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Verðlagsskrár. | Alþingismenn konungkjörnir. 

Reikningar. | Auglýsingar um óveitt embætti og sýslanir. 

Ferðaáætlanir pósta. | Heiðursmerki. 

Firmnatilkynningar. Heiðursgjafir. 

Vörumerkjaauglýsingar. Einkarjettur. 

Ýmsar greiðslur úr landssjóði. Konsúlar. 

Auglýsingar um útkomin lög o. fl. 

Skammstafan: S. = stjórnarráðsbrjef. 

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Su 

Stjórnarbrjef, auglýsingar, reglugjörðir o. fl. 

1. 20. jan. | S. um innflutning á rottuhundum.. 1 

2. 31. jan. Reglugjörð um iðgjöld til brunabótasjóða sveitarfjelaga .. 1 

28. | 6. febr. | S. um innflutning á hundi............ 2 aceeensse í anrsnensansnn 000 27 

24. 7. febr. | S. um sveitfesti þurfalings .. ... ......20.. -ecc0.ð ene rana nenna 27—28 

25, | 14. febr. | S. um framkvæmd laga nr. 15, 11. júlí 1911, um erfðafjárskatt 28 

132. | 24. febr. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Verðlaunasjóð Carnegies 

handa þeim, er hugprýði sýna … . |278—281 

29. 2. mars | Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt. um breyt 

ing á heilbrigðissamþykt fyrir Reykjavík 30. jan. 1905 og 

27. febr. 1908 ...... 2ec.c0.0.. sera nes neee snr ltr renna. 30 

30. s. d. Auglýsing nm staðfesting stjórnarráðsins á reglugjörð fyrir mjólk 
ursölu í Reykjavík .....c..0eeeeeereere a. senns0rna í rare 31—34 

& 31. 4. mars | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hannes- 

ar Hafsteins .,.....102.000001ente rr reageee pesssesye rass p sas 34—35



IV 

            

  

      

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blans du. 

= 26. 8. mars | S. um flutning þingstaðar ... . ...cd..0.000 000 aecnsenneneene eee 1100... 29 

+27. t 15. mars | S. um endurgjald á veittum sveitarstyrk . a.c.....0.0.0000.0.000 10. 00. 29—30 

„28. | 19. mars | S. um skilning aukatekjulaga frá 11. juli 1911 ...............0000% 30 

59. | 25. mars | S. um innflutning á hundi....... . 89 

62. | 827. mars | Reglur nm lögskráningu sjúkrasamlaga .. settra nennes 90—91 

s. d. Fyrirmynd að samþykt handa sjúkrasamlögum í kaupstöðum eða 

kauptúnum Less arinn rt ene 92—101 

s. d. Fyrirmynd að samþykt handa sjúkrasamlögum í sveitum ...... 102—110 

63. | 30. mars | Staðfesting konungs í skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns 

Pálmasonar og Í Salomear Þorleifsdóttur .......0...0...0.....0.. 111— 112 

64. 2. apríl | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Skógræktarsjóð bind- 

indisfjelags Seyðisfjarðar til eflingar skógrækt í Seyðisfjarð- 

arkaupstað .. ...20. ..aee.0.aen arsen sense rr gatna sera 112 

* 60. 1. maí S. um eftirlaun prestsekkju................0. a... a. en . 89 

: 65. 2. mai Reglur um meðferð á skógum og kjarri 2.......0000000.00 re. 00..0...0. 113—114 

"61. | 17. maí | S. um endurveiting hlunninda handa sparisjóði ... . ..... are 90 

66. 23. maí {| Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt um breyt- 

ing á lögreglusamþykt fyrir Reykjavík............2.0.00000 00. .0. 114 

81. 3. júní | Reglugjörð fyrir Rangárvallasýslu um lækning hunda af band- 

ormum og meðferð á sullum úr sauðfje og nautripum ...... 146 — 148 

» 72, 4. juni S. um skifting Húsavíkurhrepps í tvö sveitarfjelög . . (141—142 

„82. | 17. júní | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns 

Sigurgeirssonar frá Bjarnastöðum ........000.. aeecaeteue0neen a. 148— 150 

83. s. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjóð Margrjetar Leh- 

mann-Filhés ........00.00.0008 2000... serene keen eks sner une 151 

"73. | 18. júní | S. um hlunnindi handa sparisjóði Húnavatnssýslu ........... 220... 142—143 

74. s. d. S. um hlunnindi handa sparisjóði Skeiðahrepps ......... 22.00.0002. 143 

75. s. d. S. um takmörk verslunarlóðarinnar í Dalvík ......... .. . 143 

> 88. | 20. júní | Reglugjörð um notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga .. „1178—179 

84, | 24. júní | Auglýsing um staðfestiug stjórnarráðsins á heilbrigðissam þykt 

fyrir Suðureyrarmalir og jörðina Sytureyri i Vestur-Isafjard- 

arsyslu … „(152— 159 

- 85. s. d. Auglýsing um staðfesting "stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt 

fyrir Hofsós og Grafarós í Skagafjarðarsýslu „er a „ |160— 168 

- 86. 8. d. Auglýsing um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt 

fyrir Stokkseyrarkauptún í Árnessýslu ........0 . ace 169— 176 

87, 27. juni | Stadfesting konungs å endurskodadri skipulagsskrå fyrir Bunadar- 

sjóð Eyjafjarðarsýslu........e..0100...000% scrnrnnenrer rare eee 176— 17" 

76. 29. júní | S. um embættislán handa Hvammspretakalli í Laxárdal ......... 144 

—77. 6. juli S. um takmörk verslunarlóðarinnar á Bakkagerði í Borgarfirði... 144 

78. s. d. S. um samning skipaskýrslna... ee „(144— 145 

+ 79. 8. juli S. um embættislán handa Landprestakalli 1, geuecerre es ser | 145



    

  

      

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Blaðsíðu- 
tal. 

89. 10. júlí | Samþykt um girðing í Svínavatnshreppi ......... aendne nennt renn. 180 —181 

80. 18. júlí | S. um útbýting jarðskjálftasamskotafjár frá árinu 1896 ...... 145 

90. 27. júlí | Samþykt um notkun vatus til áveitu og viðhalds á skurðum í 

í Austur- Landeyjahreppi BANANANA „20. J181— 183 

91. | 3. ágúst | Reglugjörð um breytingar á reglugjörð fyrir Mýrasýslu um nots- 

un afrjetta, fjallskil, rjettir og refaveiðar frá 25. júlí 1892.. 184 

99. | 6. ágúst | Reglugjörð um eyðing refa og fjallskil í Dalasýslu „{185— 196 

101. | 12. ágúst | S. um innflutning á hundi... 2. ooereerernenrrnrrenne rn rann 207 

109. | 15. ágúst | Samþykt um kynbætur nautgripa í Rangárvallasýslu........... -.. 213—215 

110. | 16. ágúst | Áuglýsing um breyting á 38. gr. heilbrigðissamþyktar Reykja- 

víkurkaupstaðar 30. janúar 1905 og auglýsingu um breytingu 

á nefndri grein heilbrigðissam þyktarinnar frá 11. ágúst 1909 (215 —216 

111. | 29. ágúst | Reglugjörð fyrir stýrimannaskólann i Reykjavik Guss . . (216—221 

- 112. s. d. Reglugjörð fyrir vjelfræðisdeild stý frimannaskólans í R eykjavík . „221 — 221 

113. s. d. Reglugjörð fyrir kenslu og próf í bifvjelafræði við stýrimanna- 

skólann í Reykjavík...... FA „1228— 229 

114. | 10. sept. | Samþykt fyrir girðingarfjelag Selvogshrepps ARNARS versrnne 230--231 

115. | 18. sept. | Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurðar 

Pálssonar hjeraðslæknis .......0000..00000 ene re nr0 nt enn 232 

116. s. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá si Minningarsjóð Stepháns 

Jónssonar verslunarstjóra. err rr . 233 

117. s. d. Stadfesting konungs á skipu lags kr rá fyrir Styr rkt arsjóð ekkna og 

munaðarleysingja í Neshreppi utan Ennis occce00e00.. eres 234—23E 

= 118. | 23. sept. | Reglugjörð um vita, sjómerki 0. fl 220 a a „|235—239 

102. | 30. sept. | 8. um lántökuleyfi hauda Ári in bælisprestakalli í Ölfusi ... ...| 207 

103. 5. okt. S. um endurgjald å sveitarstyrk og sveitfesti purfalings 208—209 

104. 7. okt. S. um verslunarskyrslur 20202020 0 seree seskeereer near orr 209—210 

105. 8. okt. S. um endurgjald á sveitarstyrk og sveitfesti purfalings ….…. . 211—212 

106. 9. okt. S. um slysfaraskýrslur......... .....2..0.0. rn. nr en rrrkes 212 

107. 8. d. S. um sama 2... lr rana re nerne de 213 

128. 12. okt. | Almennar reglur um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma... |252— 259 

129. s. d. Sótthreinsunarreglur. Leiðbeining fyrir sótthreinsunarmenn og 

bå, sem hjåkra såttveikum månnum… | ss  tereer 260—275 

108. 14. okt. | S. um flutning þingstaðar ......... . . A 213 

119. 16. okt. | Staðfesting kouungs á reglum um Gjöf Jóns Sigurðssonar vers 239 

125. 31. okt. | S. um ársreikninga prófasta yfir tekjur og gjöld Prestlaunasjóðs| 249 

121. 9. nóv. S. nm flutning þurfalings ..... . lr an kerner HERRA 244 

"122 11. nóv. ÍS. útaf brunamálalögunum ..... ..0d0c.00cccran sterar ner rne ner ena ae tr 245 

130. s. d. Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Björns 

Vilhjálmssonar .....c.00r00ee0 neee rare nr ktr a... 276 

* 131. s. d. Staðfesting konungs á endurskoð. skipulagsskrá styrktarsjóðs Hann- 

esar Árnasonar til eflingar heimspekilegum vísindum á Íslandi 1276— 277



              
  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Sel 

” 143. | 26. nóv. | Samningur um strandferðir við Ísland 1913 ... dd. 301 —303 
> 144. s. d. Viðbætir við samning, dags. 7. ágúst 1909, milli stjórnarráðs 

innanríkismálanna og stjórnarráðs Íslands annarsvegar og 
hins sameinaða gufuskipafjelags hins vegar, um póstgufu- 
skipaferðir milli Danmerkur, Færeyja og Íslands .......... 303—305 

a 126. 4. des. S. um fiskiveiða- og hlunnindaskýrslur........... 222... „|249— 251 
127. 17. des. | S. um dvalarsveit þurfalings ......... . „(251 —252 

Verðlagsskrár 1912—1913 

32. fyrir Norður Múlasýslu og Seydisfjardarkaupstad 36—37 
33. —  Sudur Mulasyslu  …. sus sneen err 2 err 38—39 
34. — Austur Skaftafellssýslu ........0....0..00.00.00 … | 40—41 
35. — Vestur-Skaftafellssýslu … …... 000 2 veere verenunseserrrsee 42—43 
36. — Vestmannaeyjasýslu 2…..sssresessssveenseeee v vennen kerner senrenese 44—45 
37. — Rangårvallasyslu essere see are men uounenen —ukenee 46—47 
38. — Árnessýslu 1... … … f 48—49 
39, — Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð « og , Reykjavík 50—51 
40. — rer dar danysn eee meen vanernes beer never eee ste veee. 52—53 
41. — Mýrasýsin. ee en ken me urbensee ner 54—55 
42. — Snæfellsness og Hnappadalssý Sl... ir seeren senere nerne 56—57 
43. —  Dalasyslu odd. veere ene en en se . 1 58—59 
44. — Burðastraudarsýslu .......000.0.0. - see re es rereever 60— 61 
45. — Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað … 62—63 
46. — Sratðasýslu 2…....sssese 2 seernes se nen vanen rer eenee veere etener 64—65 
47. — Húnavatnssýslu -..........0.0.00.) 2. sr se reeeres 66— 67 
48. — Skagafjarðarsýslu...... . ......... ene en ss | 68—69 
49. — Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað er uvenner FARA 70—71 
50. — Þingeyjarsýslu ...............0..) lll... e.s | T2—T3 

Reikningar fyrir árið 1911. 

I. Sjóðir undir umsjón stjórnarráðsins. 

11. Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs ...... 14—15 
12. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Hannesar Árnasonar 16 
13. Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og 

Ingileifar Benediktsen .......00.......0, 2eln anser 17 
14 Reikningur yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurf.      



VII 

        
  

  

Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. Bless Bu 

andi þjóðjarðalandseta og ekkna þeirra í hinu fyrv. Suður- 

00 HARA RNS serene rese rrn nens 18 

15. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fischers ......... 19 

16. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes............00 19—20 

17. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amt- 

manns Þorsteinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur. ...... 20 

18. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Gríms- 

eyinga eaten sr nasirnar aðrar ie 21 

19. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Kristjáns konungs 

hins Níunda ..........00000.00.. seen. en snara ten 22 

20. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Friðriks konungs 

hins Åttunda arena 23 

21. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, er bíða tjón 

af jarðeldum .........000000000 te... vestan rr rss ratar 24 

123. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs mere 114 [245——246 

136. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ræktnnarsjóðs Íslands......... .. 281—285 

137. Reikningur yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabótasjóðs 

fyrir sveitahíbýli ...........0.0. . cac0c0 að nenenerenene ern. en 286 

138. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands... ......... 287 

139. Reikningur Styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar .... ... 288 

ll. Sjóðir undir stjóra eða umsjón biskups. 

3. Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs ...... 2 

4. Skýrsla um eignir kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði 3—6 

5. Skýrsla um lán kirkna úr hinum Almenna kirkjusjóði | T—-9 

6. Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs . ac.......0 enn... 10 
7. Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats ........ 220... 2 2. 10— 11 

8. Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar | 11—12 

9. Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs ...........00..... 12—13 

10. Reikningur yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats . 2.0....0.00.000. 13--14 

ll. Landsbankareikningar. 

67. Reikningur Landsbankans 1911 með athugasemdum ............... 115— 134 

93. Efnahagsreikningur Landsbankans 31. mars 1912 ......00.00.0200... 197—198 

120. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. júní 1912 2... 240—241 

124. Efnahagsreikningur Landsbankans 30. september 1912 ............1247—248 

IV. Söfnunarsjóðsreikningurinn. 

68. Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands ........... 135— 136 

69. Yfirlit yfir efnahag Såfnunarsjéds Islands 1... sneen 136—137      
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Nr. | Dagsetning. Fyrirsögn. ður 

V. Ýmsir reikningar. 

22 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis 

JÓNSSONAr 2... erna varnir rene 25 

öl. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms prófasts 

Þorsteinssonar ... seeren lesnar nee see 74 

52. Reikningur styrktarsjods handa barnakennurum se 74—75 

53. Reikningur yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 76 

54. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs skipstjóra og 

stýrimanna við Faxaflóa .. o.d0ie00ec rana. ananas kerree 77 

55. Reikningur Minningarsjéds Sigridar Thoroddsen … Gee 2 00... 78—79 

56. teikningur yfir tekjur og gjöld vátryggingarsjóðs sjómanna...... 79—80 

57. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins.........| 80—81 

70. Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts 

Melsteðs og frú Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs . … 137 

71. Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Pjeturs sýslumanns 

Þorsteinssonar ........0. na renna ser nee 138 

94. Reikningur yfir tekjur og gjöld Þúsund ára afmælissjóðs Eyja- 

fjarðarsýslu (.............0 nenna err arena 199 

95. Reikningur yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins |199—200 

96. Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs fyrir fátækar ekkjur 

og munaðarlaus börn í Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaup- 

stað Ll. sara ner nei regtas illar 200—201 

97. Reikningur yfir tekjur og gjöld bókasafns Norðuramtsins......... |201 —202 

98. Reikningur yfir tekjur og gjöld Legatsjóðs Jóns Sigurðssonar ... |202—203 

99. Reikningur yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í 

Borgarfjarðarsýslu dd... aranee ratar ennen 203--204 

100. Reikningur Búnaðarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu ..... seven 204—205 

134. Reikningur yfir tekjur og gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum | 282 

135. Efnahagsreikningur Samábyrgðarinnar .......0.000000 000. avec... 283 

140. Reikningur fyrir styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá mars 1911 

til mars 1912 asna rann eens. 289 

Ferðaáætlanir pósta. 

