

Skrás. 1920, nr. 16. A/S Bakteriologisk Laboratorium „Ratin“, Frederiksberg, 
Kaupmannahåfn, Danmårku, frå 30. marz 1960. 

Skrås. 1920, nr. 32. Virol Limited, London, Englandi, frå 5. ågust 1960. 
Skrås. 1920, nr. 38. Libby Mc. Neill & Libby, Chicago, Illinois, U. S. A., frå 30. 

ågust 1960. 
Skrås. 1930, nr. 15. Telemac Limited, London, Englandi, frå 27. marz 1960. 
Skrás. 1930, nr. 36. Josef Mikulcók, Zlin, Måhren, Tékkóslóvakíu, frå 22. júlí 

1960. 
Skrás. 1930, nr. 37. Sveinn Árnason, Seyðisfirði, frá 22. júlí 1960. 

Skrás. 1930, nr. 57. Larus & Brother Co., Incorporated, Richmond, Virginia, 
U. S. A. frá 24. okt. 1960. 

Skrás. 1930, nr. 72. International Harvester Company, Chicago, Illinois, U. S. A., 
frá 27. nóv. 1960. 

Skrás. 1930, nr. 75. Ilford Limited, Ilford, Englandi, frá 28. nóv. 1960. 
Skrás. 1940, nr. 1. Hf. Efnagerð Reykjavíkur, Reykjavík, frá 24. febr. 1960.



625 1960 

Skrás. 1950, nr. 1. The Calico Printers Association Limited, Manchester, Eng- 270 

landi, frá 10. jan. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 3. Nepera Chemical Company, Inc., Yonkers, Westchester, New 

York, frá 10. jan. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 5. Hjálmar R. Bárðarson, Reykjavík, frá 11. jan. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 18. Rúgbrauðsgerðin hf., Reykjavík, frá 18. febr. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 19. Lacrinoid Products Limited, Gidea Park, Essex, Englandi, 

frá 18. febr. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 20. The Standard Motor Company Limited, Coventry, War- 

wickshire, Englandi, frá 18. febr. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 31. Chrysler Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 30. 

marz 1960. 

Skrás. 1950, nr. 32. Duncan Harwood and Company, Limited, Vancouver, British 

Columbia, Canada, frá 30. marz 1960. 

Skrás. 1950, nr. 33. Roði, Reykjavík, frá 3. apríl 1960. 

Skrás. 1950, nr. 36. Kristján G. Gíslason & Co. hf., Reykjavík, frá 14. apríl 1960. 

Skrás. 1950, nr. 40. Fielding & Johnson Ltd., Leicester, Englandi, frá 2. maí 1960. 

Skrás. 1950, nr. 41. Centrotex Ltd., Prag, Tékkoslóvakíu, frá 2. maí 1960. 

Skrás. 1950, nr. 43. Brannock Fitting Device Limited, London, Englandi, frá 

4. maí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 45. Bulova Watch Company, Inc., New York, U. S. A., frá 22. 

maí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 49. Abbott Laboratories, North Chicago, Illinois, U. S. A., frá 

5. júní 1960. 

Skrás. 1950, nr. 50. Auto-Material A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 6. júní 

1960. 
Skrás. 1950, nr. 51. Osram G. m. b. H., Kommanditgesellschaft, Berlin, Þýzka- 

landi, frá 6. júní 1960. 

Skrás. 1950, nr. 59—61. Auto-Material A/S, Kaupmannahöfn, Danmörku, frá 11. 

júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 63. Arnbjörn Kristjánsson, Reykjavík, frá 21. júlí 1960. 

Skrás. 1950, nr. 67. Distaquaine Products Limited, Liverpool, Englandi, frá 21. 
júlí 1960. 

Skrás. 1950, nr. 68—69. John B. Stetson Company, Philadelphia, Pennsylvania, 

U. S. A. frá 31. júlí 1960. 
Skrás. 1950, nr. 70. George Lee Sons Limited, Wakefield, Yorkshire, Englandi, 

frá 31. júlí 1960. 

Skrás. 1950, nr. 76. American Cyanamid Company, New York, U. S. A., frá 30. 
ágúst 1960. 

Skrás. 1950, nr. 77. Bowater Sales Co. Limited, London, Englandi, frá 18. sept. 

1960. 
Skrás. 1950, nr. 83. Compagnie Generale d'Electricite, Société Anonyme, París, 

Frakklandi, frá 5. okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 84. James Buchanan & Company Limited, London, Englandi, 

frá 5. okt. 1960. 

Skrás. 1950, nr. 87. Ardath Tobacco Company, Limited, London, Englandi, frá 

6. okt. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 92. British Bernberg Limited, London og Doncaster, Englandi, 

frá 28. okt. 1960. 
Skrás. 1950, nr. 93. Nærfataverksmiðjan Lilla hf., Reykjavík, frá 20. okt. 1960.
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Skrás. 1950, nr. 98—102. The Texas Company, New York, U. S. A., frá 9. 
maí 1953. 

Skrifstofa vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1960. 

Páll Pálmason. 

EMBÆTTI, SÝSLANIR M. M. 

Skólastjórar skipaðir frá 1. september 1959: 
Valgarður Runólfsson við barna- og miðskólann í Hveragerði, Hörður Zóphónías- 

son við barna- og unglingaskólann í Ólafssvík, Sæmundur Guðmundsson við heima- 
vistarskólann að Laugalandi í Holtum, Ransárvallasýslu, Edda Eiríksdóttir í Hrafna- 
gilsskólahverfi, Eyjafjarðarsýslu, Ólöf Kristófersdóttir við heimavistarbarnaskólann 
að Kleppjárnsreykjum, Angantýr H. Hjálmarsson við barnaskólann í Saurbæjarskóla- 
hverfi, Þorbjörn Bjarnason við heimavistarbarnaskólann í Bæjarskólahverfi, Borð- 
eyri. 

Skólastjórar settir um eins árs skeið frá 1. september 1959 að telja: 
Ingi Kristinsson við Melaskólann í Reykjavík, Bragi Melax við heimavistar- 

barnaskólann að Strönd, Rangárvallasýslu, Þórður Loftsson við barnaskólann 
Hellu, Rangárvallasýslu, Guðvarður Valberg Hannesson við barnaskóla Holts- 
skólahverfis, Skag., Sigurður Helgason við barna- og miðskólann í Stykkis- 
hólmi, Svanhildur Hermannsdóttir í Svalbarðsstrandarskólahverfi, S.-Þing., Leifur 

Eyjólfsson við barna- og miðskólann á Selfossi, Helgi Þorláksson við barna- og 
unglingaskóla Vogaskólahverfis, Ingimar Elíasson við heimavistarbarnaskólann að 
Klúku, Strandasýslu, Jóhannes Björnsson við heimavistarbarnaskólann að Ásbyrgi, 
Miðfirði, Vigfús Ólafsson við barnaskólann að Seljalandi undir Eyjafjöllum, Björn 
Haraldsson við heimavistarbarnaskólann á Kópaskeri, Núpasveit, Bernharður Guð- 
mundsson við barnaskólann í Arnardals- og Skutulsfjarðarskólahverfi, Ingólfur G. 
Þórarinsson við barnaskólann á Hvammstanga, Erla Stefánsdóttir við barnaskólann 
á Hellissandi, Snæf., Björn Tryggvi Karlsson í Reynis-, Deildár- og Dyrhólaskóla- 
hverfum, V.-Skaftafellssýslu, Hjörtur Hjálmarsson við barna- og unglingaskólann 
á Flateyri, Ön., Páll S. Guðmundsson við barnaskólann í Seltjarnarnesskólahverfi, 

Benedikt Sigvaldason við héraðsskólann að Laugarvatni, Ármann Halldórsson við 
alþýðuskólann á Eiðum, Signý Guðmundsdóttir við heimavistarbarnaskólann að Sól- 
görðum í Haganesskólahverfi, Friðbjörn Gunnlaugsson við barna- og unglinga- 
skólann á Stokkseyri, Kristinn Jónsson við barnaskólann í Grenivík, Ólafur Haukur 
Árnason við gagnfræðaskólann á Akranesi, Sigurður Ágústsson við heimavistar- 
skólann að Flúðum. Hrunamannaskólahverfi, Þorsteinn Matthíasson við barna- og 

unglingaskólann á Blönduósi, Margrét Bachmann við barnaheimilið að Skálatúni, 
Mosfellssveit, Sveinn V. Þórarinsson við barna- og unglingaskólann að Drangsnesi, 
Strand., Siðurður Guðmundsson við barnaskóla A.-Eyjafjallaskólahverfis, Guðrún 
P. Helgadóttir við Kvennaskólann í Reykjavík, Guðmundur Rafnar Valtýsson við 
barnaskólann í Laugardalsskólahverfi, Heimir Þ. Gíslason við heimavistarbarnaskól- 
ann í Breiðdalsskólahverfi, Júlíus J. Daníelsson við heimavistarbarnaskólann að 
Húsabakka, Svarf., Þórólfur Friðgeirsson við heimavistarbarnaskólann að Eiðum, 
Helgi Þorsteinsson við barna- og unglingaskólann á Dalvík, Vígþór Hrafn Jörunds- 
son við barnaskólann á Hólmavík, Þórir Haukur Einarsson við barnaskólann að 
Sveinseyri, Tálknafirði, Páll Aðalsteinsson við barna- og héraðsskólann að Reykja- 
nesi, Jósef Jóhannesson við heimavistarbarnaskólann að Búðardal, Erna Guðmunds-
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dóttir við barnaskólann í Hafnarskólahverfi, Gull., Örnólfur Örnólfsson við barna- 

skóla Súðavíkur, Stefán Hallsson við barnaskólann að Brautarholti, Skeiðum, Gunnar 

A. Guttormsson við heimavistarbarnaskólann í Tunguskólahverfi, Karólína Jóns- 

dóttir við heimavistarbarnaskólann í Axarfirði. 

Skólastjórar, settir frá 1. september 1959 að telja og þar til öðruvísi verður 

ákveðið: 
Alfreð Jónsson í Grímseyjarskólahverfi, Jakob Gunnar Pétursson í Flateyjar- 

skólahverfi A.-Barð., Sr. Þorsteinn L. Jónsson við heimavistarbarnaskólann í Eyja- 

skólahverfi. 