58. Áætlanir um strandferðir við Ísland 1912 ..........000.0 2 eeen. 82—87 

145. Åætlun um ferdir sðalpóstanna 1913 sussse senere nt 306 —313 

146. Áætlun aukapóstanna 1913........0)....0 000... 00n ra kenen venner 314—321 

147. Ferðaáætlun gufuskipa hins sameinaða gufuskipafjelags milli 

Kaupmannahafnar, Leith, Færeyja og Íslands 1913 ......... 322—325



IX 

  
  

  

; sn Blaðsíðu- 
Nr. { Dagsetning. Fyrirsögn. tal 

148. Ferðaáætlun gufuskipa Thorefjelagsins milli Kaupmannahafnar, 

Færeyja og Íslands 1913.............000..00 tr annan re rennee 326—329 
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Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 
Afmwælissjodur, þúsund ára Eyjafjarðar, reikn- 

ingur, 199. 

Ágúst Flygenring kaupmaður, konungkjörinn 

alþingismaður, 139. 

Ákranes, póstafgreiðslumaður skipaður, 88. 

Akureyri: styrktarsjóður fyrir fátækar ekkjur 

og munaðarlaus börn, reikningur, 200—-201; 

verðlagsskrá, 70— "1. 

Almennar reglur um varnir gegn útbreiðslu 

næmra sjúkdóma, 252— 259. 

Almennur kirkjusjóður, reikningur og skýrsl- 

ur, 2—9. 

Alþingismenn konungkjörnir, 139. 

Amtsbókasafnsreikningar: bókasafnsins á Akur- 

eyri, 201— 202; á Seyðisfirði, 80—81. 

Árgjaldasjóður, reikningur, 10. 

Arnarbælisprestakall í Ölfusi, embættislán, 207. 

Arnarstapa- og Skógarstrandarumboð og Hall- 

bjarnareyrar, laust, 140; leystur umboðs. 

maður frá sýslan, 139; settur, 139; skip 

aður, 242. 

Árnessýsla: heilbrigðissamþykt fyrir Stokks- 

eyri, 169— 176; verðlagsskrá, 48—49. 

Árni Gíslason, yfirfiskimatsmaður á Ísafirði, 26. 

Áukatekjulög, um skilning þeirra, 30. 

Austur-Landeyjahreppur, áveitusamþykt, 181 

— 183. 

Áveita, samþykt fyrir Austur-Landeyjahrepp, 

181— 183. 

Axarfjarðarhjerað, settur læknir, 242. 

B. 

Bakkagerði í Borgarfirði, takmörk verslunar- 

lóðar, 144.   

Barðastrandarsýsla, verðlagsskrá, 60 —61. 

Barnakennara styrktarsjóður, reikningur, 74 

—15. 

Barnaskólar, styrkur, 337 —338. 

Barnaskólasjóður Thorkillii, reikningur, 14— 15. 

Benedikt S. Þórarinsson kaupmaður, riddari af 

Dannebrog, 26. 

Bergmann, Sigrun, nuddlækningaleyfi, 26. 

Bifvjelafræði, kenslu- og prófreglugjörð, 228 

Bindindisfjelag Seyðisfjarðar, skógræktarsjóður, 

skipulagsskrá, 112. 

Bjarni Þorsteinsson amtmaður, gullbrúðkaups- 

sjóður, reikningur, 20. 

Björn Stefánsson, leystur frá prestsembætti, 26. 

Björn Vilhjálmsson, minningarsjóður, skipu- 

lagsskrá, 276. 

Björn Þórðarson, settur sýslumaður í Húna- 

vatnssýslu, 205. 

Björn Þorláksson prestur, konungkjörinn al- 

þingismaður, 139. 

Bókasafnareikningar: bókasafnsins á Akureyri, 

201—202; á Seyðisfirði, 80—81. 

Borgarfjarðarsýsla:  ekknasjóður  druknaðra 

manna, reikningur, 203—-204; verðlagsskrá 

52—53. 

Bráðabirgðauppbót prestakalla, 335. 

Brunabótasjóðir sveitarfjelaga, iðgjaldareglu- 

gjörð, 1. N 

Brunabótasjóður, hinn sameiginlegi fyrir sveita- 

híbýli, reikningur, 286. 

Brunamálalög, framkvæmd þeirra, 245. 

Bryggjureglugjörð, Steinsvararbryggja á Skipa- 
skaga, 118—179. 

Búnaðarfjelagastyrkur, 343—-349.



Búnaðarsjóður Eyjafjarðarsýslu, endurskoðuð 

skipulagsskrá, 176 — 177. 

Búnaðarsjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu, reikning- 

ur, 204—205. 

Byggingarlán prestakalla, sjá prestakallalán. 

Böðvar Þorvaldsson, 

Akranesi, 88. 

póstafgreiðslumaður á 

C. 

Carnegie, Andrew, verðlaunasjóður, skipulags 

skrá, 278—281. 

Christen Zimsen, Ítalskur konsúlaragent, 26. 

D. 

Dalasysla : fjallskilareglugjörð, 185— 196; verð- 

lagsskrá, 58 —59. 

Dalvík, takmörk verslunarlóðar, 143. 

E. 

Einar Jónsson prófastur, sóknarprestur í Hofs- 

prestakalli í Vopnafirði, 139. 

Einkarjettur, 350. 

Eiríkur Briem prófessor, 

þingismaður, 139. 

Ekkna og munaðarleysingja styrktarsjóður í 

Neshreppi utan Ennis, skipulagsskrá, 234 

— 235. 

Ekknasjóður druknaðra manna í Borgarfjarðar- 

sýslu, reikningur, 203--204. 

Embættislán prestakalla, sjá prestakallalán. 

Erfðafjárskattslög, framkvæmd þeirra, 28. 

búnaðarsjóðsskipulagsskrá, 

fyrir fátækar 

konungkjörinn al. 

Eyjafjarðarsýsla : 

176—177; styrktarsjóður 

ekkjur og munaðarlaus börn, reikningur, 

200—201; verðlagsskrá, 70— 71; þúsund ára 

afmælissjóður, reikningnr, 199. 

Eyrarbakki, póstafgreiðslumaður skipaður, 88. 

F. 

Farkensla, styrkur, 338 —342. 

Fátækramálefni, sjá framfærslumál. 

Ferðaáætlanir: landpósta, 306—313; 314— 

321; millilandaskipa, 322— 325; 326—-329; 

strandferðaskipa, 82—87; 330— 334. 

Firmnatilkynningar, 289— 293. 

Fischer, W., gjafasjóður, reikningur, 19.   

XI 

Fiske, W., gjafasjóðnr, reikningur, 21. 

Fiskimannasjóður Kjalarnesþings, reikningur, 

76. 

Fiskiveida- og hlunnindaskyrslur, ny skyrslu- 

form, 249—251. 

Fiskiveiðasjóður Íslands, reikningur, 287. 

Fjallskilareglugjörðir: fyrir Dalasýslu, 185— 

196; fyrir Mýrasýslu (breyting), 184. 

Fljótsdalshjerað, settur læknir, 139; skipaður 

205. 

Fljótshlíðarhreppur, fluttur þingstaður, 213. 

Framfarasjóður Jóns prófasts Melsteðs og frú 

Steinunnar Bjarnadóttur Melsteðs, reikning- 

ur, 187. 

Framfærslumál: 27—28; 29— 30; 208—209; 

210—212; 244; 251 —252. 

Friðriks VIII. styrktarsjóður, reikningur, 23; 

styrkur, 206. 

G. 

Girðingarsamþyktir: fyrir Selvogshrepp, 230— 

231; fyrir Svínavatnshrepp, 180—-181. 

Gísli Ísleifsson, frávikning um stundarsakir frá 

sýslumannsembætti, 205. 

Gísli Pjetursson, settur að þjóna Öxarfjarðar- 

hjeraði, 242. 

Gjafasjóðir, reikningar: Fischers, W., 19; 

Fiskes, W., 21; Guttorms Þorsteinssonar, 

74; Hannesar Árnasonar, 16; Jóns Sigurðs- 

sonar, 202—-203; Liebes, C., 19—20;, Pjet- 

urs Þorsteinssonar, 138; skipulagsskrá end- 

urskoðnð fyrir sjóð Hannesar Árnasonar, 

276 — 211. 

Gjöf Jóns Sigurðssonar, reglur, 239. 

Grafarós, heilbrigðissamþykt, 160— 168. 

Guðmundur Guðfinnsson, settur hjeraðslæknir 

í Rangárhjeraði, 242; skipaður, 349. 

Guðmundur Pjetursson, nnddlækningaleyfi, 26. 

Gufuskipaferðir, ferðaáætlanir: 82—87; 322— 

325; 326—329; 330—334; samningar, 301 

303; 303—305. 

Gullbringu- og Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 50 

—51. 
Gullbrúðkaupssjóður Bjarna amtmanns Þor- 

steinssonar og frú Þórunnar Hannesdóttur, 

reikningur, 20.



XII 

Gunnlaugur Þorsteinsson, hjeraðslæknir í Þing- 

eyrarhjeraði, 139. 

Quttormslegat, reikningur,10— 11. 

Guttormur Þorsteinsson, gjafasjóður, reikning- 

ur, 74. 

H. 

Hafliði Þórður Snæbjörnsson, sæmdur bjårg- 

unarheiðurspeningi, 330. 

Hafnarfjörður, verðlagsskrá, 50— öl. 

Hannes Árnason, gjafasjóður, reikningur, 16; 

skipulagsskrá endurskoðuð, 276— 271. 

Hannes Hafstein, minningarsjóður, skipulags- 

skrá, 34—35; skipaður ráðherra, 205. 

Havsteen, J., fv. amtmaður, 

alþingismaður, 139. 

Heiðursmerki: 26; 206; 380. 

Heilbrigðissamþyktir: fyrir Reykjavík (breyt- 

ingar), 30; 215— 216; fyrir Suðureyrarmalir 

ög jörðina Suðureyri, 152— 159. 

Hendrik Erlendsson, settur hjeraðslæknir í 

Hornafjarðarhjeraði, 139; skipaður, 349. 

Herdis Benediktsen, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 17. 

Hjálmar Jónsson, styrktarsjóður, reikningur, 

288. 

Hjeraðslæknisembætti : 

frá embætti, 140; 

139; 205. 

Hlunninda- og fiskiveiðaskýrslur, ný skýrslu- 

form, 249—251. 

Hnappadalssýsla, verðlagáskrá, 56—57. 

Hofsós, heilbrigðissamþykt, 160--168. 

Hofsprestakall í Vopnafirði, sóknarprestur skip- 

aður, 139. 

Hólmaprestakall, laust, 242. 

Hornafjarðarhjerað: hjeraðslæknir leystur frá 

embætti, 140; laust embættið, 140; settur 

læknir, 139; skipaður, 349. 

Hreppaskifting, Húsavíkurhreppi skift, 141— 

142. 

Hróarstunguhjerað, læknir settur, 242. 

Húnavatnssýsla: sparisjóðshlunnindi, 142—143; 

sýslumanni vikið frá embætti, 205; sýslu- 

maður settur, 205; verðlagsskrá, 66—67. 

Hundalækningar, reglugjörð fyrir Rangárvalla- 

sýslu, 146— 148. 

konungkjörinn 

hjeraðslæknir leystur 

laus, 140; 206; veitt, 

  

Hundar, innflutningur, 1; 27; 89; 207. 

Húsavíkurhreppur, hreppnum skift í tvö sveit- 

arfjelög, 141— 142. 

Húsbyggingarlán prestakalla, sjá prestakallalán. 

Hvammsprestakall í Laxárdal, húsbyggingarlán, 

144. 

1. Í. 

Iögjaldareglugjörð fyrir brunabótasjóði sveitar- 

fjelaga, 1. 

Ingileif Benediktsen, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 17. 

Innflutningur hunda, 1; 27, 89; 207. 

Ísafjarðarsýsla : búnaðarsjóðsreikningur, 204— 

205; heilbrigðissamþykt fyrir Suðureyrar. 

malir og jörðina Suðureyri, 152— 159; verð- 

lagsskrá, 62— 63. 

Ísafjörður, verðlagsskrá, 62—63. 

J. 

Jarðeldasjóðurinn, reikningur, 24. 

Jarðskjálftasamskotafje, útbýting, 145. 

Jóhann Kristján Briem, sóknarprestur í Mel- 

staðarprestakalli, 205. 

'. Jon Eiríksson hreppstjóri, Dannebrogsmaður, 

206. 

Jón Eiríksson, Kollektusjóður, reikningur 11 

— 12. 

Jón Hermannsson skrifstofustjóri, skipaður í 

stjórn vátryggingarsjóðs sjómanna, 349. 

Jón Hjaltalín Sigurðsson,  hjeraðslæknir í 

Reykjavík, 139. 

Jón Jensson assessor, sæmdur heiðursmerki 

Dannebrogsmanna, 206. 

Jón Krabbe, riddari af Dannebrog, 350. 

Jón Melsted, framfarasjóður, reikningur, 137. 

Jón N. Jóhannessen, leyfi til að bera björgunar- 

heiðurspening frakkneskan, 350; sóknarprest- 

ur Í Staðastaðarprestakalli, 140. 

Jón Ó. Magnússon, leystur frá umboðsmanns- 

sýslan, 139. 

Jón Pálmason og I. Salóme Þorleifsdóttir, 

minningarsjóður, skipulagsskrá, 111— 112. 

Jón Proppé, póstafgreiðslumaður í Ólafsvík, 

88; settur umboðsmaður, 139. 

Jón Sigurðsson, legatsjóður, reikningur, 202— 

203; reglur um gjöf, 239,



XIII 

Jón Sigurgeirsson frá Bjarnastöðum, minning- 

arsjóður, skipulagsskrá, 148— 150. 

Julius Havsteen fv. amtmaður, konungkjörinn 

alþingismaður, 139. 

Justitiarius í landsyfirrjettinum, skipaður, 242. 

K. 

Kaaber, L., konsúll fyrir Belgíu, 206. 

Kirkjujarðasjóður, lánveiting, 207; reikningur 

245—246. 
Kirkjusjóður almennur, reikningur og skýrsl- 

ur, 2—9. 

Kjósarsýsla, verðlagsskrá, 50—51. 

Klemens Jónsson landritari, leyfi til að bera 

þýskt heiðursmerki, 206. 

Kollektusjóður Jóns Eiríkssonar, reikningur, 

11— 12. 
Konsúlar viðurkendir: belgiskur konsúll, 206; 

140; ítalskur 

konsúlaragent, 26; rússneskur vicekonsúll, 

206. 
Konungkjörnir alþingismenn, 139. 

Kristján Jónsson, kommandör af Dannebrog, 

206; leystur frá ráðherraembætti, 205; skip 

aður justitiarius, 242. 

frakkneskur konaúlaragent;, 

Kristján Jónsson læknir, minningarsjóður, reikn- 

ingur, 25. 

Kristján IX., styrktarsjóður : heiðursgjafir, 242; 

reikningur, 22. 

Kynbótasamþykt um nautgripi, Rangárvalla- 

sýsla, 213—215. 

L. 

Lagabirtingar m. m.: 1; 141; 207; 243—244. 

Lán til prestakalla, sjá prestakallalán. 

Landpóstar, ferðaáætlanir, 306— 313; 314—321. 

Landprestakall, húsbyggingarlán, 145. 

Landsbankareikningar: 115—134; 197—198; 

240— 241; 247—248. 
Landasyfirrjetturinn, justitiarius skipaður, 242. 

Legatsjóður Jóns Sigurðssonar, 

202— 203. 
Lehmann Filhés, Margrjet, sjóður, skipulags- 

skrå, 151. 

Liebe, C., gjafasjóður, reikningur, 19—20. 

Ludvig Kaaber, konsúll fyrir Belgíu, 206, 

reikningur,   

Lækningaleyfi, 26; 88. 

Lögreglusamþykt Reykjavíkur, breyting, 114. 

Lögskýringar, 28; 30. 

M. 

Magnús Blöndal hreppstjóri, settur sýslumaður 

í Snæfellsness og Hnappadalssýslu, 88; 

skipaður umboðsmaður í Arnarstapa- og 

Skógarstrandarumboði og Hallbjarnareyrar, 

242. 

Magnús Guðmundsson, sýslumaður í Skaga- 

fjarðarsýslu; 205. 

Mannalát af slysförum, skýrslur, sjá slysfara- 

skýrslur. 

Margrjet Lehmann-Filhés, sjóður, skipulagsskrá, 

151. 
Melstaðarprestakall, laust, 88; veitt, 205. 

Millilandaskip, ferðaáætlanir, 322—325; 326 

— 329; samningar, 303—305. 

Minningarsjóðir; reikningar: Herdísar og 

Iugileifar Benediktsen, 17; Kristjáns læknis 

Jónssonar, 25; Sigríðar Thoroddsen, 78—79; 

skipulagsskrár: fyrir Minningarsjóð Björns 

Vilhjálmssonar, 276; Minningarsjóð Hannes- 

ar Hafsteins, 34—35; Minningarsjóð Jóns 

Pálmasonar og I. Salómear Þorleifsdóttur, 

1l1—112; Minningarsjóð Jóns Sigurgeirs- 

sonar, 148—150; Minningarsjóð Sigurðar 

Pálssonar hjeraðslæknis, 232; Minningarsjóð 

Stepháus Jónssonar verslunarstjóra, 233. 

Mjólkursala, reglugjörð fyrir Reykjavík, 31 

— 34. 
Mýrasýsla: fjallskilareglugjörðarbreyting, 184; 

verðlagsskrá, 54 —ð5. 

N. 

Nautgripakynbætur, samþykt fyrir Rangár. 

vallasýslu, 213--215. 

Neshreppur utan Ennis, ekkna og munaðar- 

leysingja styrktarsjóður, skipulagsskrá, 234 

—235. 

Norðfjarðarhjerað, laust, 206. 

Norður-Múlasýsla, verðlagsskrá, 36-—-37. 

Nuddlækningaleyfi, 26; 88.



XIV 

0. Ó. 

Olaf J. Olsen, forstöðumaður Sjöundadagsað- 

ventistasafnaðar, 139. 

Ólafsvík, póstafgreiðslumaður skipaður, 88. 

Ólafur Ísleifsson Þjórsártúni, takmarkað lækn- 

ingaleyfi, 26. 

Ólafur Jóhnson, rússneskur vicekonsúll, 206. 

Ólafur Óskar Lárusson, settur hjeraðslæknir í 

Fljótsðalshjeraði, 139; skipaður, 205; settur 

að þjóna Hróarstunguhjeraði, 242. 

P. 

Páll Vídalín Bjarnason, skipaður sýslumaður í 

Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, 139; sett- 

ur sýslumaður í Skagafjarðarsýslu, 205. 

Pjetur Þorsteinsson sýslumaður, gjafasjóður, 

reikningur, 139. 

Póstmál': Ferðaáætlanir fyrir landpósta, 306 

— 313; 314—321; fyrir millilandaskip, 322 

—825;, 326—329; fyrir strandferðaskip, 82 

—87; 330—334; gufuskipaferðasamningar, 

301—303; 303—305; póstafgreiðslumanna- 

sýslanir, lausar, 242; veittar, 88. 

Prentsmiðjusjóður Norðuramtsins, reikningur, 

199 — 200. 

Prestaekknasjóður Norðuramtsins, reikningur, 

12—13. 

Prestakallalán: Arnarbælisprestakall í Ölfusi 

(lántökuleyfi til fjósbygrgingar) 207 ; Hvamms. 

prestakall í Laxárdal, 144; Landprestakall, 

145, skýrsla um íbúðarhúsbyggingarlán 1912, 

281. 

Prestaköll: laus, 26; 88; 242; veitt, 139; 140; 

205; prestar leystir frá embætti, 26; 88. 

Prestlaunasjóður, ársreikningar prófasta, 249. 

Prestsekkjur, eftirlaun, 89; styrkur 335— 337. 

R. 

Ráðherra, leystur frá embætti, 205; skipaður, 

205. 

Rafmagnslækningaleyfi, 88. 

Rangárhjerað, laust, 140; settur hjeraðslæknir, 

242; skipaður 349. 

hundalækningareglugjörð, 

útbýtt, 
Rangárvallasýsla : 

146—148; jarðskjálftasamskotafje   

145, kynbótasamþykt um nautgripi, 213— 

215, verðlagsskrá, 46—47. 

Reykjavík: heilbrigðissamþyktarbreytingar, 30; 

215—216; lögreglusamþyktarbreyting, 114; 

mjólkursölureglugjörð, 31—34; verðlagsskrá, 

50—51. 

Reykjavíkurhjerað, 

139. 

Rottuhundar, innflutningur, 1. 

Ræktunarsjóður Íslands, reikningur, 284—285. 

skipaður hjeraðslæknir, 

S. 

Samábyrgð Íslands á fiskiskipum, reikningur, 
282 —283. 

Sauðárkróks sparisjóður, hlunnindi, 90. 

Selvogshreppur, girðingarsamþykt, 230— 231. 

Sesselja Þórðardóttir, prestsekkja frá Skinna- 
stað, eftirlaun, 89. 

Seyðisfjarðarkaupstaður, verðlagsskrá, 36—37. 

Sigríður Thoroddsen, minningarsjóður, reikn- 
ingur, 78—79. 

Sigrún Bergmann, nuddlækningaleyfi, 26. 

Sigurður Guðmundsson, póstafgreiðslumaður á 

Eyrarbakka, 88, 

Sigurður Jóhannesson, sóknarprestur í Tjarnar- 
prestakalli, 139. 

Sigurður Pálsson hjeraðslæknir, minningarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, 232. 

Sigurjón Markússon, settur sýslumaður í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu, 205. 

Sjómannavátryggingarsjóður, kosið í stjórn, 26; 

skipað, 349; reikningur, 79—-80. 

Sjómerki, vitar o. fl., reglugjörð, 235 — 939. 

Sjúkraleikfimi, lækningaleyfi, 88. 

Sjúkrasamlög, reglur um lögskráning, 90—91; 

samþyktarfyrirmyndir, 92—110, 

Sjöundadagsaðventistar, forstöðumannskosning 

staðfest, 139. 

Skaftafellssýsla, austurhluti: verðlagsskrá, 40 

41; vesturhluti: verðlagsskrá, 42—43. 

Skagafjarðarsýsla: heilbrigðissamþykt fyrir 

Hofsós og Gralarós, 160—168; sýslumaður 

settur, 205; skipaður, 205; verðlagsskrá, 

68— 69. 

Skeiðahrepps sparisjóður, hlunnindi, 143. 

Skipaskýrslur, um samning þeirra, 144— 145,



XV 

Skipstjóra og stýrlmanna styrktarsjóður, reikn- 

ingur, 77. 

Skógar og kjarr, reglur um meðferð, 113— 114. 

Skógræktarsjóður Bindindisfjelags Seyðisfjarðar, 

skipulagsskrá, 112. 

Slysfaraskýrslur 212; 213. 

Snæbjörn Arnljótsson, póstafgreiðslumaður á 

Þórshöfn, 88. 

Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: settur sýslu- 

maður, 88; 205; skipaður, 139; verðlagsskrá, 

56—57. 

Sótthreinsunarreglur, 260 — 275. 

Sóttvarnarreglur almennar, 252— 259. 

Sparisjóðshlunnindi: sparisjóður 

sýslu, 142—143; sparisjóður Sauðárkróks, 

90; sparisjóður Skeiðahrepps, 143. 

Staðastaðarprestakall, prestur leystur frá em- 

bætti, 88; skipaður, 140. 

Stefán Stefánsson skólameistari, konungkjörinn 

alþingismaður, 139. 

Steingrímur Jónsson sýslumaður, konungkjör- 

inn alþingismaður, 139. 

Bteinsvör, reglugjörð um notkun bryggju þar, 

178— 179. 

Steinunn Guðmundsdóttir, nuddlækningaleyfi, 

88. 

Stephán Jónsson verslunarstjóri, minningarsjóð- 

ur, skipulagsskrá, 233. 

Stokkseyri, heilbrigðissamþykt, 169--176. 
Strandasýsla, verðlagsskrá, 64 —65. 

Strandferðir, ferðaáætlanir, 82—87; 330—-334; 

samningur, 301 —303. 

Stýrimanna og skipstjóra styrktarsjóður, reikn 

ingur, 77. 

Stýrimannaskólinn: reglugerð um kenslufyrir- 

komulag skólans, 216—221, reglugjörð um 

kenslu og próf í bifvjelafræði, 228—229; 

reglugjörð vjelfræðisdeildar, 221 — 227. 

Styrktarsjóðir, reikningar: barnakennara, 74 

—T5; fátækra ekkna og munaðarlausra barna 

í Eyjafjarðarsýslu og á Akureyri, 200—201; 

fiskimannasjóðs Kjalarnesþings, 76; Friðriks 

VIII., 23; Hjálmars Jónssonar, 288; Krist- 

jáns IX., 22; skipstjóra og stýrimanna, 77; 

Tvede lyfsala, 289; verðugta og þurfandi 

þjóðjarðalandseta, 18; þeirra, er bíða tjón 

af jarðeldum, 24; skipulagsskrá: fyrir Styrkt- 

Húnavatns- 

  

arsjóð ekkna og munaðarleysingja í Nes- 

hreppi utan Ennis, 234 — 235. 

Suðureyrarmalir og jörðin Suðureyri, heilbrigð- 

issamþykt, 152— 159. 

Suður-Múlasýsla, verðlagsskrá, 38—39. 

Svarfaðardalshreppur, þingstaður fluttur, 29. 

Sveitahíbýla brunabótasjóður, reikningur, 286. 

Sveitarfjelaga brunabótasjóðir, iðgjaldareglu- 

gjörð, 1. 

Sveitfesti, sjá framfærslumál. 

Svínavatnshreppur, girðingarsamþykt, 180— 

181. 

Sýslumannsembætti: frávikning um stundar- 

sakir, 205; sett í, 88; 205; veitt, 139, 205. 

Sæmundur Bjarnhjeðinsson læknir, prófessor 

að nafnbót, 350. 

Söfnunarsjóður Íslands, reikningur, 135—137. 

T. 

Thorkillii barnaskólasjóður, reikningur, 14-—-15. 

Tjarnarprestakall á Vatusnesi, laust, 26; prest- 

ur skipaður, 139. 

Tómas Guðbrandsson hreppstjóri, Dannebrogs- 

maður, 350. 

Tvede, E., styrktarsjóður, reikningur, 289. 

U. Ú. 

Unglingaskólar, styrkur, 343. 

Uppbót, sjá bráðabirgðauppbót. 

Uppgjafaprestar, styrkur, 335. 

V. 

Vallholtslegat, reikningur, 13— 14. 

Vátryggingarsjóður fyrir sjómenn, kosið í stjórn, 

26; skipað, 349; reikningur, 79—80. 

Verðlagsskrár, 36— 73. 

Verðlaunasjóður Carnegies, skipulagsskrá, 278 

—281. 

Verslanaskrár, tilkynningar um 

firmnatilkynningar. 

Verslunarlóðir: takmörk lóðar á Bakkagerði í 

Borgarfirði, 144; takmörk lóðar í Dalvík, 

143. 

Verslunarskýrslur, um samning þeirra, 144— 

145; 209—210. 

Vestmannaeyjasýsla, verðlagsskrá, 44—45, 

firmu, sjá



XVI 

Vilhjålmur Briem, leystur frå prestsembætti, 

88. 

Vitar, sjómerki o. fl., reglugjörð, 235—239. 

Vjelfræðisdeild stýrimannaskólans, reglugjörð, 

221—227. 

Vörumerkjaauglýsingar, 294—300. 

Y. 

Yfirfiskimatsmaður, skipaður, 26. 

Z. 

Zimsen, Christen, italskur konsularagent, 26. 

P. 

Pingeyjarsysla, verdlagsskrå, 72—73. 

Pingeyrarhjerad, læknir skipadur, 139.   

Þingstaðir fluttir:  Fljotshliødarhrepps, 

Svarfaðardalshrepps, 29. 

Þjóðjarðalandseta styrktarsjóður, reikningur, 18. 

Þórarinn Guðmundsson, frakkneskur konsúlar- 

agent, 140. 

Þórshöfn, póstafgreiðslumaður skipaður, 88. 

Þorsteinn Sveinsson skipstjóri, kosinn í stjórn 

vátryggingarsjóðs sjómanna, 26. 

Þorvaldur Pálsson, leystur frá hjeraðslæknis- 

embætti, 140. 

Þúsund ára afmælissjóður Eyjafjarðar, reikn- 

ingur, 199. 

213, 

Ö. 
Örxarfjarðarhjerað, settur læknir, 242.



Stjórnartíðindi 1912, B 1. Í 1912 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1911. 
Auglýsing um ákvörðun tímabils þess, er nota md áfram vogarlóð og reislur, sem 

gjörðar eru eptir vogarkerfinu frá í. desember 1868, undirskrifuð af ráðherra 

4. desember 1911 (A. nr. 61, bls. 316—317). 

Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn, 

undirskrifuð af konungi 13. desember 1911 (A. nr. 62, bls. 318—-319). 
Viðauki við bráðabirgðareglugjörð fyrir háskóla Íslands 4. október 1911, undirskrif- 

aður af ráðherra 27. desember 1911 (A. nr. 63, bls. 320—321). 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Reykjavík um innflutning á rottuhundum. 1 
Stjórnarráðinu hefir borist beiðni frá h/f. P. I. Thorsteinsson á Co. hjer 20. jan. 