Kennarar, skipaðir frá 1. september 1959 að telja: 

Ingunn Valtýsdóttir, Aðalbjörn Hólmsteinsdóttir, Guðbjörg Kristjánsdóttir, Guð- 

rún Hrönn Hilmarsdóttir við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Erla Stefáns- 

dóttir, Ingibjörg Hannesdóttir, Anna G. Kristjánsdóttir, Rósa Guðmundsdóttir, Axel 

Kristjánsson, Pétur Sumarliðason við barnaskóla Reykjavíkur, Áslaug Sigurgríms- 

dóttir, Sigríður Gísladóttir við húsmæðraskóla Reykjavíkur, Guðmundur Hansen, 

Ólafur Pétursson, Siðurjón Hilaríusson við unglingaskólann í Kópavogi, Kristin 

Sigurbjörnsdóttir Valgeir Gestsson við barnaskóla Kópavogs, Jóhann Sigvaldason, 

Sigrún Björgvinsdóttir við barnaskóla Akureyrar, Pálína Snorradóttir, Nanna 

Jakobsdóttir við barnaskóla Ísafjarðar, Borghildur Jónsdóttir, Leifur Eiríksson við 

barnaskóla Garðaskólahverfis, Gull., Guðný Frímannsdóttir, Finnur Finnsson við 

sagnfræðaskólann á Ísafirði, Friðrika Gestsdóttir við Menntaskólann á Akureyri, 

Hörður Ingólfsson við barna- og unglingaskólann í Kópavogi, Sverrir Guðmunds- 

son við barnaskólann á Selfossi, Birna Frímannsdóttir Kristiansen við barnaskóla 

Hvolsskólahverfis, Garðar Guðmundsson við barna- og unglingaskólann í Sandgerði, 

Ásrún Kristmundsdóttir við barna- og unglingaskólann á Patreksfirði, Nanna Úlfs- 

dóttir við Skóla, Ísaks Jónssonar, Reykjavík, Bjarni Einarsson við Vélskólann í 

Reykjavík, Jón Olafur Ólafsson við barnaskóla Gerðaskólahverfis í Garði, Guðrún 

Björnsdóttir við barnaskóla Neskaupstaðar, Kári Arnórsson við Flensborgarskólann 

í Hafnarfirði, Björn Guðnason við gagnfræðaskólann í Keflavík, Gísli Magnússon 

við barna- og unglingaskóla Ólafsfjarðar, Kristin Þórðardóttir við gagnfræðaskól- 

ann og barnaskólann í Keflavík, Helga Friðfinnsdóttir við barnaskóla Hafnarfjarðar, 

Kolfinna Bjarnadóttir við barnaskóla Keflavíkur, Eyjólfur Pálsson við gagnfræðaskól- 

ann í Vestmannaeyjum, Hildur Þorsteinsson við barnaskólann í Borgarnesi, Guðlaugur 

Jóhannesson við heimavistarbarnaskólarn að Laugarlandi, Holtum, Rang., Guð- 
mundur H. Sigurðsson við miðskólann í Borgarnesi, Birgir Schiöth við gagnfræða- 
skólann á Siglufirði, Kristján Guðmundsson við heimavistarbarnaskólann í Lytings- 
staðaskólahverfi, Skag., Hanna Karlsdóttir við barnaskólann í V.-Eyjafjallaskóla- 

hverfi. 

Kennarar, settir um eins árs skeið frá 1. september 1959 að telja: 

Elís Guðnason, Felix Ólafsson, Frank M. Halldórsson, Helgi Hróbjartsson, 

Jóna Hansen, Þórhallur Guttormsson, Axel Benediktsson, Jón Baldur Sigurðsson, 

Vilhjálmur Einarsson, Pálmi Pétursson, Hjörtur Guðmundsson, Guðlaug Guðjóns- 

dóttir, Sigrún Jónsdóttir, Jónína Guðmundsdóttir, Unnur Bjarnadóttir, Matthías 

Björnsson, Jónas Árnason við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Inger Hallsdóttir, 

Inger Jessen, Ingigerður Konráðsdóttir, Sigrún Guðbrandsdóttir, Sigrún Jónsdóttir, 

Ásgeir Sigurgeirsson, Teitur Þorleifsson, Stefán Edelstein, Hannes Flosason, Ragnar 
Júlíusson, Sverrir Kolbeinsson, Kristín Helgadóttir, Herdís Sveinsdóttir, Sigrún Ólafs- 
dóttir, Skúli Magnússon við barnaskóla Reykjavíkur, Vilberg Alexandersson, Sigríður 
Soffia Sandholt, Stella K. Thorarensen, Högni Egilsson, Ragnheiður Þorgrímsdóttir við 
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skóla Ísaks Jónssonar, Reykjavík, Aðalsteinn Gíslason, Hugrún Gunnarsdóttir, Baldvin 
Árnason, Ingvar Ingólfsson við barnaskólann í Kópavogi, Gíslrún Sigurbjörnsdóttir, 
Jón Böðvarsson, Teitur Benediktsson, Rannveig Jónsdóttir við unglingaskólann í Kópa- 
vogi, Kristín Tryggvadóttir, Björn Ólafsson, Helga Tómasdóttir, Kjartan Björnsson, 
Magnús Jónsson við barnaskólann í Hafnarfirði, Hjörtur Þórarinsson, Þorvaldur Þor- 
valdsson, Snorri Jónsson, Eyjólfur Guðmundsson við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, 

Ingveldur Pálsdóttir, Guðmundur Norðdahl, Birna Elíasdóttir, Sólrún Skúladóttir við 

barnaskóla Keflavíkur, Þórður Jóhannsson, Óskar Ólafsson, Brynjólfur Gíslason við 
gagnfræðaskólann í Keflavík, Hjördís Þorleifsdóttir Jón B. Ásmundsson, Ragna 
Jónsdóttir, Þorsteinn Guðjónsson við gagnfræðaskólann á Akranesi, Arnfinnur K. 
Jónsson, Björn Pétursson, Helga H. Helgadóttir, Marie E. Hermann við barnaskólann 

á Akranesi, Bragi Straumfjörð Jósefsson, Hildur Jónsdóttir, Páll Steingrímsson, Valde- 
mar Kristjánsson við gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum, Bjarni Th. Rögnvalds- 
son Friðrik Pétursson, Lárus Johnsen, við barnaskólann í Vestmannaeyjum, Björg 

Ólafsdóttir, Þórður Gunnarsson, Þórarinn Guðmundsson, Hólmfríður M. Jónsdóttir 

við gagnfræðaskólann á Akureyri, Árni M. Rögnvaldsson, Hólmfríður Ólafsdóttir, 

Birgir Helgason við barnaskólann á Akureyri, Guðrún Pálsdóttir, Árni Ólafsson við 

gagnfræðaskóla Siglufjarðar, Árni Einarsson, Átni Gunnarsson við barnaskóla 

Garðaskólahverfis í Silfurtúni, Ellert Birgir Sigurbjörnsson, Einar Valur Kristjáns- 

son, Friðbjörn Hólm Friðbjörnsson, Guðrún E. Klemenzdóttir, Sigríður Jónsdóttir 
Ragnar, Þorbjörg Kristjánsdóttir við barnaskólann á Ísafirði, Ólafur Pálsson, Bjarni 
E. Sigurðsson við barna- og unglingaskólann í Hveragerði, Anna Sigurkarlsdóttir, 
Ragnar Ó. Þ. Ágústsson við barna- og unglingaskólann á Stokkseyri, Hermann Guð- 
mundsson, Sigrún J. Einarsdóttir, Sigurður Oddgeirsson við alþýðuskólann á Eiðum, 

Stefán A. Jónsson, Jósafat Sigvaldason við barna- og unglingaskólann á Blönduósi, 
Elísabet Sigríður Hannesdóttir, Björn G. Eiríksson, Snorri Jóhannesson við barna- 
og unglingaskólann í Grindavík, Gísli Gunnarsson, Þorsteinn Gunnarsson við hér- 
aðsskólann að Núpi, Edda B. Jónsdóttir, Unnur Þorgeirsdóttir Sigríður Österby 
Christensen við barnaskólann á Selfossi, Ágústa Guðjónsdóttir, Helga S. Árnadóttir 
við barnaskóla Vatnsleysustrandarskólahverfis, Helga Pétursdóttir, Snælaug Alda 
Steinþórsdóttir við barna- og unglingaskólann í Vopnafriði, Haukur Ágústsson, Jón 
Hannibalsson, Kristinn Jóhannsson við barna- og unglingaskólann á Patreksfirði, 
Hreinn Ragnarsson, Snæbjörn Einarsson við barna- og unglingaskólann á Raufar- 
höfn, Alfreð Árnason, Helgi Geirsson við héraðsskólann að Laugarvatni, Eiríkur 
Haraldsson, Valdimar Örnólfsson við Menntaskólann í Reykjavík, Sigurður Ric- 
hardsson, Sveinn Þorvaldsson við iðnskólann í Reykjavík, Lára H. Kolbeins við 
barnaskóla Njarðvíkur, Valgeir Gestsson við Mýrarhúsaskóla, Seltjarnarnesi, Óskar 
Halldórsson við Kennaraskóla Íslands, Jóhannes Þór Hermannsson við barnaskóla 
Arnarnesskólahverfis, Vilborg Kolbeinsdóttir við Ljósafossskóla í Grímsnesi, Guðrún 
S. Sveinsdóttir við barna- og unglingaskólann að Búðum, Fáskrúðsfirði, Marteinn 
Steinsson við barnaskóla Sauðárkróks, Kristjana Kristjánsdóttir við barna- og ung- 
lingaskólann í Hnífsdal, Egill Áskelsson við barnaskólann í Grýtubakkaskólahverfi, 
Hjördís Halldórsdóttir við barnaskóla Fljótshlíðar, Svanhildur Þ. Björgvinsdóttir 

við barna- og unglingaskólann á Dalvík, Svavar Lárusson við gagnfræðaskólann í 
Neskaupstað, Steingrímur Sigurðsson við Menntaskólann á Akureyri, Elsa Þorsteins- 
dóttir við barna- og unglingaskólann að Drangsnesi, Anna Sigrún Þráinsdóttir við 
barnaskóla Siglufjarðar, Emil Bergmann Emilsson við barna- og unglingaskólann 
á Seyðisfirði, Aðalgeir Aðalsteinsson við barnaskóla Kjósarskólahverfis, Sjöfn Ás- 
björnsdóttir við barnaskólann á Hólmavík, Jón Höskuldur Stefánsson við Árskógar- 
skóla í Eyjafirði, Hjördís Hjörleifsdóttir við húsmæðraskólann á Ísafirði, Helga 
Eiðsdóttir að hálfu við gagnfræðaskólann og hálfu við barnaskólann í Vestmanna- 
eyjum, Guðlaugur Torfason við heimavistarbarnaskólann að Varmalandi, Vilhjálmur
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H. Pálsson við gagnfræðaskólann og barnaskólann á Húsavík, Bryndís Ármann 
Þorvaldsdóttir að hálfu við barnaskólann og að hálfu við gagnfræðaskólann á Akra- 
nesi, Markúsína Jónsdóttir við barnaheimilið að Skálatúni i Mosfellssveit, Guð- 
mundur Bj. Ólafsson við barna- og unglingaskólann á Eskifirði, Vilhjálmur Har- 
aldur Vilhjálmsson við barna- og unglingaskólann í Höfðakaupstað, A.-Hún., Hjörtur 
Gunnarsson við iðnskólann í Hafnarfirði, Bergþór Úlfarsson við barnaskólann á 
Reykjanesi, N.-Ís., Hjörtur Arnórsson við barna- og unglingaskólann í Bolungavík, 
Konráð Pétursson við barnaskólann á Hellissandi, Snæf., Pálmi Jónsson við barna- 

skólann í Borgarnesi, Björn Biarnason við barna- og unglingaskólann, Búðum, Fá- 
skrúðsfirði, Þorgerður Bergmundsdóttir við barna- og unglingaskólann, Höfn, Horna- 
firði, Skúli Þór Þorsteinsson við barna- og unglingaskólann á Þórshöfn, Gunnlaugur 
Finnsson við barna- og unglingaskólann á Flateyri, Skúli Benediktsson við héraðs- 
skólann að Reykjum í Hrútafirði, Óli Þorbjörn Guðbjartsson við miðskólann á Sel- 
fossi, Stefán A. Magnússon við barna- og miðskólann á Selfossi, að hálfu við hvorn 

skóla, Eiríkur Kristinsson við gagnfræðaskólann á Ísafirði, Ingimundur Magnússon 
við barna- og héraðsskólann að Reykjanesi, Ágúst Berg við héraðsskólann í Reyk- 
holti, Jón Magnússon í Leirár- og Melaskólahverfi, Svanhildur Óskarsdóttir við 
heimavistarbarnaskólann að Reykholti, Biskupstungum, Ingveldur Sigurðardóttir við 
barnaskólann í Stykkishólmi, Reynir Bjarnason við miðskólann í Stykkishólmi, Pálmi 
E. Vilhelmsson við unglingaskóla Ólafsvíkur, Lilja Sveinsdóttir í Miðdalaskóla- 
hverfi, Ólafur Jónsson við barnaskóla Skeiðaskólahverfis, Jón Norðmann Jónasson 
við barnaskóla Skefilsstaðaskólahverfis, Skag., Baldur Jónsson í Eyrarsveitarskóla- 
hverfi, Snæf., Minerva Jónsdóttir við Íþróttakennaraskóla Íslands, Hálfdán O. Guð- 
mundsson við barna- og unglingaskólann í Ólafsfirði, Sigurgeir Ögmundsson við 
barnaskólann á Hvammstanga, Arnþór Þórólfsson við barna- og unglingaskólann á 
Búðareyri, Elsa Hermannsdóttir við barnaskóla Suðureyrar, Súgandafirði, Sigurður 
Jósefsson við barnaskóla Saurbæjarskólahverfis, Eyf., Halldór Magnússon við barna- 

skólann í Súðavík, Kristján Einarsson við barnaskóladeild Ölfusskólahverfis, Þor- 
lákshöfn, Edda Baldursdóttir við héraðsskólann að Reykjum, Kristin Pétursdóttir 
við barna- og unglingaskólann á Bíldudal, Birgir Einarsson við heimavistarbarna- 
skólann að Eydölum, Breiðdalsskólahverfi, Jóhann Daníelsson við barna- og ung- 
lingaskólann á Dalvík, Magnús Kristjánsson og Jóhannes Óli Garðarsson við barna- 
og unglingaskólann í Vík í Mýrdal, Ingólfur Ármannsson við barna- og unglinga- 
skólann í Höfðaskólahverfi. 

Kennarar settir, frá 1. september 1959 að telja og þar til öðruvísi verður 
ákveðið: 

Sveinbjörn Atli Magnússon í Engihlíðar- og Vindhælisskólahverfi, Þorsteinn Jó- 
hannsson í Hofsskólahverfi, Ólafur Hólm Friðbjörnsson hefur verið settur kennari 

við barnaskóla Reykjavíkur um eins árs skeið frá 1. október 1959 að telja. 

Farkennarar, settir um eins árs skeið frá 1. september 1959 að telja: 
Steinar Lúðvíksson í Óspakseyrar- og Fellsskólahverfum, Strand., Kristján Júlíus 

Kristjánsson í Rauðasandsskólahverfi, Brandur Jónsson í Strandarskólahverfi, Aðal- 

heiður Gunnlaugsdóttir í Skilmannaskólahverfi, Helga Ólafsdóttir í Svínavatnsskóla- 
hverfi, Jón M. Kjerúlf í Fljótsdalsskólahverfi, Maggi Sigurkarl Sigurðsson í Kirkju- 
bólsskólahverfi, Gudrun Friðviksdóttir í Ketildalaskólahverfi, Þorvaldur Björgúlfs- 
son í Helgustaðaskólahverfi, Jakob Brekkan Einarsson í Hólaskólahverfi, Óli Hall- 

dórsson í Sauðanesskólahverfi, Bergljót Guðmundsdóttir í Selvogsskólahverfi, Sigur- 
laug Björnsdóttir í Hjaltastaðaskólahverfi, Björn Stefán Guðmundsson í Skarðsskóla- 
hverfi, Ingibjörg Sigurðardóttir í Ásaskólahverfi, Kristjana E. Guðmundsdóttir í 
Skógarstrandarskólahverfi, Indriði Ketilsson í Barðastrandarskólahverfi, Þórarinn 
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Magnússon í Leiðvallarskólahverfi, Oddný Guðmundsdóttir í Þverárskólahverfi, V.- 

Hún., Baldur Jónsson í Svalbarðsskólahverfi, Helgi Ólafsson í Þingeyjarskólahverfi 
í Dýrafirði. 

Farkennarar, settir frá 1. september 1959 að telja og þar til öðruvísi verður 
ákveðið: 

Hálfdán Björnsson í Tjörnesskólahverfi, Snæbjörn Pétursson í Fjalla- og Möðru- 
dalsskólahverfi, Sigurður Jónsson í Ljósavatnsskólahverfi. 

31. október 1959 var Heinrich Bossert skipaður ræðismaður Íslands í Múnchen. 
Viðurkenning þýzkra stjórnarvalda fyrir skipun þessari var veitt hinn 19. desember s. 1. 

15. desember 1959 var Páli V. G. Kolka, héraðslækni í Blönduóshéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1 júní 1960 að telja. 

29. desember 1959 var gefið út leyfisbréf handa cand. med. £ chir. Ágústi Herði 
Helgasyni til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ágústi Herði Helgasyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 

S.d. var gefið út leyfisbréf handa cand. med. & chir. Páli Garðari Ólafssyni til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. hefur Benedikt Tómasson, skólayfirlæknir, verið ráðinn frá 1. janúar 1960 
til þess að gegna starfi landlæknisfulltrúa, ásamt skólayfirlæknisembættinu. 

31. desember 1959 var Tómasi Árnasyni, deildarstjóra í varnarmáladeild utan- 
ríkisráðuneytisins, samkvæmt eigin umsókn veitt lausn frá starfi frá 3. janúar 1960 
að telja. 

4. janúar skipaði menntamálaráðuneytið Árna Kristjánsson tónlistarstjóra Ríkis- 
útvarpsins frá 1. desember 1959 að telja. 

6. janúar var cand. med. & chir. Sigursteinn Guðmundsson settur til þess að 
vera staðgöngumaður héraðslæknisins á Blönduósi frá 1. til 31. janúar 1960. 

S. d. var dr. Jón E. Vestdal leystur frá störfum formanns í stjórn Sements- 
verksmiðjunnar samkvæmt eigin ósk. 

S. d. var Ásgeir Pétursson, deildarstjóri, skipaður formaður Sementsverk- 
smiðjustjórnarinnar í hans stað. 

20. janúar var gefið út leyfisbréf handa Kristínu E. Jónsdóttur, lækni, til þess 
að mega starfa sem sérfræðingur í lyflæknisfræði. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Jóhannssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í geislalækningum. 

21. janúar var gefið út leyfisbréf handa Grétari Ólafssyni, cand. med. & chir., 
Snorrab:aut 36, Reykjavík, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi.
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25. janúar skipaði menntamálaráðuneytið Björn Loftsson forstöðumann Vist- 
heimilisins í Breiðavík frá 1. september 1959 að telja. 

26. janúar var Guðjón Klemenzson, læknir í Njarðvík, settur til þess að vera 
staðgðöuigumaður héraðslæknisins í Keflavík í veikindaforföllum hans í einn mánuð 
frá 15. s. m 

5. febrúar voru yfirlæknarnir Gísli Fr. Petersen og Pétur H. J. Jakobsson skipaðir 
dósentar í læknadeild Háskóla Íslands frá 1. febrúar 1960 að telja. 

S. d. var Páll A. Pálsson skipaður forstöðumaður Tilraunastöðvar háskólans í 
meinafræði að Keldum frá 1. febrúar 1960 að telja. 

17. febrúar var Guðbrandi Ísberg, sýslumanni í Húnavatnssýslu, veitt lausn frá 
embætti frá 1. júlí 1960. 

27. febrúar var séra Pétri Magnússyni, Vallanesi í Suður-Múlaprófastsdæmi, veitt 
lausn frá embætti frá 1. júní 1960 að telja. 

S. d. var séra Stanley Melax, Breiðabólstað í Húnavatnsprófastsdæmi, veitt lausn 
frá embætti frá 1. júní 1960 að telja. 

3. marz var gefið út leyfisbréf handa cand. odont. Herði Sævaldssyni, Sörlaskjóli 
68 í Reykjavík, til þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

9. marz var Kristinn Ármannsson rektor skipaður dósent í grísku í suðfræði- 
deild Háskóla Íslands frá 1. janúar 1960 að telja. 

S. d. var Heimir Áskelsson, M. A., skipaður dósent í ensku í heimspekideild há- 

skólans frá sama tíma að telja. 

S. d. voru þeir Steingrímur Steinþórsson, fv. forsætisráðherra, og dr. Þorkell 
Jóhannesson, háskólarektor, skipaðir í orðunefnd til 11. september 1965 og Stein- 
grímur jafnframt formaður nefndarinnar. Þá var Ásgeir G. Stefánsson, framkvæmdar- 
stjóri, sama dag skipaður varamaður í orðunefnd. til 11. september 1962. 

Aðrir nefndarmenn eru Richard Thors, forstjóri, og Jón G. Maríasson, banka- 
stjóri. 

14 marz var Lúðvík Ingvarssyni, sýslumanni í Suður-Múlasýslu, veitt lausn 
frá embætti frá 1. júlí 1960. 

15. marz var séra Þórir Stephensen skipaður til þess að vera sóknarprestur í 
Sauðárkróksprestakalli í Skagafjarðarsýslu frá 15. marz 1960 að telja. 

18. marz var Hannes Finnbogason, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Blönduóshéraði frá 1. júní 1960 að telja. 

S. d. var Garðari Þ. Guðjónssyni, héraðslækni í Hólmavíkurhéraði, veitt lausn 
frá embætti frá 1. maí 1960 að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Halldóri Arinbjarnar, lækni, Álfheimum 36, 
Reykjavík, til þess að mega starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Leifi Björnssyni, cand. med. £ chir, til þess 
að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 
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19. marz var gefið út leyfisbréf handa Ole Bieltvedt, Sauðárkróki, til þess að 

mega stunda tannlækningar hér á landi. 

81. marz var Arne Prytz skipaður til þess að vera vararæðismaður Íslands í 

Malmö. 

11. apríl var Jón L. Sigurðsson, cand. med. £ chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Siglufjarðarhéraði frá 6. apríl til 1. október 1960. 

13. apríl var gefið út leyfisbréf handa Jóni Hannessyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í handlækningum. 

21. apríl var Geir Jónssyni, héraðslækni í Reykhólahéraði, veitt lausn frá embætti 

frá 1. júlí 1960 að telja. 

22. apríl var gefið út leyfisbréfi handa Magnúsi Þorsteinssyni, cand. med. & 
chir., Lokastíg 5, Reykjavík, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Magnúsi Þorsteinssyni, lækni, Lokastig 5, 
Reykjavík, til þess að mega starfa sem sérfræðingur í barnasjúkdómum. 

25. apríl var gefið út leyfisbréf handa cand. med. & chir. Guðmundi Bjarnasyni, 
Víðimel 31, Reyk!avík, til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

27. apríl var Leif Dundas skipaður til þess að vera vararæðismaður Íslands 

í Lissabon. 