í bænum, um að því verði leyft að flytja hingað frá útlöndum einn eða tvo 

rottuhunda, til að reyna að eyða rottum í verslunarhúsum sínum. 

Eftir að hafa leitað álits dyralæknisins í Reykjavík um þetta mál, hefir 

stjórnarráðið, samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25, 9. júlí 

1909, veitt leyfi til þessa með eftirfarandi skilyrðum: 

1. að dýralæknir skoði hundana áður en þeir eru fluttir í land og hafi ekkert 

við heilbrigði þeirra að athuga, og 

2. að hundunum sje haldið í sóttkvi, svo að þeir komi eigi saman við aðra 

hunda, undir umsjón dýralæknis í í daga, ef þeir eru fluttir frá Danmörku, 

en ella 35 daga. 
Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar, að því viðbættu, að nefndu fjelagi hefir verið tilkyunt leyfi þetta hjeðan. 

Reglugjörð 2 
um iðgjöld til brunabótasjóða sveitarfjelaga. 

Brunabótaiðgjöld þau, sem ákveðin eru í 21. gr. reglugjörðar 20. október 

1906, um brunabótasjóði sveitarfjelaga, skulu haldast óbreytt til ársloka 1916. 

Í stjórnarráðinu, 31. janúar 1912. 

Kristján Jónsson. 
Jón Hermannsson. 

18. áag febrúarmán. 1912. Reykjavík, Ísafoldarprentamiðja
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna Kirkjusjóðs árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður frá fyrra ári: 

a. Ílánum . 2... kr. 16970 61 
b. Í bönkum -. von snor rr orm 15970 83 
c. I bankavaxtabrjefum SA 3700 00 

— kr. 
Innborgað kirkjufje å årinu . . . eee rem 
Uppbót á skiftum og keyptum bankavaxtabrjefum sr sr 
Vextir å årinu: 

a. Aflånum ..........…. kr. 3034 04 

b. Ur bønkum . . . eee eee rr 553 95 

c. Af bankavaxtabréfum EEN 166 50 

Greidd lán 2 re 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 FE 

Til jafnaðar við gjaldlið 5 2 2. 0 — 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Útborgað af inneign kirkna . . . . . . 2. 2... kr. 
Lánað kirkjum á árinu „2. eee re 

Kostnaður . . eee eee ere 

Til jafnadar vid tekjulid Ð 

Vaxtaafgangur . 2 2 me 
Sjóður við árslok: 

a. Ílánum . ........... kr. 85776 16 

b. Í bönkum . . 2 14131 41 

c. Í bankavaxtabr jefum A — 4200 00 

Samtals kr. 

Íslands biskudsdæmi, Reykjavík 6. jan. 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

96641 44 

13114 75 

31 50 

3154 49 
9264 45 

18070 00 

102 35 

140978 98 

9394 61 

18070 00 

40 00 

9264 45 

102 35 

104107 57 

140978 98



Skýrsla 
um eignir kirkna í hinum Almenna Kirkjusjóði 1911. 

                

  

  

  

       

            
      

Eign við | Lagt inn | Tekið út | Vextir | Eign við 

. . árslok á á á árslok 

Kirkjur: 1910. árinu. árinu. árinu. 1911. 

kr. ia. kr. Ía kr. a. kr. {a. kr. a. 

Norður- Múlaprófastsdæmi : | 
1 Skeggjastaðakirkja . 1859170 » | »f »)|>f 741391 1934109 
zu. Hofteigskirkja 159751) 100! »f > | >} 65(88| 1763|39 
3. Kirkjubæjarkirkja . 7830 77| > 7Tlooj 313/201 8136/97 
4. Hjaltastaðarkirkja 117963| 200} > > |>{ Blji8| 1430/81 
5. Eiðakirkja. 457 „(| >> „{18 4175 
6. Áskirkja . . 1850,15| 100) >{ > | >{ 751661 2025/81 
1. Valþjófsstaðarkirkja 883444 100) >| > '>| 37} >{ 1020(44 
8. Hofskirkja í Vopnafirði 336(66 8141f «  »f 1496} 43303 

Suður- Múlapr ófastsdæni : | 
9. Vallaneskirkja 5819/66 „æj > þ>| 2321784 6052/44 

10. Kolfreyjustaðarkirkja . 2035/53 „|>| > |>f 81/42) 2116/95 
11. Stöðvarkirkja 445(19 199) > » | » 18/22) 6621/41 
12. Ey dalakirkja BN 3062/34) 529179 » | >) 1291901 3722103 
13. Hofskirkja í Álftafirði 300 >| » | » 2132) 3021/32 

Austur-Skaftafellsprófastsdæmi : | 
14. Stafafellskirkja . . . .. 351 >| 215(44| >! >| 20140| 586/84 
15. Sandfellskirkja HA 108(49 A » |» 4/34 1121/83 
16. Bjarnaneskirkja . 3043! »I 179! »1 3222100 »| » „|> 
17. Einholtskirkja . .. 2011 „lof » | » „|80 20/91 
18. Kålfafellsstadarkirkja . »| »f 100 »| » |» 2166) 102166 

Vestur-Skaftafellsprófastsdæmi : | 
19. Prestbakkakirkja . . 3264| » #1 >1 > | >{ 130/56j 3394156 

kangárvallaprófastsdæmi: | 
20. Breiðabólsstaðarkir kja 5003/91 | » 5003/91 » | » » | >» 
21. Vodmulastadakirkja 1306146 „| 500) > 40/91 947'37 
22. Oddakirkja . .. 1952/35 33/03 «li 79! »f 2064138 
23. Stórólfshvolskirkja . 199(15 4403 » | » 9291 252147 
24. Kålfholtskirkja 544/35| 19960| > | si 2510} 769105 
25. Krosskirkja . 924l11| 150, >| > |>| 4236| 111647 
26. Eyvindarhólakirkja 2 | >| 500. >| > |>{ > 66| 500/66 

Árnessprófastsdæmi : | | 
27. Hrunakirkja 13/49 » ff > j>| > (54 14/03 
28. Mosfellskirkja . 1030/48 80! » > | > 42172) 115320 
29. Pingvallakirkja . 184152) > ,>| >|> 138 191|90 

Flyt. 48850|5t| 3511|301 8732|91 | 1503|81 | 40832|77     
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4 

Eign við | Lagt inn | Tekið út| Vextir | Eign við 
, . árslok á á á árslok 

Kirkjur: 1910. árinu. árinu. árinu. 1911. 

kr. a kr. | a. kr. | a. kr. | a kr. a. 

Flutt. 48850(57 | 3511/3018732/91 | 1503/81 |40832/77 
30. Strandarkirkja . 3459197) 1241/60) > | >{ 138140 3722197 
31. Gaulverjabæjarkirkja . 12| » 40| >| 12! » 1/18 41/18 
32. Haukadalskirkja » | » 43/85 » |» 1170 A5!B5 

| i 

Kjalarnesspråfastsdæmi: | | | 
33. Grindavíkur kirkja 1008} 212| „| 3038I5T 530| 12381 
34. Brautarholtskirkja . 210/63 » | » „> 10/83{ 28146 
35. Reynivallakirkja 2105/60 50! » > (oj 108/22{ 2863/82 
36. Garðakirkja > {>| 700! > > (> 10(50| 1050 

| 
Borgarfjarðarprófastsdæmi : | 

37. Saurbæjarkirkja 608180 » | » » | » 24/35) 6331/15 
38. Stóraáskirkja . 101/30 25| > » | » 4/90 131/20 
39. Reykholtskirkja . 7631/80] 300! » > | >{  3755| 1101/35 

Máýraprófastsdæmi : | 
40. Stafholtskirkja 2302/23 óði >{ > >| 94091 2451/32 
41. Síðumúlakirkja 1152/47 50! > » | >»)  47/101 1249/57 
42. Hvammskirkja 345(02 4791| 75! » 14 381/29 
43. Borgarkirkja . 20650| 100) >| >|> 1026 316|76 

Snæfellsnessprófastsdæmi : | | 
44. Breiðabólsstaðarkirkja 1799 I >» 3/12 81/11 
45.  Miklaholtskirkja 23910| 330) >{| > | >| 12i90| 582! » 
46. Narfeyrarkirkja . > |>| 100! »f » |» 133|  101/33 

| | 
Dalaprófastsdæmi : | 

47. Stéra-Vatnshornskirkja 499 88 s„lo| » | »f 90 >| 519!i88 
48. Snóksdalskirkja . 576 20 > | >| > | >{ 63/05| 163925 
49. Garpsdalskirkja . 1641/57 2505| > | >| 66/16) 1732178 
50. Sauðafellskirkja . » | »>f 120)o| > |> 1/60 121/60 

Barðastrandarprófastsdæmi: | 
bl. Selárdalskirkja .. „| > 99/88) » | >» 2| >{ 101/88 
52. Sauðlauksdalskirkja > | > To! » » » DI » Ti 

Vestur-lsafjar Darprófastsdæmi : | | 
53. Holtskirkja . 3771/76 > þ>| > | >{ 150/87| 3922/63 
54. Sæbólskirkja . > {| >| 1100) >| >; >| 221801 1122/80 

Norður-lsafjarðarprófastsdæmi : | | 
55. Staðarkirkja í Grunnavík 406(58| 13882| > | >| 16160) 562| > 

Flyt. 65202/05| 5947/77 |9123|48 | 2374162 165400|96



      

  

     

  

   
  

  
  

        
  

          

Eign við | Lagt inn | Tekið út | Vextir | Eign við 

i . árslok á á á árslok 
Kirkjur: 1910. árinu. árinu. árinu. 1911. 

kr. | a. kr. | a. kr. | a.þ kr. | a. kr. | na. 

| | | 
Flutt . 6520205 5947 7719123'48 1 2374/62 16540096 

| | | 
Strandaprófastsdæmi : | 

56. Staðarkirkja í Steingrímsfirði 1113/55 » | » » | >{  44(54| 1158/09 
51. Prestsbakkakirkja . . 60112 » I») > |>| 24(04| 625116 
58. Staðarkirkja í Hrútafirði . 5185 32691 > > 207| 386(61 
59. Árneskirkja . . 1099'99 6731 >>} 44! »Å 1211/30 
60. Ospakseyrarkirkja . 9791 > |» 319%)  101'/83 

Húnavatnsprófastsdæmi : | 
61. Stadarbakkakirkja . 48935 » | »Å »)' > 19/57  508/92 
62. Melstaðarkirkja . 1728/16 „| > „> | >} 691124 1797/28 
63. Tjarnarkirkja 23331 >» | »Å >» | » 9133) 242164 
64. Hofskirkja å Skagaströnd 332 08 » | » „> 1328| 345/36 
65. Undirfellskirkja . . 135|84 » | » » | » 51434  141/27 
66. Þingeyrakirkja 3875 190) » 201 13 1156 35/18 

| | 

Skagafjarðarprófastsdæmi: | | | 
67. Rípurkirkja . 2058109 36! » {vu >{ 8250} 2106/59 
68. Glaumbæjarkirkja . 2470/48 40190f > | >| 1001114 2611/49 
69. Mælifellskirkja 585/57 > oj > j>| 2342} 608/99 
70. Barðskirkja „> „í >| 26190)  699/38 
71. Goðdalakirkja 149/90 ”» | » ”» | » 6| »| 155190 
72. Fellskirkja . . 150109 58/79) > > 150| 21638 
73. Miklabæjarkirkja » |» 56/25 » | » 1112 57/37 

! 

Eyjafjarðarprófastsdæmi : | | 
14. Grimseyjarkirkja 1252/28 >>) > 4 >) 50091 1302/37 
15. Glæsibæjarkirkja 1327192 „joþ »|»f 5312 1381/04 
76. Kaupangskirkja . 1381/35 500! > „> 5525 1936160 
TI. Saurbæjarkirkja. 966581 670| » » |») 54291 1690/87 
18. Munkaþverárkirkja 2183110| 1220) > » | »f 12432) 4127142 
79. Lögmannshlíðarkirkja. 216(02 Gð| > » | » 924) 290126 
80. Akureyrarkirkja 1259122| 1110 > „| 6867) 2437189 
81. Bægisárkirkja 50| > 100i > » |» 3! » 153| > 
82. Vallakirkja 81463| 100/>| > | >| 3556| 950(19 

Suður Þingeyjarpr ófastsdæmi: 
83. Laufáskirkja . . . 60707 65! » » | » 2488)  696/95 
84. Hálskirkja . 121357 » | » » | » 48/54 f 1262/11 
85. Þóroddsstaðakirkja . 8149) > |s| >!>| 326| — 84/75 
86. Skútustaðakirkja 95642| > |>| > '>| 3825) 994(67 
87. Brettingsstaðakirkja 237 52 A A >» |» gðlað 24702 
88. Grenjadarstadarkirkja 1505/10 50| > » | » 20) 1615/30 

Flyt. 4111609|71 [9394/61 5503 20197581/14        

1912
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Tekið út | Vextir 

  

          

  

| Eign við | Lagt inn Bign við 
. . árslok á á á árslok 

Kirkjur: 1910. árinu. árinu. árinu. 1911. 

kr. | a. kr. la. kr. | a. kr. | a. kr. Ía. 

Flutt. 91862,84{11609,71 | 9394161 | 3603 20} 97581|14 
89. Grenivíkurkirkja 200' >{ 500, >} >>} 28 >| 128 = 
90. Illugastadakirkja > o| 435) > 870) 443170 

| | | Norður- bingeyjarp? dfastsdæmi: | | | 
91. Skinnastaðakirkja . . 61821 272:13 » 2628 916162 
92, Presthólakirkja 872 95 > |oþ > 3492!  907/87 
93. Ásmundarstaðakirkja 844 44 50) > » |») 3478 9292 
94. Svalbarðskirkja . 1587, 92 100 > 65254 1753117 
95.  Viðihólskirkja 19433| 14791 > 8/26 35050 

- ÍNN NN A | LL 
| | 

Samtals . 9618069] 13114175 | 9394/61 | 3704/39 108605. 22 

Athugasemd: Að meðtöldum 400 kr. í skuldabrjefum tilheyrandi Glæsi- 
bæjarkirkju í Eyjafjarðarprófastsdæmi og vaxtaafgangi, kr. 102.35, er eign sjóðs- 

ins í árslok kr. 104107.57. 

Íslands biskupsdæmi, 

Þórh. 

Reykjavík 6. 

Bjarnarson. 

jan. 1912



Skýrsla 
um lán kirkna úr hinum Almenna Kirkjusjóði í árslokin 1911. 

  
    

  

        

Skulda- ið Endur- | Fit 
. . Ni stöðvar 

Kirkjur: „Þbrjöf | npagi, | greiðslur} 51), 1911. 
útgefin. kjör. 

kr. A. kr. a. 