S. d. var Helgi Lárusson skipaður til þess að vera vararæðismaður Íslands í 
Palma de Malorca. 

S. d. var Kurt Paul Erik Juuranto skipaður til þess að vera ræðismaður Íslands 

í Helsingfors. 

29. apríl var Lárus Jóhannesson, hæstaréttarlögmaður, skipaður dómari við 

Hæstarétt frá 1. maí 1960 að telja. 

S. d. var Jon Ísberg skipaður til þess að vera sýslumaður í Húnavatnssýslu 
frá 1. júlí 1960 að telja. 

2. maí var gefið út leyfisbréf handa Guðjóni Axelssyni, cand. odont, Háteigs- 
vegi 24, Reykjavík, til þess að mega stunda tannlækningar hér á landi. 

3. maí var Jóhannes Ólafsson, læknir, settur til þess að vera staðgöngumaður 
héraðslæknisins í Eskifjarðarhéraði frá 28. apríl til 28. maí 1960. 

6. maí 1960 var Guðjón Guðmundsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera 

héraðslæknir í Vopnafjarðarhéraði í 6 mánuði, frá. 5. maí að telja. 

S. d. var héraðslæknirinn í Norður-Egilsstaðahéraði, Þorsteinn Sigurðsson, 
settur til þess að gegna Bakkagerðishéraði ásamt sinu eigin héraði, frá 1. apríl 

1960 að telja, og þangað til öðruvísi verður ákveðið.
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12. maí kaus sameinað Alþingi fjögurra manna nefnd til þess að skipta fjárveit- 
ingu til skálda, rithöfunda og listamanna sbr. 14. gr. B. XII. fjárlaga fyrir árið 1960. 
Þessir hlutu kosningu: Bjartmar Guðmundsson, alþingismaður, Jónas Kristjánsson, 
skjalavörður, Sigurður Guðmundsson, ritstjóri, og Helgi Sæmundsson, form. Mennta- 
málaráðs Íslands. 

14 maí var prófessor, dr. phil. Þorkell Jóhannesson endurkosinn háskólarektor 
til næstu þriggja ára. 

S. d. var staðfest ráðning cand. med. & chir. Snorra Ólafssonar sem aðstoðar- 
læknis héraðlæknisins í Ólafsfirði frá 13 apríl 1960 að telja og um óákveðinn tíma. 

16. maí var gefið út leyfisbréf handa cand. med. & chir. Sverri Jóhannessyni til 
þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

20. maí var Kristján Sigurðsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir 
í Patreksfjarðarhéraði frá 1. júní 1960 að telja. 

24. mai var Bogi Melsted, cand. med. á chir., settur til þess að vera héraðslæknir 
í Hólmavíkurhéraði frá 1. maí 1960 að telja og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

28. maí var Axel V. Tulinius skipaður til þess að vera sýslumaður í Suður-Múla- 
sýslu frá 1. júlí 1960 að telja. 

14. júní var Tryggva Sveinbjörnssyni veitt lausn frá starfi sem sendiráðunautur 
við sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn. 

15. júní var staðfest ráðning Þorvalds V. Guðmundssonar, cand. med. £ chir., 
sem aðstoðarlæknir héraðslæknisins í Raufarhafnarhéraði frá 15. s. m. til 15. n. m. 

Enn fremur var Þorvaldur V. Guðmundsson, cand. med. & chir., settur stað- 

göngumaður sama héraðslæknis frá 15. júlí n. k. til 30. júní 1961. 

S. d. var Sigursteinn Gudmundsson, læknir, settur til að gegna héraðslæknis- 
embættinu í Patreksfjarðarhéraði frá 1. júní 1960 til 1. júní 1961. 

Jafnframt var Kristjáni Sigurðssyni, lækni, sem skipaður var héraðslæknir 
í Patreksfjarðarhéraði frá 1. júní þ. á., veittur frestur til að taka við starfinu til 1. 
júní 1961. 

18. júní 1960 var Kristján Jónsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera 
staðgöngumaður héraðslæknisins í Kirkjubæjarhéraði frá 15. maí til 15. sept. 1960. 

22. júní var Sigurður Hafstað, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, skipaður 
sendiráðunautur við sendiráð Íslands í Osló frá 1. júlí 1960 að telja. 

23. júní var Páll Ásg. Tryggvason, deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu, skipaður 
sendiráðunautur við sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn frá 1. júlí 1960 að telja. 

S. d. var staðfest ráðning Þórs Halldórssonar, cand. med. £ chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Eskifjarðarhéraði frá 12. s. m. til 20. n. m. 

S. d. var staðfest ráðning Árna Vilhjálmssonar, fyrrv. héraðslæknis, sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknanna á Djúpavogi og Höfn í Hornafirði í sumarorlofum 
þeirra, á Djúpavogi frá 20. júní til 19. júlí og í Höfn frá 20. júlí til 7. september 1960. 

B 801 

1960



1960 634 

S. d. var staðfest ráðning Þorkels Jóhannessonar, cand. med. & chir., sem að- 

stoðarlæknis héraðslæknanna í Höfðahéraði og Laugaráshéraði í sumarorlofi þeirra, 
í Höfðahéraði frá 19. júní til 15. ágúst og í Laugaráshéraði í einn mánuð í ágúst 

og september. 

25. júní var séra Marinó Kristinsson skipaður til þess að vera sóknarprestur 
í Vallanessprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 1. júní 1960 að telja. 

S. d. var Ingiberg Hannesson, cand. theol., skipaður til þess að vera sóknar- 
prestur í Staðarhólsþingaprestakalli í Dalaprófastsdæmi frá 1. júlí 1960 að telja. 

27. júní veitti forseti Íslands Agli Jónssyni, héraðslækni á Seyðisfirði, lausn frá 

embætti frá 1. september 1960 að telja. 

S. d. veitti forseti Íslands Ara Jónssyni, héraðslækni í Austur-Egilsstaðahéraði, 

lausn frá embætti frá 1. október að telja. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Kjartani Magnússyni til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í handlækningum. 

28. júní var gefið út leyfisbréf handa Sverri Haraldssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Emil Als, cand. med. & chir., til þess að mega 
stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Rögnvaldi Þorleifssyni, cand. med. £ chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var Páll Sigurðsson, læknir, skipaður tryggingayfirlæknir og deildarstjóri 
sjúkratryggingadeildar Tryggingastofnunar ríkisins frá 1. júlí 1960 að telja. 

1. júlí var séra Oddur Thorarensen skipaður til þess að vera sóknarprestur 
í Hofsprestakalli í Vopnafirði í Norður-Múlaprófastsdæmi frá 1. júlí 1960 að telja. 

5. júlí var Halldór Guðnason, stud. med. & chir., settur til þess að gegna héraðs- 
læknisembættinu í Reykhólahéraði frá 1. s. m. til 1. ágúst 1960. 

7. júlí var Ólafur R. Jónsson, Hringbraut 87, Reykjavík, löggiltur til þess að vera 
dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á ensku. 

12. júlí var séra Þorgeiri Jónssyni, sóknarpresti á Eskifirði og prófasti í Suður- 
Múlaprófastsdæmi, veitt lausn frá embætti frá 1. október 1960. 

27. júlí var Nihat Hamamcioglu veitt viðurkenning tyrkneskra stjórnarvalda 
til þess að vera aðalræðismaður Íslands í Tyrklandi með aðsetri í Istanbul. 

4. ágúst var séra Kristjáni Róbertssyni, sóknarpresti á Akureyri, veitt lausn frá 
embætti frá 1. október 1960 að telja. 

10. ágúst var Guðmundi Jóhannessyni, héraðslækni í Bolungarvíkurhéraði, 
veitt lausn frá embætti frá 1. okt. 1960 að telja.
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S. d. var Jóni Guðgeirssyni, héraðslækni í Kópaskershéraði, veitt lausn frá 
embætti frá 1. nóv. 1960 að telja. 

S. d. var Knúti Kristinssyni, héraðslækni í Flatey, veitt lausn frá embætti frá 
1. okt. 1960 að telja. 

S. d. var Baldri Johnsen, héraðslækni í Vestmannaeyjum, veitt lausn frá embætti 
frá 1. okt. 1960 að telja. 

S. d. var Braga Níelssyni, héraðslækni í Kirkjubæjarhéraði, veitt lausn frá embætti 
frá 15. október að telja. 

12. ágúst var Guðmundur Helgi Þórðarson, læknir, skipaður til þess að vera 
héraðslæknir í Egilsstaðahéraði eystra frá 1. október 1960 að telja. 

S. d. var Leifur Björnsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir í 
Seyðisfjarðarhéraði frá 1. september 1960 að telja. 

22. ágúst var gefið út leyfisbréf handa Nikulási Sigfússyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Einari Jóhannessyni, lækni, Bollagötu 3, Rvík, 
til þess að mega starfa sem sérfræðingur í kvensjúkdómum og fæðingarhjálp. 

23. ágúst var gefið út leyfisbréf handa Árna Ingólfssyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Eggerti Ó. Jóhannssyni, lækni, til þess að 
mega starfa sem sérfræðingur í lækningarannsóknum. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Ólafi Jónssyni, lækni, til þess að mega starfa 
sem sérfræðingur í lyflæknisfræði, sérstaklega meltingarsjúkdómum 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Pétri Traustasyni, lækni, til þess að mega 
starfa sem sérfræðingur í augnlækningum. 

24. ágúst var Kristján Geirmundsson skipaður hamskeri (taxidermist) við 
Náttúrugripasafn Íslands frá 1. ágúst að telja. 

31. ágúst var staðfest ráðning Daníels Guðnasonar, cand. med. & chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Hvammstangahéraði í sumarorlofi hans í 1% mánuð. 

S. d. var staðfest ráðning Páls Þóris Ásgeirssonar, cand. med. & chir., sem að- 
stoðarlæknis héraðslæknisins í Blönduóshéraði í sumarleyfi hans frá 14. s. m. í 
5 vikur. ” 

Menntamálaráðuneytið hefur skipað eftirgreinda skólastjóra frå 1. september 
1960 að telja: 

Ólafur Haukur Árnason, við gagnfræðaskólann á Akranesi, Guðrún Helgadóttir 
við Kvennaskólann í Rvík, Benedikt Sigvaldason við héraðsskólann að Laugarvatni, 
Þráinn Þórisson við barnaskólann i Skútustaðaskólahverfi, S.-Þing., Friðbjörn Gunn- 

laugsson við barna- og unglingaskólann á Stokkseyri, Sigurður Helgason við barna- 
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og miðskólann í Stykkishólmi, Hjörtur Hjálmarsson við barna- og unglingaskólann 

á Flateyri, Guðrún Þórðardóttir við heimavistarskólann að Skúlagarði í Keldunes- 

skólahverfi, Guðmundur Valtýsson við barnaskólann í Laugardalsskólahverfi, Páll 

Guðmundsson við barna- og unglingaskólann í Seltjarnarnesskólahverfi — Mýrar- 

húsaskóla —, Dagur Sigurjónsson við heimavistarbarnaskólann í Reykdælaskóla- 

hverfi, S.-Þing., Þórir Haukur Einarsson við barnaskólann í Tálknafirði, Sigurður 

Guðmundsson við barnaskólann í Austur-Eyjafjallaskólahverfi, Vígþór Jörundsson 

við barna- og unglingaskólann á Hólmavík, Vigfús Ólafsson við barnaskólann í 

Vestur-Egjafjallaskólahverfi, Helgi Þorláksson við Vogaskólann í Rvík, Ingi Kristins- 

son við Melaskólann í Rvík, Heimir Þór Gíslason við heimavistarbarnaskólann að 

Eydölum í Breiðdal, Helgi Þorsteinsson við barna og unglingaskólann á Dalvík, 

Þorsteinn Matthíasson við barna- og unglingaskólann á Blönduósi, Erla Stefánsdóttir 

við barnaskólann á Hellissandi og Benedikt Halldórsson við heimavistarbarnaskólann 

í Árskógsskólahverfi. 

Þá hafa þessir verið settir skólastjórar frá 1. september 1960 að telja: 

Arngrímur Jónsson við héraðsskólann að Núpi, Oddur A. Sigurjónsson við gagn- 

fræðaskólann í Kópavogi, Þórður Jóhannsson við gagnfræðaskólann í Neskaupstað, 

Sigurður Ágústsson við heimavistarbarnaskólann að Flúðum í Hrunamannahreppi, 

Þórólfur Friðgeirsson við heimavistarbarnaskólann að Eiðum, Sveinn V. Þórarins- 

son við barna- og unglingaskólann að Drangsnesi, Kári Arnórsson við barnaskólann 
á Húsavík, Signý Guðmundsdóttir við heimavistarbarnaskólann að Sólgörðum í 
Haganesskólahverfi, Bragi Malax við heimavistarbarnaskólann að Strönd á Rangár- 

völlum, Ingimar Elíasson við heimavistarbarnaskólann að Klúku í Bjarnarfirði, 

Þórður Loftsson við barnaskólann að Hellu, Rang., Jakob Gunnar Pétursson við barna- 

skólann í Flatey á Breiðafirði, Örnólfur Örnólfsson við barnaskólann í Súðavík, 

Flosi Jónsson við barnaskólann í Svalbarðsstrandarskólahverfi, S.-Þing. Garðar 

Ólafsson Schram við barnaskólann í Hafnahreppi, Gull., Jón Ó. Ólafsson við barna- 

og unglingaskólann í Gerðum í Garði, Kristinn Jónsson við barnaskólann í Grýtu- 

bakkaskólahverfi að Grenivík, Stefán Hallsson við barnaskólann í Skeiðahreppi, 

Rögnvaldur Jónsson við barnaskólann í Akraskólahverfi, Skag., Theódór Danielsson 

við barna- og unglingaskólann í Ólafsvík, Björn Ólafur Pálsson við heimavistarbarna- 

skólann í Villingaholtsskólahverfi, Árni Björn Jóhannsson við barnaskólann í Vopna- 

firði, Jóhannes Björnsson við heimavistarbarnaskólann í Ytri-Torfustaðaskólahverfi, 

V.-Hún., Svanhildur Hermannsdóttir við heimavistarbarnaskólann í Bárðdælaskóla- 

hverfi, S.-Þing., Kristmundur Jóhannesson við barnaskólann í Laxdælaskólahverfi 

að Búðardal, Brynjar Halldórsson við heimavistarbarnaskólann í Núpasveitarskóla- 
hverfi að Kópaskeri, N.-Þing., Guðrún Kr. Þorsteinsdóttir við heimavistarbarna- 
skólann í Reykholtsdalsskólahverfi, Jónas R. Jónsson við barnaskólann á Hvamms- 
tanga, Gunnlaugur H. Sveinsson við barnaskólann í Vatnsleysustrandarskólahverfi 
og Gísli Hallgrímsson við heimavistarbarnaskólann að Torfastöðum, N.-Múl. 

Þá hafa eftirgreindir kennarar verið skipaðir í stöður frá 1. september 1960 
að telja: 

Eiríkur Haraldsson, Hörður Lárusson og Valdimar Örnólfsson við Menntaskólann 
í Rvík, Adda Geirsdóttir við Húsmæðrakennaraskóla Íslands, Hjördís Hjörleifsdóttir 
við húsmæðrakennaraskólann á Ísafirði, Mínerva Jónsdóttir við Íþróttakennaraskóla 
Íslands, Óskar Halldórsson, cand. mag., við Kennaraskóla Íslands, Sigurður Richards- 

son og Sveinn Þorvaldsson við iðnskólann í Rvík, Hjörtur Gunnarsson við iðnskólann 
í Hafnarfirði, Þorvaldur Þorvaldsson og Snorri Jónsson við gagnfræðaskólann í Flens- 
borg, Valdemar Kristjánsson og Bragi Straumfjörð Jósefsson við gagnfræðaskólann 
í Vestmannaeyjum, Helgi Hróbjartsson, Hjörtur Guðmundsson, Jóna Hansen, Jónína
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Guðmundsdóttir, Sigurður Úlfarsson, Unnur Bjarnadóttir, Guðlaug B. Guðjónsdóttir, 
Bergsteinn Jónsson, cand. mag., sr. Rögnvaldur Jónsson og Elís Guðnason við skóla 
gagnfræðastigsins í Rvík, Hólmfríður Jónsdóttir Þórarinn Guðmundsson og Þórður 
Gunnarsson við gagnfræðaskólann á Akureyri, Rannveig Jónsdóttir við unglinga- 
skólann í Kópavogi, Þorsteinn Gunnarsson við héraðsskólann að Núpi, Helgi Geirs- 
son við héraðsskólann að Laugarvatni, Svavar Lárusson við gagnfræðaskólann í Nes- 
kaupstað, Óli Þ. Guðbjartsson við miðskólann á Selfossi, Vilhjálmur Pálsson við gagn- 
fræða- og barnaskólann á Húsavík, Bryndís Ármann Þorvaldsdóttir við gagnfræða- 
og barnaskólann á Akranesi, Þorgerður Bergmundsdóttir við barna- og unglinga- 
skólann í Höfn, Hornafirði, Bjarni E. Sigurðsson við barna- og miðskólann í Hvera- 
gerði, Stefán Magnússon við barna- og miðskólann á Selfossi, Sjöfn Ásbjörnsdóttir 
við barna- og unglingaskólann á Hólmavík, Svanhildur Björgvinsdóttir og Jóhann 
Daníelsson við barna- og unglingáskólann á Dalvík, Jón Ingi Sigurmundsson við 
barna- og miðskólann á Selfossi, Guðlaugur Torfason við heimavistarbarnaskólann að 
Varmalandi, Myýr., Aðalsteinn Gíslason, Hugrún Gunnarsdóttir, Ingvar Ingólfsson 
og Baldvin Árnason við barnaskólann í Kópavogi, Hjördís Halldórsdóttir við barna- 
skólann í Fljótshlíðarskólahverfi, Arnfinnur Jónsson og Helga Helgadóttir við barna- 
skólann á Akranesi, Ingigerður Konráðsdóttir, Ólafur Hólm, Ragnar Júlíusson, Sig- 
rún Ólafsdóttir, Ásgeir Sigurgeirsson, Hannes Flosason, Herdís Sveinsdóttir Inger 
Hallsdóttir, Stefán Edelstein, Sverrir Kolbeinsson, Teitur Þorleifsson, Sigrún Guð- 

brandsdóttir, Sigrún Jónsdóttir og Skúli Magnússon við barnaskóla Reykjavíkur, 
Friðrik Pétursson og Viktoría Ágústa Ágústsdóttir við barnaskólann í Vestmanna- 
eyjum, Hólmfríður Ólafsdóttir og Árni M. Rögnvaldsson við barnaskólann á Akur- 
eyri, Rósa Pálsdóttir og Anna Sigrún Þráinsdóttir við barnaskólann á Siglufirði, 
Kjartan Bjarnason, Helga Tómasdóttir, Kristín Tryggvadóttir og Björn Ólafsson við 
barnaskólann í Hafnarfirði, Einar Valur Kristjánsson við barnaskólann á Ísafirði, 

Birgir Einarsson við heimavistarbarnaskólann að Eydölum í Breiðdal, Árni Gunnars- 
son við barnaskólann í Garðaskólahverfi að Silfurtúni, Kristinn Pálsson við barna- 
skólann í Höfðakaupstað og Valgeir Gestsson við Mýrarhúsaskóla. 

Þá hafa eftirgreindir kennarar verið settir í stöður frá 1. september 1960 að telja: 

Steingrímur Sigurðsson við Menntaskólann á Akureyri, Þórir Ólafsson við 
Menntaskólann að Laugarvatni, Skúli Þórðarson, magister, við Menntaskólann í 

Rvík, Helga Magnúsdóttir og Sigurður Gunnarsson við Kennaraskóla Íslands, 
Benný Sigurðardóttir við Húsmæðrakennaraskóla Íslands, Steinar Steinsson við iðn- 
skólann í Hafnarfirði, Þorvaldur Þorvaldsson við iðnskólann á Akranesi, Jón B. 

Ásmundsson, Hjördís Þorleifsdóttir og Björg Fr. Hansen við gagnfræðaskólann á 
Akranesi, Þórður Jóhannsson, Óskar Ólafsson og Sverrir Ingólfsson við gagnfræða- 
skólann í Keflavík, Hróar Björnsson við héraðsskólann að Laugum, Eyjólfur Guð- 
mundsson, Hörður Zóphóníasson og Árni Einarsson við gagnfræðaskólann í Flens- 
borg, Hanna Kjeld, Jónas Árnason, Hermann G. Jónsson og Hjörtur Jónasson við 
Flensborgarskólann í Hafnarfirði, Elísabet Hannesdóttir við Flensborgarskólann og 
barnaskólann í Hafnarfirði, Aðalbjörn Gunnlaugsson og Helga Eiðsdóttir við héraðs- 
skólann að Reykjum í Hrútafirði, Björn Jónsson, sr. Bergur Björnsson, Svanur Páls- 
son, Njörður Njarðvík, Marinó Guðmundsson, Kristján Róbertsson, Helgi K. Helga- 
son, Gylfi Pálsson, Frank Halldórsson, Aðalbjörg Sigtryggsdóttir, Anna Gísladóttir, 
Þórunn Bjarnadóttir. Felix Ólafsson, Jóhanna Þorgeirsdóttir, Pálmi Pétursson, 

Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Sigrún Jónsdóttir Þórhallur Guttormsson, Gylfi Már 
Guðbergsson, Sigríður B. Einarsdóttir, Þorsteinn Eiríksson, Indíana Guðlaugsdóttir, 
Ragna I. Jónsdóttir, Reynir G. Karlsson, Sigríður M. Guðjónsdóttir, Matthías Björns- 

son, Jón Baldur Sigurðsson, Sigfríður Bjarnar, Vigdís Björnsdóttir og Auður Jónas- 