Norður- Múlaprófastsdæmi : 
1. Bakkagerðiskirkja . 1900 | 1000 00| 20år 450 00 

2. Vopnafjardarkirkja . 1904 | 3000 0016%,28årf 2526 09 

Sudur- Mulapråfastsdæmd : 
3.  Budareyrarkirkja 1911 | 2500 00 40 år | 2500 00 
4. Eskifjarðarkirkja 1902 | 1600 00, 20ár 880 00 

Sama . 1910 400 00| 1I0ár 360 00 
5. Neskirkja í Norðfirði 1897 | 4000 00| Z0ár | 1200 00 

Austur "Skaftafellsprofastsdæmt: . 
6. Bjarnaneskirkja . 1911 4500 00| 4ðár | 4500 00 
1. Einholtskirkja. 1899 300 00| 15 år 60 00 

Vestur- Skaftafallsprófastadæmi: 
8. Grafarkirkja . '96 '98| 1000 00| 20ár 262 00 

Sama . 1899 | 1400 00| 20ár 510 00 
9. Reyniskirkja . . 1895 | 1000 00| 20ár 200 00 

10. Skeiðflatarkirkja . 1901 | 1050 00) 21 år 400 00 
Sama . . 1907 500 001 20år 400 00 

Rangårvallapr ófastsdæmi ; 
11. Ásólfsskálakirkja 1906 200 00| 20ár 150 00 

Sama . . - 1908 200 00} 20ár 170 00 
12. Hlíðarendakirkja 1900 7100 00| 20ár 420 00 
13. Vestmannaeyjakirkja 1911 1200 00| 12ár { 1200 00 

Árnessprófastsdæmi : 
14. Eyrarbakkakirkja 1895 | 1700 00| 20ár 510 00 
15. Gaulverjabæjarkirkja 1909 { 2000 00| 25ár | 1840 00 

16. Hraungerðiskirkja 1906 600 00| ár 300 00 
1%. Hrepphólakirkja . 1910 | 2800 00} 28ár | 2700 00 
18. Hrunakirkja 709 '108 1500 00} 20ár Í 1425 00 

Sama . . 1911 770 00| 22 år 770 00 
19. Klausturhólakirkja . 1897 f 1400 001 25 år 672 00 

20. Kotstrandarkirkja , „09 '10| 3250 00| 26ár { 3125 00 

21. Ulafsvallakirkja '97 798) 800 00f 20ár 320 U0 

22. Stokkseyrarkirkja '91 7921 2500 00) 20år 125 00 
Sama . . . Å 1907 600 00) 12 år 400 00 

23. Stóranúpskirkja BR . Å 1909 | 3600 00} 30ár | 3480 00 

Flyt. 31855 09 

1912



1912 

        
  

Lánið 

  

        
  

Eftir- 
Skulda- , Endur- >. Á , i . stöðvar 

Kirkjur: , brjef upphafi greiðslu- 31/, 1911. 
utgefin. kjör. 

kr. a. kr. a. 

Flutt. 31855 09 
Ajalarnessprófastsdæmi - 

24.  Grindavíkurkirkja 1909 | 1000 00{ 2ðár 900 00 
25. Kálfatjarnarkirkja 1892 { 2000 00f 20 år 350 00 

Sama . 1910 200 00| dár 150 00 
26. RBeykjavíkurkirkja 1903 | 1500 00f 15 år 700 00 
27. Utskálakirkja . 1897 4000 00} 20ár | 1500 00 

Borgarfjarðarpr. Ofastsdæmi : 
28. Akraneskirkja . 'o5 96 04} 4600 00| 25ár | 2100 00 
29. Innrahólmskirkja 1891 1200 00f 24 år 300 00 
30. Lundarkirkja 1909 400 VO! S8Sár 300 00 

Ugraprofastsdæmå : 
31. Akrakirkja . . 1899 1400 00f 20 år 100 00 
32.  Iftaneskirkja. 1911 1100 00f 22år | 1100 00 
33. Álftártungukirkja 1905 500 00} 10ár 200 00 
34. Gilsbakkakirkja 1910 800 00} 20ár 700 00 

Snæfellsnessprófastsdæmi : 
35. Helgafellskirkja . 1903 500 00) 15år 233 33 
36. Olafsvikurkirkja . 1911 1500 00| 10 ár { 1500 00 
31. Setbergskirkja 1910 800 00{ 16ár 150 00 
38. staðastaðarkirkja 1901 { 1500 00|6%2Bár| 1139 85 

Sama . . 1902 100 00| 10ár 10 00 

Dalaprófastsdæmi : 
39. Hjarðarholtskirkja 1904 { 2000 00|6%28ár| 1608 16 
40. staðarhólskirkja . 1899 { 1000 00}| ?ðár 450 00 

Sama . . 1910 120 00| 16 år 675 00 

Barðastrandarprófastsdæmi : 
41. Bildudalskirkja 1910 | 3500 00} 35ár | 3400 00 
42. Brjánslækjarkirkja 1908 { 2000 00{ 2%5ár | 1760 00 
45. Eyrakirkja . . 1911 4 4500 00| 36ár | 4500 00 
44. Gufudalskirkja 1908 1000 00| 20ár 850 00 

Vestur- -Ísafjarðarprófastsdæmi: 
45. Myýrakirkja. . 1911 800 00{ 16ár 800 00 
46. Rafnseyrarkirkja. 1910 { 1000 00| 20ár 950 00 
47. Þingeyrarkirkja 1911 | 5000 00| 40ár | 5000 00 

Norður- -Ísafjarðarpr ófastsdæmi: 
48. Hólskirkja . . 1908 { 4000 001 25ár Í 3520 00 

Flyt. 68001 43



            
    

  
  

        
  

=> — me 

Skulda- |" | Endur | 
. . . 1 . stöðvar 

Kirkjur: brjef | inphati | Breiðslu 4944, 
útgefin. kjör. 

kr. a. kr. a. 

Flutt. 68001 43 
49. Staðarkirkja í Aðalvík 1904 | 1600 00| 20ár | 1040 00 

Sama . . . . . 1905 800 00) 20 år 560 00 
50. Unadsdalskirkja 1904 | 1000 00f 20 år 800 00 
51. Vatnsfjarðarkirkja 1911 1200 001 30 ár | 1200 00 

Strandaprófastsdæmi: 
52. Kollafjarðarneskirkja 1909 | 3500 00f 35år | 3300 00 

Húnavatnsprófastsdæmi: 
53. Auðkúlukirkja 1894 600 00| 20ár 90 00 

Sama . . . 1906 130 00| 20ár 97 50 
54. Bergsstaðakirkja . 1906 300 QOO{ 10ár 120 00 
55. Blönduóskirkja 1894 f 1000 00f6%, 28årf 526 09 

Sama . . . 1900 300 00) 15 år 80 00 
56. Breiðabólsstaðarkirkja . 1895 640 00) 20år 78 00 
57. Höskuldsstaðakirkja 1910 300 00| 6år 300 00 

Skagafjarðarpr ófastsdæmi ; 
58. Hvammskirkja . 1892 { 1000 00} 24ár 205 00 
59. Sauðárkrókskirkja 1904 300 00f 10år 90 00 
60. Silfrastadakirkja . 1900 200 00f 10år 20 00 
61. vidvikurkirkja 1893 500 00f 10 år 100 00 

Sama . 1909 100 00| 4 år 75 00 

Eyjafjarðarprófastsdæmi : 
62. Stærraárskógskirkja 1898 1000 00| 20ár 350 00 

Suður -Þingeyjarprófastsdæmi 
63. Húsavíkurkirkja . oa 1907 i 4500 00| 30år { 3900 00 

Sama . 1907 ; 2500 00; 25år j 2492 14 

Nor Dur- Þingeyjarprófastsdæmi : 
64. Sauðaneskirkja 1905 441 15| 10ár 180 00 

83605 16 

Verður þá upphæð lánanna í áralokin svo sem greint er í reikningi sjóðsins 1911 

Hjer bætast við 400 kr. tilheyrandi Glæsibæjarkirkju í fasteignarveðlánum nyrðra, 

sem þar greiðast vextir af, og fasteignarveðlán á Austurlandi, er fengið hafði verið úr sjóði 

Kirkjubæjarkirkju, og hinn Almenni Kirkjusjóður fær greidda 4!/,?/, vexti af, með 1300 kr. 

eftirstöðypum í árslok 1911, og 2 lán veitt * od og 1902) ur sjóðnum til prestakalla með 

eftirstöðvum 375 kr. 96 kr. . . . 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 6. jan. 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

Samtals 2171 00   
85776 16 

1912
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1911. 

  

  

kr. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok 1910: 

- a. Í bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 2000 00 

b. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 45 69 
orm kr. 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 90 00 
b. Af innstædu i banka . . . . . . — 1 78 

————————————————— kr. 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Úthlutað á synodus 1911 . kr. 

Keypt viðskiftabók í Landsbankanum . — 

Eftirstöðvar við árslok 1911: 

a. Í bankavaxtabrjefum  . . . + . . kr, 2000 00 

b. Í sparisjóði . 2... — 47 22 
—..—— kr. 

Samtals 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 6. janúar 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1911. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar við árslok 1910: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 2300 00 
b. Veðskuldabrjef . . — 1900 00 

c. Innstæða i Såfnunarsjådi . . . . . — 600 00 

d. Innstæða í banka . ...... — 123 08 

e. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 35 30 
————— kr. 

Flyt kr. 

2045 69 

91 78 

2137 47 

90 00 

0 25 

2047 22 
2137 47 

4958 38 

4958 38 
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11 

Fluttar kr. 4958 38 

Vextir á árinu 1911: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . . kr. 103 50 

b. Af veðskuldabrjefum . . „ 59 10 

c. Af innstæðu í Söfnunarsjóði 1910. .— 3 57 

d. Af innstædu i banka 1910 . . . . — 4 92 
. — — kr. 171 09 

Samtals kr. 5129 47 

Gjöld: 

Eftirstöðvar við árslok 1911: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 2300 00 

b. Veðskuldabrjef „2... — 1500 00 

c. Innstæða i Sofnunarsjédi . . . . . — 1003 57 
d. Innstæða i banka . ...... — 128 00 

e. Hjá reikningshaldara . . .... — 197 90 
———— kr. 5129 47 

Samtals kr. 5129 47 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik 6. januar 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1911. 

Tekjur: 

Eftirstöðvar í árslok 1910: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 14200 00 

b. Hjá reikningshaldara . . . 2... — 213 99 
—— kr. 14413 99 

Uppbót á skiftum og keyptum bankavaxtabrjéfum . . . — 52 50 

Vextir á árinu 1911 af bankavaxtabrjefum . . 2... 2. — = 639 00 
  

Samtals kr. 15105 49 

1912
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8 Gjöld: 

1. Úthlutað á árinu 1911: 
a. Til Hvanneyrarprestakalls . . . . kr. 140 00 

b. Fyrir þjónustu Þönglabakkasóknar . — 60 00 
—-— kr. 200 00 

2. Eftirstöðvar í árslok 1911: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 14700 00 

b. Hjå reikningshaldara . . ....— 205 49 
———————— kr. 14905 49 

Samtals“ kr. 15105 49 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 6. janúar 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

9 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Prestaekknasjóðs árið 1911. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar í árslok 1910: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 11000 00 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðs. . . . . — 13500 00 
c. I vedskuldabrjefum . . . . ...— 3688 00 
d. Á vöxtum í bönkum . .....— 57 30 
e. Hjå reikningshaldara . . .... — 246 51 

A. kr. 28491 81 

2. Gjafir og tillåg 1911 . . .. . 277 55 
3. Gjöf frá frú Kristínu heitinni Krabbe i " Kaupmannahåfn .— 400 00 
4. Vextir å årinu 1911: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . kr. 517 50 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði 1910 . …—— 608 96 

c. Af vedskuldabrjefum . . . . . . — 134 84 

d. Af innstæðu í bönkum . . . . . — 2 30 
—.— 1263 60 

Flyt kr, 30432 96



þa
n 

Gjald eftir sálmabókina : 

a. Af 9. útgáfu, 4. greiðsla af 5 . . . kr. 

b. Af 10. og 11. útgáfu, nálægt fyrri 

helmingi gjaldsins . ...... — 

Uppbót á keyptum bankavaxtabrjefum 

Gjöld: 

Úthlutað á Synodus 1911 

1911 

Eftirstöðvar í árslók 1911: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 

b. Í aðaldeild Söfnunarsjóðs. . . . . — 

c. Veðskuldabrjef eee eee re 

d. Í bönkum . . . eee eg re 

e. Hjå reikningshaldara FE 

Fluttar 

94 00 

400 00 

Auglýsing á gjöfum og flögum 1910 (Nýtt Kirkjublað 15, 

12000 00 

16413 00 

12000 00 

59 60 
260 99 

Samtals 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

Íslands biskupsdæmi, Reykjavík 16. janúar 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 

c. Innstæða í banka . . ..... — 

d. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1911. 

Tekjur: 

„ Eftirstöðvar í:árslok 1910: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 1300 00 

1050 00 

155 83 
111 25 

kr. 

Flyt kr, 

kr. 

304832 96 

494 00 

16 13 

30943 09 

1000 00 

9 50 

29933 59 

30943 09 

2617 08 

2617 08 

1912 

> 
10
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11 

> 

1. 

14 

Fluttar kr. 2617 08 
Afgjald af Ytra-Vallholti: 

a. Landskuld . .......….…. kr. 80 00 
b. Leigur 60 pd.smjör. . . ....— 36 00 

Lán frá prófasti Skagafjarðar . . . 

Uppbót á skiftum og keyptum bankavaxabréfum . 
Vestir á árinu 1911: 

  

  

a. Af bankavaxtabrjefum. .. . . kr. 63 00 

b. Af innstæðu í Söfnunarsjóði 1910. om 6 25 
c. Af innstædu i banka . . .... — 3 69 

me - kr. 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Úthlutað fátækum ekkjum í Hegranespingt : 

a. Sent frå biskupi . . . . kr. 65 00 

b. Jarðarafgjaldið að viðbættum kr. „5 — 121 55 
————...—— kr 

Eftirstöðvar við árslok 1911: 

a. Bankavaxtabrjef . BP . kr 1500 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 1056 25 

c. Innstæða í banka „2... — 18 77 

—————— kr. 

Samtals kr. 

Islands biskupsdæmi, Reykjavik 16. jan. 1912. 

Þórh. Bjarnarson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii barnaskólasjóðs árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1911 B. bls. 63): 

a. Veðskuldabréf . . . . . . 2... kr. 63966 74 

b. Veddeildarbréf . ....... — 1400 00 

Flyt kr, 65366 74 

kr. 116 00 

5 55 
10 00 

4 
2821 57 

186 55 

2635 02 

2821 57



“us 

c. Innstæða í bönkum. 

d. Í sjóði 

Vextir: 
Af veðskuldabrjefum 

b. — veðdeildarbrjefum 

c. — bankainnstæðu 

d 

> 

15 

- Fluttar 

— hlutabrjefum i Íslandsbanka 

Styrkur til fræðslu barna í Kjalarnesþingi 

Gjöld: 

  

Kostnaður við útgáfu æfisögu Jóns rektors Þorkelssonar, 

sem kemur á þ. á.: 

a. dr. Jón Þorkelsson, ritlaun 

b. Gutenberg, prentun . 

Vextir af keyptum hlutabréfum 

Sjóður til næsta árs: 

Veðskuldabréf 

Veðdeildarbrjef 

Í bönkum 

Í sjóði P
A
S
H
S
S
p
 

Hlutabrjef í Íslandsbanka 

65366 74 

135 94 

67 43 

— kr. 65570 11 

2507 83 

63 00 

32 98 

120 00 

—— kr. 2123 81 

Samtals kr. 68293 92 

kr. 2200 00 

560 00 
1200 00 

kr. 1760 00 

kr. 60 00 

60348 21 

1400 00 

2000 00 

500 42 

25 29 
64273 92 

Samtals kr. 68293 92 

Í stjórnarráði Íslands, 13. janúar 1919. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 
  

Eggert Briem. 