1960



1960 638 

dóttir við skóla gagnfræðastigsins í Reykjavík, Alfreð Árnason við héraðsskólann að 
Laugarvatni, Örn Snorrason og Karl Stefánsson við gsagnfræðaskólann á Akureyri, 
Páll Steingrímsson og Hildur Jónsdóttir við gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum, 
Eiríkur Kristinsson við gagnfræðaskólann á Ísafirði, Guðrún Pálsdóttir við gagn- 
fræðaskólann á Siglufirði, Jón Böðvarsson, Gíslrún Sigurbjörnsdóttir og Haraldur 
Einarsson við gagnfræðaskólann í Kópavogi, Ingimundur Jónsson við gagnfræða- 
skólann á Húsavík, Ingimundur Magnusson við héraðsskólann á Reykjanesi, Sig- 
rún Einarsdóttir og Hermann Guðmundsson við alþyðuskólann að Eiðum, Bjarni 
Pálsson og Aðalsteinn Eiríksson við héraðsskólann að Núpi, Hreinn Ragnarsson 
við héraðsskólann að Skógum. Jón E. Einarsson við miðskólann í Stykkishólmi, 
Vésteinn Ólason við gagnfræðaskólann í Vestmannaeyjum, Björn Pétursson og Snæ- 
björn Jóhannesson við gagnfræðaskólann á Akranesi, Pálmar Magnússon við gagn- 
fræðaskólann í Neskaupstað, Salóme Þ. Nagel og Sólveig Kolbeinsdóttir við Kvenna- 
skólann í Rvík, Björn Bjarman við unglingaskólann í Búðaskólahverfi að Búðum 
í Fáskrúðsfirði, Stefán Jónsson við unglingaskólann á Blönduósi, María Magnús- 
dóttir og Sveinn Ingólfsson við barna- og unglingaskólann í Höfðakaupstað, Jón 
Gunnlaugur Halldórsson og Gísli Pétursson við barna- og unglingaskólann í Grinda- 
vik, Helga Svana Ólafsdóttir og Indriði H. Þorláksson við barna- og unglingaskólann 
í Bolungavík, Óskar Friðbjarnarson við barna- og unglingaskólann í Hnífsdal, N.Ís., 
Hjörtur Eldjárn við barna- og unglingaskólann að Húsabakka, Svarfaðardal, Kristín 
Pétursdóttir og Árni B. Sigurbjörnsson við barna- og unglingaskólann á Bíldudal, 
Ólafur Kr. Þórðarson, Magnús Gunnlaugsson, Jón Þ. Björnsson og Kristinn G. 
Jóhannsson við barna- og unglingaskólann á Patreksfirði, Angantýr Einarsson við 
barna- og unglingaskólann á Þórshöfn, Hörður Gunnarsson við barna- og mið- 
skólann í Hveragerði, Skúli Benediktsson og Pálmi Vilhelmsson við barna- og ung- 
lingaskólann í Ólafsvík, Björn G. Eiríksson við barna- og unglingaskólann á Reyðar- 
firði, Sveinn Hafberg og Gunnlaugur Finnsson við barna- og unglingaskólann á 
Flateyri, Ari V. Ragnarsson, Birgir D. Sveinsson og Arngrímur Geirsson við barna- 
og unglingaskólann í Mosfellsskólahverfi að Brúarlándi, Sigríður Halla Sigurðar- 
dóttir við barna- og unglingaskólann á Stokkseyri, Margrét Kristjánsdótttir við 
barna- og unglingaskólann á Ísafirði, Jóhannes Óli Garðarsson og Magnús Kristjáns- 
son við barna- og unglingaskólann í Vík í Mýrdal, Jóhann Jónsson við barna- og 
unglingaskólann í Gerðum í Garði, Guðrún Helgadóttir við barna- og gagnfræða- 
skólann í Kópavogi, Snorri Jóhannesson við barna- og unglingaskólann í Miðnes- 
hreppi, Sandgerði, Elín Óskarsdóttir og Óli Kr. Guðbrandsson við barna- og unglinga- 
skólann á Eskifirði, Snæbjörn Einarsson við barna- og unglingaskólann á Raufar- 
höfn, Kári Ólfjörð Nývarðsson við barna- og unglingaskólann í Ólafsfirði, Emil 
Emilsson við barna- og unglingaskólann á Seyðisfirði, Guðrún Elsa Þorsteinsdóttir 
við barna: og unglingaskólann að Drangsnesi, Jón Hannibalsson og Sigríður Hafdís 
Jóhannsdóttir við barna- og unglingaskólann í Seltjarnarnesskólahverfi, Árni Stefáns- 
son við barna- og unglingaskólann í Höfn í Hornafirði, Ingveldur Sigurðardóttir við 
barna- og miðskólann í Stykkishólmi, Guðrún Lárusdóttir og Jakobína Jónsdóttir 
við barnaskólann í Vestmannaeyjum, Hafdís Árnadóttir við barna- og sagnfræða- 
skólann í Vestmannaeyjum, Karl Steinar Guðnason, Kristján A. Jónsson, Tryggvi 
Karlsson, Margrét Guðmundsdóttir og Halldóra Þórhallsdóttir við barnaskólann í 
Keflavík, María Hermann Einarsdóttir, Loftur Loftsson og Elsa Hermannsdóttir við 
barnaskólann á Akranesi, Hallgrímur Sæmundsson við barnaskólann í Garðaskóla- 

hverfi, Ellert B. Sigurbjörnsson við barnaskólann í Njarðvíkurskólahverfi, Ágústa 
Guðjónsdóttir og Helga Árnadóttir við barnaskólann í Vatnsleysustrandarskólahverti, 

Elinborg Gunnarsdótttir við barnaskólann í Búðaskólahverfi að Búðum í Fáskrúðs- 
firði, Jón Sigurðsson við farskólarn í Kolbeinsstaðaskólahverfi í Hnappadalssýslu,
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Jóhannes Hermannson við barnaskólann í Arnarnesskólahverfi, Ólafur Jónsson við 
barnaskólann í Skeiðahreppi. Jóhannes Helgason við Hrunamannaskólahverfi, — 
Flúðaskóla —, Árn., Sigurður Jósefsson við barnaskólann í Saurbæjarskólahverfi, 
Kristin B. Tómasdóttir við heimavistarbarnaskólann að Laugum í Hvammssveit, 
Höskuldur Stefánsson við heimavistarbarnaskólann á Árskógsströnd, Vilborg Kol- 
beinsdóttir við heimavistarbarnaskólann að Ljósafossi, Svanhildur Óskarsdóttir við 
heimavistarbarnaskólann að Reykholti, Gunnar Guttormsson við heimavistarbarna- 
skólann að Stóra-Bakka í Tunguskólahverfi, Ólafur Markússon við heimavistar- 
barnaskólann í Kjósarskólahverfi, Eysteinn Jónsson við heimavistarbarnaskólann 

í Lýtingsstaðaskólahverfi að Steinstöðum, Jón N. Jónasson við farskóiann í Skefils- 
staðaskólahverfi, Bergljót Guðmundsdóttir við farskólann í Selvogi, Selvogsskóla- 
hverfi, Árn., Ingibjörg Sigurðardóttir við farskólann í Ásskólahverfi, A.-Hún., 
Oddný Guðmundsdóttir við farskólann í Skilmannaskólahverfi, Borg., Lára Inga 
Lárusdóttir við farskólann í Fremri-Torfustaðaskólahverfi, Bragi Jónsson við far- 

skólann í Skógarstrandarskólahverfi, Ásgerður Emma Kristjánsdóttir við farskólann 
í Rauðasandsskólahverfi, V.-Barð., Indriði Ketilsson við farskólann í Barðastrandar- 
skólahverfi, Jón Magnússon við farskólann í Leirár- og Melasveit, Maggi Sigurkarl 
Sigurðsson við farskólann í Kirkjubóls- og Fellsskólahverfi, Strand., Högni Egilsson, 
Ragnheiður Þorgrímsdóttir, Stella K. Thorarensen, Vilborg Alexandersson, Sigríður 
Soffia Sandholt og Gígja Ester Sigurbjörnsdóttir við skóla Ísaks Jónssonar, Rvík, 
sr. Jón Kr. Ísfeld, Þorbjörg Þóroddsdóttir, Anna Jensdóttir, Guðmundur O. Ólafs- 

son, Iðunn Guðmundsdóttir, Sigríður Elísdóttir, Steinunn Kr. Gunnsteinsdóttir, 

Gunnar Kolbeinsson, Guðmundur Guðbrandsson, Jónina Tryggvadóttir, Skúli 

Gunnarsson, Auður Guðjónsdóttir, Hinrik Bjarnason og Ólöf Hermannsdóttir við 
barnaskóla Rvíkur, Sigurbjörg Guðmundsdóttir, Guðrún Lárusdóttir, Birgir Helga- 
son og Ásdís Karlsdóttir við barnaskólann á Akureyri, Kristbjörg Pétursdóttir við 
barnaskólann á Akureyri — Oddeyrarskólann —, Magnús Jónsson, Jón Gunnar Ás- 

geirsson, Sigurveig Guðmundsdóttir og Jóna Gissurardóttir við barnaskólann í 
Hafnarfirði, Sigurlaug A. Gunnarsdóttir við barnaskólann á Stokkseyri, Eyþór 
Stefánsson við barnaskólann á Sauðárkróki, Konráð Pétursson og Ingibjörg Kristin 
Jónsdóttir við barnaskólann á Hellissandi, Birgir Ás Guðmundsson og Guðni Jóns- 
son við barnaskólann í Kópavogi, Þorvaldur Jóhannsson við barnaskólann á Seyðis- 
firði, Anna Jeppesen við barnaskólann á Húsavík, Pálmi Jónsson við barnaskólann 
í Borgarnesi, Halldór Magnússon við barnaskólann í Súðavík, Sigríður Jónsdóttir 
Ragnar og Þorbjörg Kristjánsdóttir við barnaskólann á Ísafirði, Þorsteinn Pálmi 
Guðmundsson, Sigríður Österby Christiansen, Unnur Þorgeirsdóttir og Edda B. Jóns- 
dóttir við barnaskólann á Selfossi, Kristján Guðmundsson við barnaskólann að 
Varmalandi, Mýr., Benóný Eiríksson við barnaskólann í Reykjanesi, N.Ís., Kristján 

Einarsson og Sigríður Ingibjörg Þorgeirsdóttir við barnaskólann í Þorlákshöfn, 
Ölfusskólahverfi, Auður Karlsdóttir við barnaskólann að Laugalandi í Holtum, Sig- 
urgeir Magnússon og Óli Halldórsson við barnaskólann á Vopnafirði, Sigurbjörn 
Benediktsson við barnaskólann í Grýtubakkaskólahverfi, Ásthildur G. Kjartansdóttir 
við barnaskólann á Siglufirði, Ragna G. Þórðardóttir við vistheimili drengja í Breiðu- 
vík, Herdís Haraldsdóttir við Málleysingjaskólann í Rvík, Ingibjörg Stephensen sett 
kennari til að annast tallækningar og málhaltrakennslu í skólum utan Rvíkur, Sig- 
ríður M. Jónsdóttir við barnaheim!ilið að Sólheimum í Grímsnesi, Jósafat Sigvalda- 
son við barnaskólann á Blönduósi, Steinar Steinsson settur kennari við iðnskóla 
Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1960, Ólafur Kr. Þórðarson settur kennari við farskólann 
í Barðastrandarskólahverfi frá 1. janúar 1960, Sigríður Höskuldsdóttir sett farkennari 
í Skorradalsskólahverfi skólaárið 1959—-1960, Ólafur Pálsson settur sundkennari við 

sagnfræðaskóla í Reykjavik frá 1. september 1959, Rögnvaldur Sigurjónsson settur 
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kennari við kennaradeild Tónlistarskólans í Rvík frá 1. maí 1960, Jón Ármann 
Jónsson settur kennari við Vélskólann í Rvík frá 1. september 1960. 

Gizur Bergsteinsson, hæstaréttardómari, var kjörinn forseti hæstaréttar, tíma- 
bilið 1. september 1960 til 31. ágúst 1961. 

Stefán Guðnason, læknir, var skipaður tryggingalæknir við Tryggingastofnun 
ríkisins tryggingayfirlækni til aðstoðar frá 1. september 1960 að telja. 

5. september var Þorleifur Thorlacius skipaður deildarstjóri í utanríkisráðu- 
neytinu frá 1. september 1960 að telja. 

15. september var Björn Ólafsson, fiðluleikari, skipaður konsertmeistari Sin- 
fóníuhljómsveitar Islands frá 1. sept. að telja. 

17. september var Guðlaugur Þorvaldsson, viðskiptafræðingur, settur prófessor 
í laga- og viðskiptadeild Háskóla Íslands frá 15. september 1960 að telja í fjarveru 
dr. Gylfa Þ. Gíslasonar. 

26. sept. var staðfest ráðning Þóris Helgasonar, cand. med. £ chir., til þess að 
gegna Kirkjubæjarhéraði í fjarveru héraðslæknisins frá 15. sept. til 15. okt. 

S. d. var staðfest ráðning Halldórs Hansen, cand. med. & chir., sem aðstoðarlæknis 

héraðslæknisins í Norður-Egilsstaðahéraði í 1 mánuð frá 2. sept. að telja. 

27. september var Hinrik Linnet, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir 
í Vestmannaeyjahéraði frá 1. október 1960 að telja. 

S. d. var Ólafur Halldórsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðslæknir í 

Bolungavíkurhéraði, frá 1. október 1960 að telja. 

S. d. var Hörður Helgason, sendiráðunautur, settur deildarstjóri varnarmála- 
deildar utanríkisráðuneytisins frá 1. október 1960 að telja. 

28. september var Ragnar Arinbjarnar, cand. med. & chir., settur til þess að 
segna héraðslæknisembættinu í Hólmavíkurhéraði í 6 mánuði frá 1. október 1960 
að telja, og enn fremur til að gegna Djúpavíkurhéraði frá sama tíma. 

8. október var Francisco Sainz Trueba skipaður til þess að vera ræðismaður 
Íslands í Sevilla. 

S. d. var Ófeigur Eiríksson skipaður til þess að vera bæjarfógeti í Neskaupstað 
frá 1. nóvember 1960 að telja. i 

10. okt. var Magnús Magnússon, M. A., skipaður prófessor í eðlisfræði i verk- 

fræðideild frá 15. sept. 1960 að telja. 

12. okt. var staðfest ráðning Snæbjörns Hjaltasonar, cand. med. £ chir., sem 
aðstoðarlæknis héraðslæknisins í Ólafsfjarðarhéraði frá 1. september 1960 til 13. 
apríl 1961. 

13. október var Tómas Á. Tómasson, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, skipaður 
sendiráðsritari við sendiráð Íslands í París frá 1. nóvember 1960 að telja.
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14. okt. var gefið út leyfisbréf handa Baldri Jónssyni, lækni, til þess að mega 

starfa sem sérfræðingur í barnasjúkdómum. 

17. október var Ingólfi Thors, samkvæmt eigin ósk, veitt lausn frá störfum sem 

vararæðismaður Íslands í Genúa. 

19. október var dr. Kristinn Guðmundsson skipaður ambassador Íslands í Sovét- 

ríkjunum frá 1. janúar 1961 að telja. 

S. d. var Pétur Thorsteinsson skipaður ambassador Íslands í Bonn frá 1. janúar 

1961 að telja. 

21. okt. var Þórir Helgason, cand. med. & chir., settur til þess að gegna héraðs- 
læknisembættinu í Kirkjubæjarhéraði frá 15. október 1960 til 15. janúar 1961. 

29. okt. var Steingrímur Baldursson skipaður prófessor í efnafræði við lækna- 
deild Háskóla Íslands frá 15 sept. 1960 að telja. 

24. okt. var gefið út leyfisbréf handa Kristjáni Jónassyni, cand. med. & chir,, 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

S. d. var gefið út leyfisbréf handa Guðmundi Þórðarsyni, cand. med. & chir., 
til þess að mega stunda almennar lækningar hér á landi. 

26. okt. var séra Stefán Lárusson, skipaður til þess að vera sóknarprestur í 
Núpsprestakalli í Vestur-Ísafjarðarprófastsdæmi frá 1. nóvember 1960 að telja. 

S. d. var séra Birgir Snæbjörnsson, skipaður til þess að vera sóknarprestur 
í Akureyrarprestakalli í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 1. nóvember 1960 að telja. 

26. okt. var Bjarni Konráðsson skipaður dósent í læknadeild Hákólans frá 15. 

sept. 1960 að telja. 

S. d. var Steinunn Þórðardóttir sett ritari í skrifstofu fræðslumálastjóra frá 

1. okt. 1960 að telja. 

28. október var Daníel V. Fjeldsted, héraðslækni í Álafosshéraði, veitt lausn frá 

embætti frá 1. janúar 1961 að telja. 

S. d. var Högna Björnssyni, héraðslækni í Siglufjarðarhéraði, veitt lausn frá 
embætti frá 1. janúar 1961 að telja. 

29. október var Birgir Möller, sendiráðsritari í Stokkhólmi, skipaður sendiráðs- 
ritari í París. 

Sama dag var Kjartan Ragnars, fulltrúi í utanríkisráðuneytinu, skipaður sendi- 

ráðsritari í Stokkhólmi. 

Þá hefur Níels P. Sigurðsson, sendiráðsritari í París, verið skipaður fulltrúi 
í utanríkisráðuneytinu. 

Framangreindar skipanir miðast við 1. desember 1960. 
B 81 
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2. nóvember var Agnar Kl. Jónsson, ambassador, skipaður ráðuneytisstjóri í ut- 
anríkisráðuneytinu frá 1. janúar 1961 að telja. 

S. d. var Henrik Sv. Björnsson, ráðuneytisstjóri, skipaður ambassador Íslands 
í Stóra Bretlandi frá 1. janúar 1961 að telja. 

9 nóv. var framlengd setning Guðjóns Guðmundssonar, setts héraðslæknis í 
Vopnafjarðarhéraði, frá 5. nóvember 1960 og þangað til öðruvísi verður ákveðið. 

10. nóvember var Peter Gad Naschitz veitt viðurkenning sem ólaunaður ræðis- 
maður Íslands í Tel-Aviv. 

15. nóv. var Ólafur Ingibjörnsson, cand. med. á chir., settur til þess frá 10. okt. 
til 20. janúar 1961 að gegna Flateyjarhéraði ásamt Reykhólahéraði. 

S. d. var Ólafur Ingibjörnsson, cand. med. & chir., settur til þess að vera héraðs- 
læknir í Reykhólahéraði frá 10. okt. til 20. janúar 1961. 

22. nóvember var Hans G. Andersen, fastafulltrúi Íslands hjá Atlantshafsbanda- 
laginu og Efnahagssamvinnustofnun Evrópu, skipaður til þess að vera jafnframt 
ambassador Íslands í París frá 1. janúar 1961 að telja. 

24. nóv. var Þórhallur Vilmundarson, menntaskólakennari, settur prófessor 

í heimspekideild í fjarveru dr. Einars Ól. Sveinssonar, háskólaárið 1960—1961. 

30. nóv. var Snorri Ólafsson, settur yfirlæknir, skipaður yfirlæknir við heilsu- 
hælið á Kristnesi frá 1. des. að telja. 

S. d. var Þórður Möller, settur yfirlæknir, skipaður yfirlæknir við Kleppsspítala 
frá 1. des. að telja. 

5. des. var Jón Hnefill Aðalsteinsson, cand. theol., skipaður til þess að vera 
sóknarprestur í Eskifjarðarprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi frá 1. desember 
1960 "að. telja. 

5. desember var Anna Stephensen, attaché við sendiráð Íslands í Kaupmanna- 
höfn, skipuð sendiráðsritari við sama sendiráð frá 1. janúar 1961 að telja. 

6. desember var dr. phil. Jón P. Ragnarsson skipaður fulltrúi í dóms- og kirkju- 
málaráðuneytinu frá 1. janúar 1961 að telja. 

17. desember var Ólafur P. Jónsson, læknir, skipaður til þess að vera héraðs- 
læknir í Álafosshéraði frá 1. janúar 1961 að telja. 

S. d. var Árna Finnbjörnssyni veitt lausn frá störfum sem ræðismaður Íslands 
í Prag, en ræðismannsskrifstofu Íslands þar var lokað hinn 15. október 1960. 

20. desember var Örnólfur Thorlacius, fil. kand., settur kennari við Mennta- 

skólann í Reykjavík frá 1. janúar 1961 að telja.
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SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

„16. janúar afhenti Arie Aroch forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 
Ísraels á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 

Samkvæmt tilkynningu frá sænska sendiráðinu, dags. 26. janúar, er ambassa- 
dor Svíþjóðar, S. von Euler Chelpin, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið 
við forstöðu sendiráðsins. 

19. febrúar afhenti herra Tyler Thompson forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem ambassador Bandaríkja Norður-Ameríku á Íslandi. 

20. febrúar afhenti Bjarne With Paulson forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
ambassador Danmerkur á Íslandi. 

29. marz afhenti Pál Korbacsics forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Ungverjalands á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 

30. marz afhenti Jean de Fontaine forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 

herra Belgíu á Íslandi með aðsetri í Osló. 

31. marz var Ólafi Ragnars veitt viðurkenning sem vararæðismaður Svíþjóðar á 
Siglufirði. 

S. d. var Rinaldo de Carvalho e Silva veitt viðurkenning sem ræðismaður Brasilíu 
með aðsetri í Osló. 

S. d. var Friðþjófi Jóhannessyni veitt viðurkenning sem ræðismaður Sambands- 
lýðveldisins Þýzkalands á Patreksfirði. 

S. d. var Pierson M. Hall veitt viðurkenning sem ræðismaður og David B. 
Timmins sem vararæðismaður Bandaríkja Norður-Ameríku í Reykjavík. 

Sama dag var Andrew Charles Stewart veitt viðurkenning sem aðalræðismaður 
og David Michael Summerhayes sem ræðismaður Bretlands í Reykjavík. 

26 apríl var Martin Tómassyni veitt viðurkenning sem vararæðismaður Dan- 
merkur í Vestmannaeyjum. 

9. mai afhenti Akira Matsui forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendiherra 

Japan á Íslandi með aðsetri í Stokkhólmi. 

10. maí var ungfrú Irene Gook veitt viðurkenning til þess að vera vararæðismaður 
Bretlands á Akureyri. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna mun ambassador Sovétríkj- 
anna, herra A. M. Alexandrov, verða fjarverandi um nokkurt skeið. Í fjarveru hans 

mun hr. V. T. Shikalov, fyrsti sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé 
d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá franska sendiráðinu, dags. 21. apríl 1960, mun am- 
bassador Frakklands, herra Jean Brionval, verða fjarverandi um nokkurt skeið. 

Mun herra Ange Lanfranchi, sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu á meðan. 
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Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslýðveldisins Þýzkalands, dags. 14. 
maí, mun Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, verða fjarverandi um nokkurra 

vikna skeið og mun hr. Karl Rowold, sendiráðunautur, veita sendiráðinu forstöðu 

á meðan sem Chargé d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu, dags. 21. maí, mun ambassador 
Noregs, Bjarne Börde, verða fjarverandi um nokkurra vikna skeið. Í fjarveru hans 
mun Finn Sandberg, 1. sendiráðsritari, veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé 

d'Affaires a. i. 