1912 

11
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16 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Hannesar Árnasonár fyrir árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. '11B bls. 59): 

a. Lán Reykjavíkur kaupstaðar 
b — 

c. Veðdeildarbrjef 

d. Í Landsbankanum 

Vextir: 

a. Af láni Reykjavíkur 
b. — fasteignalánum 

c. — veðdeildarbrjefum 

d. — fje í Landsbankanum. 

fyrirlestra . 
Sjóður til næsta árs 

gegn Íasteignarveði . 

Gjöld: 

Húsaleiga til cand. mag. dr. ph. Guðm. 

a. Lán Reykjavíkur kaupstaðar 

b. — gegn fasteignarveði 

c. Veðdeildarbrjef 

d. Í Landsbankanum 

kr. 23000 00 

— 28950 00 

— 5700 00 
— 105 00 

— 920 00 
1128 74 

— 256 50 

— 55 73 - 

  

Samtals 

Finnbogasonar til 

kr. 22000 00 

— 32150 00 

— 5700 00 
— 659 97 

  

Samtals 

I stjórnarráði Íslands, 6. janúar 1912. 

F. h. T. 

Kl. Jønsson. 

kr. 58355 00 

— 2360 97 

kr. 60715 97 

kr. 206 00 

kr. 60509 97 

kr. 60715 97 

' Eggert Briem.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benediktsen fyrir árið 1911. 

67804 77 

— 2689 68 
Samtals kr. 70494 45 

Tekjur: 

I. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911, B. bls. 60): 

a. Óuppsegjanleg ríkisskuldabrjef . . . kr. 5000 00 
b. Lán gegn fasteignarveði . . . . . — 61990 00 

ec. Í Landsbankanum . ......— 794 77 
d. Hjá reikningshaldara . . . ... — 20 00 

2, Vextir: 

a. Af ríkisskuldabrjefum til /, og 28/, 711. kr. 139 51 

b. — fasteignaveðslánum  . . ...— 2500 06 

c. — fjeibönkum . . .....…. — 50 11 

Gjöld: 

1. Vextir af keyptum hlutabrjefum í Íslandsbanka 

2. Tap á seldum kgl. skuldabrjefum 

Sjóður til næsta árs: vs
 

  

a. Lán gegn fasteignarveði . . . . . kr. 67990 00 
b. Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . . — 1600 00 

c. Innstæða í bönkum. . . 2... — 503 45 

Samtals 

Í stjórnarráði Íslands, 9. janúar 1912. 

F. hr. 

Ki. Jónsson. 

kr. 

kr. 

26 00 
315 00 

70093 45 
70494 45 

  

Eggert Briem. i 

1912 
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Reikningur 

ekkna þeirra í hinu fyrverandi Suðuramti árið 1911. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B bls. 50—51) 

a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . kr. 4200 00 

b. I Landsbankanum . ....….. — 381 08 

. Vextir: 

a. Af vedskuldabrjefum . . . . . . kr. 189 00 

b. — bankainnstæðu . .....…. — 14 04 

Samtals 

Gjöld: 

. Styrkur veittur 

. Sjóður í árslok: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . kr. 4200 00 
b. Í Landsbankanum . ...... — 460 12 

Samtals 

Í stjórnarráði Íslands, 6. jan. 1912. 

Kl. Jónsson. 

kr. 

kr. i 

kr. 

kr. 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta og 

4581 08 

4184 12 

124 00 

4660 12 

4784 12 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fischers fyrir árið 1911. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 51—52): 

a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 373 . kr. 20000 00 

b. Bankavaxtabréf . ......…. — 18000 00 

c. Í Landsbankanum . ......— 2131 90 

2. Vextir: 
a. Af innritunarskirteini !/, og 1/1, 11 — 700 00 

b. — bankavaxtabrjefum */ og 1; '11 — 810 00 

c. — fasteignarláni. . ...... — 5 88 

d. — fje i Landsbankanum . . . . . — 86 87 

Samtals 

Gjöld: 

1. Styrkur veittur samkvæmt stofnskrá sjóðsins 

2. Sjóður til næsta árs: 
a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 373 . kr. 20000 00 

  

b. Bankavaxtabrjeft . . .....…. — 18000 00 

c. Lån gegn fasteign . . ....…. — 1000 00 

d. Í Landsbankanum . .....…. — 1359 65 

Samtals 

Í stjórnarráði Íslands, 8. jan. 1912. 

F. h.r. 

Kl. Jónsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

40131 90 

1602 75 

41734 65 

1375 00 

40359 65 
41734 65 

Jón Hermannsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs C. Liebes árið 1911. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 50): 

Bankavaxtabrjef . 

2. Vextir af bankavaxtabrjefum 2 2 og 1? 

kr. 

Samtals kr. 

10700 00 

481 50 

11181 50 

1912 

15 

16
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16 Gjöld: 

1. Borgað Búnaðarfjelagi Islands. . . . . . kr 481 50 
2. Sjóður í árslok: 

Bankavaxtabrjéf . 0. 10700 00   

Samtals kr. 11181 50 
Í stjórnarráði Íslands, 6. jan. 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

17 Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 
frú Þórunnar Hannesdóttur fyrir árið 1911. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 47): 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 2500 00 
b. Lán gegn fasteignarveði BN 2000 00 
c. Í Landsbankanum . ...... — 600 00 

mm kr. 5100 00 
2, Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ?/, og 1/, 11 — 112 50 
b. — fasteignarlånum . . .....— 80 00 
c. — fje i Landsbankanum . . . . . — 28 10 

———— — — 220 60 

Samtals kr. 5320 60 

Gjöld: 
Sjóður í árslok: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 2500 00 
b. Lån gegn fasteignarvedi . . . . . — 2000 00 
ec. Í Landsbankanum . ...... — 820 60 

————— rr. 5320 60 

Samtals kr. 5320 60 

Í stjórnarráði Íslands, 6. jan. 1912. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

1912 

18 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs W. Fiskes til Grímseyinga árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 52—53): 

a. Bankavaxtabrjf . . . . 2... . kr. 19800 00 
b. 1 Landsbankanum. 2... 2... — 184 92 

Vextir af innstædu: ; 

a. Af bankavaxtabrjefum ?/, og !Y, 711 kr. 891 00 

b. — fje í Landsbankanum. . . . . — 0 1887 
  

Meðtekið frá prófessor H. S. White. 

Ágóði á keyptum bankavaxtabrjefum …… 

Samtals 

Gjöld: 

Borgað til oddvita Grimseyjarhrepps 
Vextir af keyptum bankavaxtabrjefum frá. !/; ER TI 

Í sjóði til n. á.: 

  

a. Bankavaxtabrjef . 0. kr. 23600 00 

b. Í Landsbankanum ....... . .…. — 184 99 

Samtals 

Í stjórnarráði Íslands, 8. jan. 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

kr. 19984 92 

— 904 57 
— 3735 00 
— 16 00 
kr. 24700 49 

kr. 850 90 

— 64 60 

— 23784 99 
kr. 24700 49 

Jón Hermannsson.
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19 

22 

  

kr. 10563 07 

— 380 26 

kr. 10943 33 

— 280 00 

nn 10663 33 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs Kristjáns konungs hins níunda fyrir árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 49); 

a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol.84 . . kr. 8600 00 
b. Veðskuldabrjef . . ... — 1600 00 

ce. Í Landsbankanum . ......— 363 07 

Vextir: 

a. Áf innritunarskirteini 1!/, og 17/1, 711. — 301 00 

b. — veðskuldabrjéfum . . . . . . — 64 00 

c. — fje í Landsbankanum . . . . . — 15 26 

Samtals 

Gjöld: 

Heiðursgjafir veittar: 

a. Guðmundi Erlendssyni, Skipholti . . kr. 140 00 

b. Bjarna Pjeturssyni, Grund . . . . — 140 00 

Sjodur i årslok: 

a. Innritunarskirteini Ltr. A. fol. 84 . . — 8600 00 

b. Vedskuldabrjef . ......…. — 1600 00 
c. Í Landsbankanum . ......— 463 33 

Samtals 

I stjórnarráði Íslands, 6. jan. 1919. 

F. h.r. 

Kl. Jónsson. 

kr. 10943 33 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

tekjur og gjöld styrktarsjóðs Friðriks konungs hins áttunda fyrir árið 1911. 

  

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 48): 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 10000 00 

b. Í Landsbankanum . .....…. — 542 12 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum ?/, og '/; 11 — 450 00 

b. — sparisjóðsinnstæðu . . 2... 2. — 33 25 

Samtals 

Gjöld: 

Styrkur til skógræktar: 

Til fjelags á Akureyri 

Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabrjef . 0. kr. 10000 00 

b. Í Landsbankanum . .....…. — 800 37 

Samtals 

Í stjórnarráði Íslands, 5. jan. 1912. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

kr. 10542 12 

— 483 25 

kr. 11025 37 

kr. 225 00 

— 10800 37 

kr. 11025 37 

Jón Hermannsson. 

1912 

20
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs þeirra, er bíða tjón at jarðeldum, árið 1911. 

a. 

C. 

d. 

e. 

a. 

b. 
c. 
d. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar 

Bankavaxtabrjef . 

I Landsbankanum 

Ogoldnir vextir 

Vextir: 

Af låni Seyðisfjarðar 
— öðrum lánum . . 

— bankavaxtabrjefum . 

— fje i Landsbankanum 

Styrkur til Eiðaskóla . 

Vextir at keyptu vedbrjeti . 
Sjóður í árslok: 

Lán  Seyðisfjarðarkaupstaðar 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls::69): 

kr. 
b. Lán gegn fasteign og ábyrgð sý slufjel. — 

13600 00 
22000 00 

2400 00 
925 08 

20 00 

612 00 
949 50 

108 00 

17 02 

Gjöld: 

— segn fasteign og ábyrgð sýslufél. — 
Bankavaxtabrjef . 

Í Landsbankanum 

Ogoldnir vextir . 

Samtals i 

12800 00 

23400 00 

2400 00 
650 44 

20 00 

Samtals 

I stjornarrådi Islands, 5. januar 1912. 

F. hr. 

Kl. Jónsson. 

kr. 38945 08 

kr. 1686 5? 
kr. 40631 60 
  

kr. 1336 00 

— 25 16 

kr. 39270 44 
kr. 40631 60 

  

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 

Tekjur: 

Í sjóði frá fyrra ári . ............. kr. 
Vextir: 
a. Af innlögum í Íslandsbanka . . . kr. 113 48 

b. Af bankavaxtabrjefum. . . . . . — 600 00 
————— kr. 

Bankvaxtabrjef keypt á árinu fyrir. . 8 

Samtals kr. 

Gjöld: 
Styrkur veittur: 
a. Önnu Valgerði Oddsdóttur frá Eyrar- 

bakka. . .. kr. 150 00 

b. Gísla Helgasyni fyrv. kaupm. frá Rvík — 150 00 

ce. Jóni Jónassyni kennara frá Hafnarf. — 150 00 
—.—2,.2— kr. 

Hlutabrjef í Íslandsbanka keypt fyrir . . . — 

Kostnaður við kaup á hlutabrjefunum og disc onto af þeim — 

Eftirstöðvar til næsta árs: 

a. Hlutabrjef í Íslandsbanka . . . . . kr. 10000 00 

b. Peningar í innlánsbók við Íslandsbanka — 310 94 
—————. kr. 

Samtals kr. 

Reykjavík, 30. desember 1911. 

Þórh. Bjarnarson.  G. Zoðga. Sig. Magnússon. 

1911. 

10237 78 

713 48 

10000 00 

20951 26 

450 00 

10000 00 

130 32 

"10370 94 
20951 26 

1912 

22
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Embætti og sýslanir m. m q sýslanir m. m. 
15. janúar skipaði ráðherrann fiskimatsmann Arna Gíslason yfirfiskimatsmann á Ísafirði. 

19. s. m. kaus sjómannafjelagið pBáran nr. 4€ á Akranesi Þorstein skipstjóra Sveins- 

son í Reykjavík til að ganga í stjórn vátryggingarsjóðs sjómanna í stað Ottó N. Þorlákssonar, 

sem fór úr stjórn sjóðsins eftir hlutkesti. 

22. s. m. veitti ráðherrann sóknarpresti að Tjörn á Vatnsnesi síra Birni Stefánssyni 

lausn frá embætti, samkvæmt beiðni hans, án eftirlauna. 

24. s.m. veitti ráðherrann Dannebrogsmanni Ólafi Ísleifssyni í Þjórsártúni takmarkað 

leyfi til að fást við lækningar. 

S. d. veitti ráðherrann cand. phil. Guðmundi Pjeturssyni í Reykjavík leyfi til þess 

að fást við nuddlækningar. 

S. d. veitti ráðherrann jungfrú Sigrúnu Bergmann leyfi til þess að fást við nudd- 

lækningar. 

Laust prestakall. 
Tjörn á Vatnsnesi í Húnavatnsprófastsdæmi, Tjarnar- og Vesturhópshólasóknir. — 

Prestssetrið Tjörn er metið í heimatekjum 90 kr. Eftirstöðvar jarðabótaláns, er tekið var 

1906 í Landsbankanum, 70 kr., er falla í gjalddaga 30. sept. 1912. Veitist frá fardögum , , BJ 5 p 

, 

1912. Auglýst laust 23. janúar 1912. Umsóknarfrestur til 15. mars 1912. 

Heiðursmerki. 
14. desbr. 1911 var Benedikt S. Þórarinsson kaupmaður í Reykjavík allramildilegast 

sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

Konsúll. 
23. október 1911 var Christen Zimsen viðurkendur ítalskur konsúlaragent í Reykjavík.
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Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Reykjavík um innflutning á hundi. 
Fy 

1912 
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Stjórnarráðinu hefir borist beidni frå Sigurdi Gudmundssyni afgreiðslu- 6. febr. 

manni hjer í bænum, um að honum verði leyft að flytja hjer i land hund frå ut- 

löndum, ættaðan frá Spáni. 
Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál, hefir 

stjórnarráðið, samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25, 9. júlí 

1909, veitt leyti til þessa með eftirfarandi skilyrðum: 

1. að dýralæknir skoði hundinn áður en hann er fluttur í land og hafi ekkert 

við heilbrigði hans að athuga 

2. að hundinum sje haldið í sóttkví, svo að hann komi eigi saman við aðra 

hunda, undir umsjón dýralæknis í 35 daga, og að hann eftir þann tíma reyn- 

ist að öllu leyti heilbrigður. 
Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar, að þvi viðbættu, að nefndum afgreiðslumanni hefir verið tilkynt leyfi þetta 

hjeðan. 

Brjef stjórnarráðsins fil sýslumannsins í Árnessýslu um sveitfesti þurfalings. 

Borgarstjórinn í Reykjavik hefir með brjefi, dags. 11. Í. m., áfrýjað til 

stjórnarráðsins úrskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 17. nó f. á, um ágrein- 

ing milli hreppsnefndar Gnúpverjahrepps og sín útaf sveitfesti Einars Einars- 

sonar, Laugaveg 72 hjer í bænum, sem víðurkent er, að fæ ddur sje í Háholti í 

Gnúverjahreppi hinn 9. apríl 1858, en maður þessi varð sveitarstyrksþurfandi 

  

hjer í bænum um miðjan nóvembermánuð 1910, og syna skjöl málsins, að hinn 

9. des. það ár hafði hann þegið 35 kr. sy rk. 