Sanikvæmt tilkynningu frá sendiráði Sambandslyðveldisins Þýzkalands, dags. 
7. júní, er Hans-Richard Hirschfeld, ambassador, kominn til landsins og hefur á ný 

tekið við forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Sovétríkjanna, dags. 18. júní, er A. M. 
Alexandrov, ambassador, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu 
sendiráðsins. 

4. júní afhenti Robert A. MacKay forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem am- 
bassador Kanada á Íslandi með búsetu í Osló. 

5. júlí afhenti Gustavo Arco Bergnes forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem sendi- 
herra (minister) Kúba á Íslandi með búsetu í Bruxelles. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu, dags. 18. júlí, er ambassador 
Norðmanna, Bjarne Börde, kominn aftur til landsins, og hefur á ný tekið við forstöðu 

sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu frá sendiráði Tyrklands í Osló, dags. 29. júlí, hefur sendi- 
herra Tyrklands, Behcet Túrkmen, látið af störfum. Mun dr. Riza Rifat Aktimur 
veita sendiráðinu forstöðu sem Chargé d'Affaires a. i. 

2. ágúst afhenti Carlos Alberto Leguizamov forseta Íslands trúnaðarbréf sitt 
sem sendiherra Argentínu á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu, dags. 21. september, mun Bjarne 
Börde, ambassador Noregs, verða fjarverandi um tveggja til þriggja vikna skeið. 
Í fjarveru hans mun Finn Sandberg, fyrsti sendiráðsritari, veita sendiráðinu for- 
stöðu sem Chargé d'Affaires a. i. 

Samkvæmt tilkynningu frá sænska sendiráðinu, dags. 1. október, er ambassador 
Svíþjóðar, S. von Euler Chelpin, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við 
forstöðu sendiráðsins. 

Samkvæmt tilkynningu sænska sendiráðsins hefur Egill Jónsson látið af störfum 
sem vararæðismaður Svíþjóðar á Eskifirði og Seyðisfirði. 

14. nóvember afhenti Dusan Blagojevic forseta Íslands trúnaðarbréf sitt sem 
sendiherra Júgóslavíu á Íslandi með aðsetri í Osló. 

Samkvæmt tilkynningu frá norska sendiráðinu, dags. 1. desember, er ambassador 
Norðmanna Bjarne Börde, kominn aftur til landsins og hefur á ný tekið við forstöðu 
sendiráðsins.
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HEIÐURSMERKI FÁLKAORÐUNNAR. 

Forseti Íslands hefur á árinu 1959 sæmt þessa menn heiðursmerkjum hinnar 

íslenzku fálkaorðu: 

1. 

10. 

17. 

19. 

21. 

15. 

Íslendingar: 
janúar: 
Guðmundur L. Hannesson, fyrrverandi bæjarfógeti, riddarakross, 

Jónas Böðvarsson, skipstjóri, Reykjavík, riddarakross, 

Ungfrú Lilja Sigurðardóttir, Víðivöllum, Skagafirði, riddarakross, 

Dr. Oddur Guðjónsson, forstjóri, riddarakross, 
Sigurður Kristjánsson, ræðismaður, Siglufirði, riddarakross, 

Sverrir Gíslason, bóndi, Hvammi, formaður Stéttarsambands bænda, riddarakross, 

Sverrir Júlíusson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, formaður LÍÚ, riddarakross. 

april: 
Ungfrú Arndís Björnsdóttir, leikkona, stórriddarakross. 

apríl: 
Guðbjartur Ólafsson, forseti Slysavarnafélags Íslands, stórriddarakross, 

Oddur Ólafsson, yfirlæknir, Reykjalundi, riddarakross, 

Sigurður Magnússon, skipstjóri og útvegsbóndi, Eskifirði, riddarakross, 

Stefán Guðlaugsson, formaður og útvegsbóndi, Gerði, Vestmannaeyjum, riddara- 

kross. 

juni: 
Gísli Sigurbjörnsson, forstjóri, riddarakross, 
Guðmundur Gíslason Hagalín, rithöfundur, riddarakross, 
Guðmundur Jónasson, Þbifreiðastjóri, Reykjavík, riddarakross, 
Hallgrímur Fr. Hallgrímsson, aðalræðismaður, riddarakross, 

Jóhann Ögmundur Oddsson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, riddarakross, 

Ungfrú Jóninna Sigurðardóttir, fv. húsmæðrakennari, Akureyri, riddarakross, 

Sigurður Greipsson, skólastjóri, Geysi, Haukadal, riddarakross, 

Þórður Benediktsson, forseti SÍBS, riddarakross. 

júní: 
Ásmundur Guðmundsson, biskup, stórkross, 
Séra Sigurbjörn Einarsson, prófessor, stórriddarakross. 

nóvember: 
Ungfrú María P. Maack, yfirhjúkrunarkona, Reykjavík, riddarakross. 
Séra Sveinn Víkingur, fyrrv. biskupsskrifari, riddarakross. 

Útlendingar: 

Janúar: 
Sven Knudsen, norskur sendiráðsritari, riddarakross. 

janúar: 
Elof Riseby, prófessor, Kaupmannahöfn, stórriddarakross, 
Dr. Ian M. Seex, læknir, Inverness, Skotlandi, riddarakross, 

Erik Husfeldt, prófessor, dr. med., Kaupmannahöfn, stórriddarakross.
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24. 

25. 

10. 

10. 
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apríl: 
Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Washington, stórriddarakross, 
Ásta Eaton, frú, Toronto, Kanada, riddarakross, 

Eric H. Borgström, framkvæmdastjóri, Gautaborg, riddarakross. 

júlí: 

S. Rye Jörgensen, skipstjóri, Kaupmannahöfn, riddarakross. 

júlí: 
Brigadier General H. G. Thorne, Jr., yfirmaður varnarliðsins á Íslandi, stórridd- 

arakross. 

júlí: 
Prófessor Carlo Schmid, varaforseti Sambandslýðveldisins Þýzkalands, stórkross. 

september: 

Eggert Adam Knuth, greifi, ambassador Danmerkur, stórkross. 

október: 

Jacques Guérin, forstjóri, París, stórriddarakross, 
Frangois Mathey, safnvörður, París, riddarakross. 

nóvember: 

Prófessor, dr. phil. Jan Petersen, Stavanger, stórriddarakross. 

nóvember: 

Johan Faye, bóndi, Hölen, Noregi, riddarakross. 

desember: 

Sir Stanley Unwin, bókaútgefandi, London, stórriddarakross. 

Reykjavík, 11. april 1960. 

Haraldur Kröyer, 
orðuritari. 

Þá hefur herra forsetinn sæmt eftirtalda útlendinga heiðursmerkjum fálkaorð- 
unnar á árinu 1958, er ekki er getið í Stjórnartíðindum 1958: 

19. 

25. 

19. 

mai 1958: . 
Dr. Dirk U. Stikker, fyrrv. ambassador Hollands á Íslandi, stórkross. 

júní 1958: 

Joseph T. Thorsson, dómsforseti, Ottawa, Kanada, stórkross. 

ágúst 1958: 
Sóffónias Thorkelsson, fyrrv. verksmiðjueigandi, Victoria, B.C., Kanada, stjarna 

stórriddara. 

Reykjavík, 2. maí 1960. 

Haraldur Kröyer, 

orðuritari.
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EINKALEYFI 

Hinn 13. febrúar 1960 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúibeck, 

Þýzkalandi, veitt. einkaleyfi nr. 415, á aðferð og tæki til þess. að flytja fisk með- 
fram verkunartækjum í fiskvinnsluvélum. 

Hinn 15. marz 1960 var VEB Volkswerft Stralsund, Stralsund, Þýzkalandi, veitt 
einkaleyfi nr. 416, á vörpuhlera, sem rís upp á rönd. 

Hinn 15. marz 1960 var Imperial Chemical Industries Limited, London, Englandi, 

veitt einkaleyfi nr. 417, á saltkrystöllum. 

Hinn 8. apríl 1960 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lubeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 418, á aðferð og tæki til úrvinnslu hnakkafisks við af- 

hausun fisks. 

Hinn 9. apríl 1960 var Asbjörn Fredriksen, Sykkylven, Noregi, veiti einkaleyfi 
nr. 419, á aðferð til framleiðslu á ílátum, einkum tunnum. 

Hinn 20. apríl 1960 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 

landi, veitt einkaleyfi nr. 420, á aðferð til að stýra verkfærum og færitækjum í. fisk- 
vinnsluvélum. 

Hinn 28. apríl 1960 var Societe des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, París, 
Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 421, á aðferð til framleiðslu á nýju fúkalyfi. 

Hinn 28. apríl 1960 var Societe des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, Paris, 
Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 422, á aðferð til sundurgreiningar á fúkalyfinu spira- 
mycin í efnisþætti þess. 

Hinn 28. apríl 1960 var Societe des Usines Chimiques Rhone-Poulenc, París, 
Frakklandi, veitt einkaleyfi nr. 423, á aðferð til framleiðslu á fúkalyfjaefni. 

Hinn 13. maí 1960 var Norsk Frossenfisk A/L, Oslo, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 
424, á aðferð til að frysta kjöt. 

Hinn 18. maí 1960 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 426, á tveim eða fleiri samtengdum gler- 
þynnum. 

Hinn 18. maí 1960 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 426, á aðferð og tæki til að búa til op í 
tvær eða fleiri samtengdar glerþynnur. 

Hinn 18. maí 1960 var Libbey-Owens-Ford Glass Company, Toledo, Ohio, Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 427, á tæki til að framleiða tvær eða 
fleiri samtengdar glerþynnur. 

Hinn 20. maí 1960 var Ernst Johan Jens Henriksen, Luzern, Sviss, veitt einka- 

leyfi nr. 428, á kúlupenna eða svipuðu skriffæri. 

1960
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Hinn 8. júní 1960 var Berry Campell, Minneapolis, Minnesota, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og William Earl Petersen, St. Paul, Minnesota, Bandaríkjum Norður- 
Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 429, á aðferð til framleiðslu á sérstökum varnarefnum 

gegn mótefnavaka. 

Hinn 6. sept. 1960 var American Cyanamid Company, New York, N. Y., Banda- 
ríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 430, á aðferð til þess að framleiða 
tetracyklin og sölt þess. 

Hinn 12. sept. 1960 var A/S Nibrilon, Bergen, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 431, á 
aðferð og útbúnaði til að stjórna aðfærslu á þráðum í þráðhnýtivélum. 

Hinn 14. sept. 1960 var Arenco Aktiebolag, Stokkhólmi, Svíþjóð, veitt einkaleyfi 
nr. 432, á fyrirkomulagi á fiskverkunarvélum til innstillingar á fiski, sem af flutn- 
ingstæki er færður í hliðarstefnu. 

Hinn 21. sept. 1960 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 433, á færitæki til að flytja fisk. 

Hinn 26. sept. 1960 var Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, Lúbeck, Þýzka- 
landi, veitt einkaleyfi nr. 434, á aðferð og útbúnaði til að hausskera fisk. 

Hinn 14. okt. 1960 var Karl-Hugo Larsson, verkfræðingi, Stokkhólmi, Svíþjóð, 
veitt einkaleyfi nr. 435, á hlera, serstaklega á fiskivörpur. 

31. dag desembermánaðar 1960. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.