Eftir þeim skýrslum, sem fyrir í málinu, verður að telja sannað, 

að þurfamaður þessi hati hvergi nna, sjer sveit, er hann fjekk 

leyfi til að setjast að í Reykjavik etir hann dvalið þar síðan og      
    

enginn styrkur verið veittur ur ióv. 1910 eins og áður er 

greint, eða eftir að hann hafði dvalið I ga 10 ár samfleytt. Hinsvegar 

er það upplýst í málinu, að hann hafði á árunum 1908, 1909 og 1910 verið hjálp- 

arþurfi og öll þau ár notið ríflegs styrks úr Gnúpverjahreppi. Styrk þenna taldi 

borgarstjórinn í Reykjavík sveitarstyrk o Bist því, að hreppsnefnd Gnúpverja- 

hrepps viðurkendi sveitfesti mar og greiddi */, hluta hins veitta 

styrks. Hreppsnefnd Gnúpverjahre aftur á móti fram, að styrkur 

þessi gæti eigi talist sveitarstyrk bi rsem hann væri veittur med samskotum 

hreppsbúa, en eigi úr sveitarsjóði. Leiddi þetta til áðurnefnds úrskurðar yðar, 

    

  

   

    

sem kveður svo á, að umræddur þurfamaður skúli teljast sveitlægur i Reykjavík. 

Úrskurðinum hefir síðan verið áfrýjað hingað, eins og fyr er greint, og þess kraf- 

ist, að honum verði hrundið og þurfamaðurinn úrskurðaður sveitfastur í fæðing. 

arhreppnum, og hann skyldaður til að greiða %/, hins veitta styrks. 

Samkvæmt skýrslum þeim, sem hreppsnefnd Gnúpverjahrepps hefir gefið 

um samskot þar í hreppi handa þurfamanni þessum, hafa Hesti húandi menn í 

    

#0, dag marsmån, 19192 Reykjavík, Isafoldarprentamid)a 

24 
7. febr.
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24 
7. febr. 

25 
14. febr. 

hreppnum tekið þátt í þeim eftir líkum hlutföllum og aukaútsvörum er jafnað 
niður. Ástæðan til samskot i byrjun sú, að þurfamaðurinn sneri sjer til 

hreppsnefndaroðdvitans þaa vé ð síðan samþykt á almenn- 

um sveitarlund nskotin voru, eftir eigin 

játningu nreppsneð í þeim tilgangi að sveit- 

festa mann þenna itar því, að hún sem slík hafi 

átt þátt í samskotunum | skráð í bókum hennar, og sam- 

skotunum hafi ekki að neinu leyti saman við sveitarsjóðinn. Þó 

er það játað, að sami 1 var oddviti hreppsnefndarinnar, hafi haft á 

hendi innheimtu samskotanna 

Samkvæmt þessum málavöxtum verður það að teljast alveg ótvírætt, að 

aðferð sú, sem höfð hefir verið rkveiting þessa, og tilgangur hennar fari 

ekki einungis í bága við anda fátækralaga 10 nóv. 1905, heldur sje einnig bein 

tilraun til að fara kring um 63. og samskotin að skoðast sem tilraun 

til að fara kring um niðurlag . ev. En af þessu leiðir, að sam- 

skotin verða að teljast eiginlegur sveitarstyrkur og ber því að fella úrskurð yðar 

úr gildi. 

      

   

    

      

li í, 

  

    

      

Umræddur Einar kal vera sveitfastur í Gnúpverjahreppi og 

ber hreppssjóði þar að gr ina nefndu 35 kr. með 23 kr. 34 a. 

Þetta er yður hjermeð. tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hrepps- . A J fæ) é 2 

  

   

  

nefnd Gnúpverjahrepps 

Brjef stjórnarráðsins #/ sýslumannsins í Þingeyjarsýslu um framkvæmd laga 
nr. 15, 11. júlí 1911, um erfðafjárskatt. 

Með brjeti, dagsettu 12. f. m., hafið þjer, herra sýslumaður, spurst fyrir 

um, hvort eigi beri að skilja lög nr. 15, 11. júlí 1911, um erfðafjárskatt, svo, að 

ákvæði þeirra um upphæð skattsins g aðeins um dánarbú þeirra, sem andast 
eftir 31. des. 1911, svo að af öllum eldri búum beri að telja skattinn eftir hinum 

eldri lögum um erfðafjárskatt, þótt skiftum sje ekki lokið fyr en 1912 eða síðar. 
Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð yður til leiðbeiningar, að með því að 

skýrt er ákveðið í S. gr. nefndra laga, sað erfðafjárskattur komi í gialddaga við 

lát arfleifanda<, þá verður skatturinn að heimtast eftir hinum eldri lögum af öll- 
l feilur eftir þá menn, sem andast hafa fyrir 1. jan. 1912. Þetta 

    

   

  

um arfi, sem til 

ákvæði, sem er alveg samkvæmt hinni eldri löggjöf, kemur ekki í bága við 14. 

gr. laganna, sem segir að lögin öðlist gildi 1. jan. 1912, með því að allur áður 

fallinn arfur, þá þegar er fallinn í skatt, og aðeins um frest eður drátt að ræða 

á greiðslu hans. Gagnstæð skoðun í þessu efni mundi leiða til þess, að dráttur 

skiftaráðanda á að skifta búi, gæti orðið til þess að leggja þyngri skatt á erfingja 

en þeir annars hefðu átt að bera
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Brjef stjórnarráðsins tí! sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um flutning þingstaðar. 26 

Samkvæmt tillögum yðar, herra syslumaður, í brjefi, dagsettu 22. f. m., og 8. mars 

beiðni hreppsnefndarinnar í Svarfaðardalshreppi, veitir stjórnarráðið hjermeð sam- 

þykki sitt til þess, að þingstaður umgetins hrepps sje fluttur frá Tungufelli að 

Grund, með því skilyrði, að hreppsnefndin annist um að til verði á hinum nýja 
þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og til frekari 

birtingar. 

  

Brjef stjórnarráðsins tól sýslumannsins í Skaftafellssýslu um endurgjald á 27 

veittum sveitarstyrk. 15. mars 

Í nóvembermánuði 1909 var stúlkan Valgerður Sigurlína Bjarnadóttir, sem 

viðurkend er sveitlæg í Kleifahreppi hinum forna, að læknisráði á sjúkrahús 

i Reykjavík og lá hún þar til 17. febr. 1910, en frá þeim tíma og þar til hún 

hætti að njóta styrks hjer í bænum, í maí s. á, kom fátækranefnd Reykja- 

víkur, þar er hún var þá stödd, henni fyrir utan sjúkrahúss. Kostnaðurinn af 

dvöl stúlku þessarar á sjúkrahúsinu og utan þess varð alls 178 kr. 50 au., og 

varð bæjarsjóður að greiða þenna kostnað í bráðina, þarsem hann hafði ábyrgst 

legukostnaðinn í byrjun og síðan komið stúlkunni fyrir gegn fyrirfram umsamdri 

meðgjöf. Að fenginni viði urkenningu fyrir sveitfesti stúlkunnar krafði borgar- 

stjórinn í Reykjavík Kleifahrepp um endurgjald á öllum hinum veitta styrk, með 

því að ákvæði 63. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905 ættu eigi við þegar um legu- 
uk 

        

kostnað væri að ræða, og a þess hefði hreppsnefnd framfærslusveitarinnar átt 

hlut að því, að stúlka þessi fór til il að leita sjer lækninga. Hrepps- 

nefnd Kleifahrepps neitaði eindregið hinu síðastne ildi eigi heldur greiða 

nema */, hins framlagða kostnaðar og enda a 

   
    

Is ekkert af kostnaðinum utan 

sjúkrahúss, nema skýrsla kæmi um, að samið hefði verið fyrirfram um meðgjöf 

með stúlkunni þenna tíma. 

Ágreiningur þessi leiddi til þess, að þjer, herra sýslumaður, kváðuð upp 

úrskurð í málinu, að fengnum i lafði verið fyrirfram 

um kostnaðinn utan sjúkrahúss, fahreppur hinn forni 

sem áður voru 

úrskurður þessi bygður á því, að 

egukostnaði óskertum samkvæmt 77. 

    
skyldi greiða bæjarsjóði Reykjavíkur 86 kr. 50 au. 

greiddar bæjarsjóði af kostnaði 

dvalarsveit eigi endurgjaldsrjett á 
      

   

    

gr. nefndra laga, en aðeins % æmt 63. gr. sömu laga. 

Urskurði þessum hefur hreppsnefnd Klei! >ppS áfrýjað til stjórnarráðsins og 

andmælt skilningi yðar á 77. gr. | fist bess, ad hin urskurd- 

aða upphæð verði lækkuð svo sem fært | 

Stjórnarráðið verður að líta svo á, að eigi til að skilja orð 

Ti. gr. oftnefndra laga á þann hátt, að þau takmar gr, sem virðast 

alveg ótviræð, og ber Kleifahreppi því eigi að greiða nema %/, hins umrædda 

styrks, eða 42 kr. auk hinna þegar greiddu "7 kr 

  



1912 30 

27 Því úrskurðast 

15. mars Kleifahreppi hinum forna ber að greiða bæjarsjóði Reykjavíkur 42 kr. af 

hinum umrædda legukostnaði, auk þess, sem þegar er greitt. 
Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hrepps- 

nefnd Kleifahrepps hins forna, og ber yður að sjá um, að hún greiði hina úr- 

skurðuðu upphæð án tafar 

28 Brjef stjórnarráðsins él sýslumannsins í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu 

19, mars um skilning aukatekjulaga frá 11. júlí 191. 

Í brjefi, dagsettu 8. þ. m., hafið þjer, herra sýslumaður, spurst fyrir um 

það, hvernig skilja beri 24. gr. í lögum nr. 16, 11. júlí 1911, um aukatekjur lands- 

sjóðs, og sjerstaklega um það, hvernig beri að reikna þinglestursgjaldið af nánara 

tiltekinni upphæð. 
Þessum fyrirspurnum yðar er svarað þannig: 

Þegar fjárhæðin er 1000 kr., er þinglestursgjaldið 3 krónur, en sje fjár- 

hæðin meiri, skal reikna {Í krónu í viðbót af hverju fullu þúsundi króna. Gjaldið 

fyrir brjef sem hljóða á 1500 kr. er því 3 kr. en hljóði það á 2000 kr., 4 krón- 

ur, hið sama gjald er, nemi upphæðin t. a. m. 2999 krónum, en á krónur af 

3000 krónum o. s. frv. 

29 | jei Ko Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt um breyting á heilbrigðissamþykt 

fyrir Reykjavík 30. janúar 1905 og 27. febrúar 1908. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþyktir 

fyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eftirrituð samþykt um breyting á 

heilbrigðissamþykt fyrir Reykjavík 30 janúar 1905 og 27. febrúar 1908: 
39. gr. heilbrigðissamþyktarinnar orðist þannig: 

sÖll mjólkursala skal háð eftirliti heilbrigðisnefndar samkvæmt reglugjörð 

um mjólkursölu, er bæjarstjórnin hefir samið og stjórnarráðið samþykte. 

Þetta er hjermeð gjöri heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. mars 1919. 

Kristján Jónsson. 
Eggert Briem.



Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á reglugjörð fyrir mjólkursölu í Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþyktir 

fyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eftirritúð reglugjörð fyrir mjólkur- 

sölu í Reykjavík. 

a) 

b) 

Reglugjörð 
fyrir mjólkursölu í Reykjavík. 

1. gr. 

Allir, sem vilja gjörast mjólkursalar í Reykjavík, skulu sækja skriflega um 

það til lögreglustjóra, og skal umsókninni fylgja vottorð dýralæknis um það, 

að fjós og nautgripir mjólkurframleiðanda sjeu í góðu lagi, og skal mjólkur- 

sali á hverju ári í aprilmánuði senda lögreglustjóra slíkt vottorð. Að fengnu 
söluleyfi ber umsækjanda að fullnægja ákvæðum heilbrigðissamþyktar kaup- 

staðarins, og skal hann vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar.  Sjerhver 
mjólkursali er skyldur til að tilkynna lögreglustjóra tafarlaust frá hvaða 

heimilum mjólkin sje, sem hann selur, hvar í bænum salan fer fram, og 

sömuleiðis flutning sölustaðar. 

Bæjarbúar þeir, er framleiða mjólk til sölu, skulu tilkynna það lögreglu- 

stjóra, og skal þeirri tilkynningu fylgja vottorð dýralæknis um það sama, 

sem tekið er fram undir alið. 
Þeir skulu geyma mjólkina og selja í sæmilegum húsakynnum, sem heil- 

brigðisfulltrúi telur viðunandi. 
Heimilt er áreiðanlegum mjólkursölum að kalla mjólk sina barnamjólk, en 
hlíta verða þeir ákvæðum væntanlegrar reglugjörðar þar að lútandi. 

2. gr. 

Fita skal minst: 

í kaffirjóma 15'% 
í þeytirjóma 250“ 

í nýmjólk 3,25% 
í undanrennu !/,0/, i 

Eðlisþyngd nýmjólkur sje við 150 C. 1,028—1,034, undanrenningar 1,032— 

1,038. — 

1912 

30 
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Bannað er að selja mjólk, sem er: 
1. Óeðlileg á lit eða lykt, beisk eða sölt á bragðið, slímkend, blóðblandin, striml- 

uð eða súr. 

2. Úr veikum kúm, svo ástæða sje til að ætla að hún sje óholl. 
3. Blönduð vatni, ís eða öðrum efnum, hvort heldur þau eru sett í mjólkina til 

þess að hún haldi sjer betur eða í öðrum tilgangi. 
Óhrein er mjólkin, ef sýnilegt grugg sest undir hana á einum klukkutíma. 

D. Nýmjólk, sem er svikin á þann hátt, að rjómi hefir verið tekinn úr henni, 

eða hún hefir verið blönduð með undanrenningu, eða síðasta mjólkin úr 

júgrinu tekin frá. 

Bannað getur heilbrigðisnefnd mjólkursölu, ef óþrifalega er farið með 

mjólkina, eða hreinlæti og hirðing kúnna er í svo löku lagi, að erfitt sé að forð- 

ast að mjólkin óhreinkist; sömuleiðis ef næmur sjúkdómur er á heimili mjólkur- 
framleiðanda eða mjólkursala. 

Broddmjólk má ekki selja saman við aðra mjólk 

4. gr. 

Kæla skal mjólkina strax eftir að búið er að mjólka, þannig, að á vetr- 

um sjeu ílátin sett út, meðan mjólkin kólnar, og á sumrin sjeu mjólkurilátin 

sett ofan í kalt vatn hæfilegan tíma. Í sölubúðum skal hafa útbúnað til að kæla 

mjólkina þegar þörf gerist. 

Ð. f s r. g 

Öll mjólk skal flutt til bæjarins og um hann í lokuðum, þrifalegum vögn- 

um, Þó skal leyfilegt að tjalda yfir mjólkurilátin með segldúk í opnum vögnum, 

enda sje sá útbúnaður svo, að ílátin sjeu varin ryki og óþverra. Við allan flutn- 

ing mjólkur og mjólkuríláta skal gæta ítrasta hreinlætis. Skylt skal að búa svo 

um mjólkurílátin, að frost nái ekki mjólkinni. 

6. gr. 

Ekki má flytja, geyma eða selja mjólk í ílátum úr eir, messing eða sinki, 

nema tinuð sjeu að innan, nje öðrum ílátum, sem spilla mjólkinni, sjerstaklega 
ryðguðum. Sama gildir um krana í mjólkurílátum. 

Öll mjólkurilát, sem mjólk er flutt í til útsölustaðanna skulu vera með 

avo víðu opi, að hendi fullorðins manns komist ofan í þau. Undanskildar eru 
þó glærar flöskur. Mjólkurmál skulu vera með handfangi og fullnægja að efn- 

inu til sömu skilyrðum og önnur mjólkurilát. Mjólkurilátin má aldrei hafa undir 

annað en mjólk, nema heilbrigðisfulltrúi leyfi. 

Ef þjetta þarf lok mjólkuríláts, sem mjólk er flutt í til útsölustaða, skal 

það gert með togleðurshring. Sjerhver mjólkurframleiðandi, sem hefir útsölu á
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mjólk í Reykjavík, er skyldur til að merkja mjólkurilát sin með glöggu eignar- 

nafni, og senda þau innsigluð til útsölustaðanna. 
Öll mjólkurilát skulu vandlega hreinsuð. 

7. gr. 

Öll mjólkursala á götum úti er bönnuð, nema í lokuðum ílátum óáteknum. 

8. gr. 

Mjólkursölubúðir skulu fullnægja eftirfarandi skilyrðum : 

I. Búðin skal björt, loftgóð og auðvelt að hreinsa. Veggir skulu annaðhvort 
málaðir ljósir eða kalkaðir, og sjeu þá kalklitaðir árlega. loftið skal fylli- 

lega þjett, rykhelt, gólfið vatnshelt, hellulagt, þakið linoleum, vandlega mál- 
að eða gjört svo jafngildi þessu. 

Bekkir eða hyllur skulu vera fyrir mjólkurílátin og bakkar undir málin. 

3. Búð og iílátum skal halda vandlega hreinum, gólf þvegin daglega, en aldrei 

sópuð. 

Í mjólkurbúðum má ekki án leyfis heilbrigðisnefndar selja annað en 

brauð, kökur, mjólk, grjón, smjör, smjörlíki og egg. 

Sölumaður skal laus við næma og viðbjóðslega kvilla, vera hreinlega til 

fara, helst í hvítum ytri klæðum. 

Í mjólkurbúð má hvorki sofa nje matast. Liggi svefnherbergi eða eld- 

hús að buðinni, skal vel feld hurð á milli, sem jafnaðarlega sé læst. 

tr
 

9. gr. 

Sýkist maður á heimili mjólkursala, í húsi því, er mjólk er seld, skal 

það tafarlaust tilkvnt heilbrigðisfulltrúa. 

10. gr. 

Heimilt skal heilbrigðisfulltrúa hvenær sem vera skal að athuga sölu- 

búðir, ílát, mjólk, fjós og annað, sem að mjólkursölu eða þrifnaði lýtur. Skylt 

skal að láta honum í tje endurgjaldslaust mjólk til rannsóknar. Heilbrigðisfull- 

trúi skal skyldur til að rannsaka mjólk, ef mjólkursalar óska þess, 

il. gr. 

Heimilt skal heilbrigðisfulltrúa að ónýta mjólk, sem sala er bönnuð á, 
samkvæmt reglugjörð þessari. Sje hún grunsöm, má kyrsetja hana. Skylt skal 
að láta rannsaka nýmjólk á efnarannsóknarstofu, ef heilbrigðisfalltrúi telur þess 
þörf, og greiðir bæjarsjóður kostnaðinn við þá rannsókn. 

1912 

30 
2. mars
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30 12. gr. 
D, mars , FYRR ; 

Brot gegn ákvæðum reglugjörðar þessarar varða sektum alt ad 200 kr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. apríl 1912. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

I stjórnarráði Íslands, 2. mars 1912. 

Kristján Jónsson. 
  

31 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Hannesar Haf- 
4. mars Steins, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 4. mars 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Hannesar Hafsteins. 

I. gr. 

Sjóður þessi, sem stofnaður er af íslenskum konum á fimtugs afmæli H. 

Hafsteins, sem þakklætisvottur fyrir aðgjörðir hans í því að útvega konum jafn- 
rjetti við karlmenn til náms og embætta, og nemur nú um áramótin 1400 krón- 
um, skal heita: 

Minningarsjóður Hannesar Hafsteins. 

s) . 2. gr. 

Sjóð þenna, ásamt því, sem við hann bætist eftirleiðis með gjöfum og 

samskotum, vöxtum eður á annan hátt, skal fyrst um sinn ávaxta þannig, að 

kaupa fyrir hann bankavaxtabrjef, innlagsskirteini í öðrum hvorum bankanna eða 
trvgg verðbrjef, er gefi sem bestan arð eður vexti
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3. gr 31 

Vexti alla skal leggja við höfuðstól, þangað til sjóðurinn et orðinn fullar ás marz, 

3000 kr., þá má úthluta hálfs árs vöxtum, þó eigi yfir TÓ kr. á ári, uns sjóður- 
inn nemur 5000 kr. en þá má útbyta ?/, vaxtanna; má það gjöra þangað til 

sjóðurinn er orðinn 10000 kr., þá má úthh 3/, hlutum vaxtanna á ári hverju, 

þangað til sjóðurinn er orðinn 25000 kr., en år því má úthluta öllum árs- 
vöxtunum. 

Þyki ekki tilefni eða ástæða til eitthvert ár að útbýta neinu af vöxtun 

um, skal þá alla leggja við höfuðstól. 

  

4. gr 

Vöxtum þeim, sem samkvæmt framanrituðum ákvæðum má úthluta úr 

sjóðnum, skal varið til styrktar íslenskum kvennmönnum, sem stunda nám við há 

skóla Íslands, á þann hátt og eftir þeim reglum, sem háskólaráðið nánara ákveður. 

Skyldi svo að bera, þegar sjóðurinn hefir náð framanrituðu hámarki eða 

þar yfir, að eigi sje, að dómi háskólaráðsins, allajafna þörf á eða fullkomin ástæða 
til að verja vöxtum sjóðsins á þann hátt sem að ofan greinir, þá skal því heimilt 

að verja vöxtunum að meiru eða minna leyti, í eitt skifti eða oftar, til að verð. 
launa eða styðja visindalega starfsemi ís 

háskóla Íslands, eða styrkja þær til utanfarar í vísindalegu skyni. 

   

    

  

nskra kvenna, er útskrifaðar sjeu frá 

  

5. gr. 

Sjóðurinn stendur að öliu leyti undir stjórn háskólaráðsins. Það semur 

árlegan reikning sjóðsins, og skal hana birta annaðhvort í Stjórnartiðindunum eða 

í ársriti því, er háskólinn kann að gefa út, og slíkir reikningar eiga heima Í. 

6. or #3 

A stofnskrá þessari skal leita konunglegrar staðfestingar 

Fyrir hönd gefendanna 

Í samskotanefnd Minningarsjóðs Hannesar Hafsteins, 

Reykjavík, 12. febrúar 1912 

Guðrún Björnsdóttir Agusta Sigfúsdóttir 

formaður fjehirðir.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir v 

Nordur-Mulasyslu og Seydisfjardarkaupstad. 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

    

RO
 

DM
 
10
 

vi
 

10. 

19. 
13 

14. 

21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

Típeningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

A. Friður peningur. | | 

1 hndr., í kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjunni 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. áfllT | 92 (117 | 92 | 98 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . . . . hver á| 16 | 92 |1Ul | 52 | 85 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . hver ål 17 | 00 {102 | 00 I 85 
8 saudir, tvævetrir, å hausti . hver ål 14 | 52 1116 " 16 | 97 
12 saudir, veturgamlir, å hausti. . . hver á| 11 | 39 1136 | 68 |114 
8 ær geldar, á hausti . .. . . hver ål 12 | 85 1102 | 80 | 86 
10 ær mylkar, á hausti. . . hver åt 913 93 10 | 78 
l åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. ål 82 27182 27 | 69 
11/, hryssu, å sama aldri . . . . hver åt 76 | 25 101 | 67) 85 

| 
B. Uil, smjår og tólg | 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. ål » | 79 | 94 | 80 | 79 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. á| > (56 67 ' 20 56 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd.áj| > | 75 | 90 00 | 75 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. åf » | 30 | 36 | 00 I 30 

C. Tovara af ullu | 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver he spa 11 skreppur, en hver skreppa 
dd þræði . . „ pundið ál > s » , > 

60 pör eingirnissokka . . . . parið á| > » „ » > 
30 por tvibandsgjaldsokka . parid åj > | > » ” >» 

180 pör sjovetlinga. . . .……… parið á| » | 39 | 70 | 20 | 58 
20 eingirnispeysur . . ...….. hver á| >| > „| > > 
15 tvibandsgjaldpeysur . . hver áþ| > | > #5 » 
120 ålnir gjaldvodarv: aðmáls, åln. breids, Í al. á » | 98 {117 | 60 | 96 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á! » | 80 | 96 00 | 20 

| | 
D. Fiskur. | | 

1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin ål 12 | 81 | 76 ' 86 | 64 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| > » „| > » 
6 vættir af byrsklingi, vel verkudum, vættin ål >» » ,»| » 
6 vættir af vsu, hertri, . vættin á} > » > >» > 
6 vættir af håkarli, hertum . vættin ál 10 90 {65 40 | 54 

  

  

   

   

     



  

  

  

  

  
      

  

I peningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur. kr. aur. aur. 

E. Lýsi. 
27.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á| > „5 > 
28.{ — 1 tunna (120 pt. hákarlslýsis, . . 8 pottar á| > % „Ho > 
29,) — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar ál > , „| > 
30.) -— 1 tunna (120 pt.) þorskalvsis, S pottar áþ 1 | 72} 25 | 80 f 21 

F. Skinnavara 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . „ 10 pund áþ 16 | 17 f 64 | 68 { 54 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns. . . 10 pund ål 14 351 86 | 10) 72 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns . . . . 10 pund ål 10 | 15 f 60 | 90 I 51 

ð4.| — 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund åf 8 | 05 | 64 | 40 | 54 
35.14 — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund ål 5 | 89 {| 70 | 68 | 59 
36. — 6 fjórðungar selskinns . . 10 pund á , » » | » » 

37. — 940) lambskinn vöorlamba) einlit hvert á 25 | 60 | 00 I 50 

G. Ýmislegt 

a8.| 1 hndr., 6 pá. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið áf 12 | os þ 72 | 48 1 60 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum,. . pundið á| > > » » » 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri 10 pund åf 8 | 00) 96 | 00 | 80 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum 10 pund áþ > | » „Í > » 
42.1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ál 2 96 > | » | 59 
43 1 lambsfóður ál 4 25 »| »Åå 85 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . 106 | 01 I 89 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og télg 12 | 00 | 60 
Eftir C. eða í ullartóvöru 94 | 60 {79 
Eftir D. eða í fiski 71 | 13 | 59 
Eftir E. eða í lýsi 25 | 80 | 21 
Eftir F. eða í skinnavöru 67 | 79 | 57 

En medalverd allra landaura samantalid 457 | 35 (365 

og skift med 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 72 89 161 

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og bæjarfóg. á Seyðisfirði, 27. desbr. 1911. 

Jóh. Jóhannesson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð 

Stjórnarráð Íslands 23. febrúar 1912. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Sudur-Mulasyslu 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 
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10. 

12. 
13. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26.   

l 

1 

1 

1 

  

      

I peningumlHundrað á | Alin 
"kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

Á. Fríður peningur. 

hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, i fard. åf118 | 00 {118 | 00 | 98 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | | 
døgum ..........…. hver á| 14 | 96 | 89 ' Tö | 75 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti —. . hver á| 16 | 79 1100 | 74 | 84 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver åf 13 | 86 110 | 88 | 92 

12 sauðir, veturgamlir, á hausti .. hver ål 9 | 68 J116 ; 16 f 97 
s ær geldar, á hausti SN . hver ål 12 | 54 100 32 84 
10 ær mylkar, å hausti. . . . . . hver ål 9,07)90) 701 76 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í fard. á| 76 07176 OT | 63 
— lf, hryssu, á sama aldri . . . . . hver á| 69 (1792 23 4 77 

! 

B. Ull, smjor og tólg 

hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel pveginni, pd. åf » | 78 | 93 60 | 78 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd.á| > 51 |61 20151 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . 2. . pdåj >» 76191 20) 76 

120 pd. af tólg, velbræddri, . . . . pd ål » 31437 20}31 

C. Tóvara af ullu. 

hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa Il skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundiðá| >; > » » » 

— 50 pör eingirnissokka . . . . parid ål >» . 2 
) pör tvíbandsgjaldsokka FR parið á| > „ » | » > 

— 180 por sjovetlinga . . . . . . .. parid å 50 | 90 0017 
—- 20 eingirnispeysur . . soen hver á| > » » » » 

15 tvíbandsgjaldpeysur . . hver á| > > » » > 
— 120 álnir gjaldvoðarv: áðmáls, áln. breiða, 1 al. ål > » ” » ” 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar, 1 al ål >» » >» » » 

D. Fiskur | 

hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin á| 14 | 50 | 87 | 00 4 72 
— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin ál > » » > > 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin ál = » » > » 
— 6 vættir af ysu, hertri, . . . .… … vættin á| > > 
— 6 vættir af håkarli, hertum,. . . . vættin ål 10 | 00 | 60 | 00 p 50
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Ipeningum | Hundrað á | Álin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. | | 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar áþ >} > | of > 
28.| — 1 tunna (120 pt. hákarlslýsis, 8 pottar á| 1 | 61 24 | 15 | 20 
29. - 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á| > » > » » 
30. — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, 8 pottar ål 10 65424) 7514 21 

F. Skinnavara. 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund åj 185 | 07 {72 | 28 66 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . . 10 pund åt 15146492 | 76) 77 
33.) — 6 fjordungar hrossskinns . . 10 pund ål 11 | 44 | 68 | 64 | 57 
34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri, 10 pund á| 10 | 25 | 82 | 00 {| 68 
35.| — 12 fjórð sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund áf ú | 95} 95 | 4079 
36.| — 6 fjórðungar selskinns „10 pund áþ| so} > | »f > 
37.) — 240 lambskinn (vorlamba,, einlit hvert á 25 | 60 | 00 I 50 

G. Ýmislegt. | 
38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðunm, pundið áf 12 | 50 4 75 00 I 62 
39.| —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á| > „ , | » » 
40.| — 120 pd. affuglafiðri . . . . . . 10 pund ål 9 | 29 f111 | 4£ | 93 
41.| — 480 pd. af fjallagråsum . . . . . 10 pund åf > » „is » 
42.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir á ; 06 61 
43. 1 lambsfóður. á 1 1 39 » Å 88 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður | 

Eftir A. eða í friðu oe, 99 | 43 I 88 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 70 | 80 I 59 
Eftir C. eða í ullartóvöru 90 00 | 75 
Eftir D. eda i fiski 73 | 50 I 61 
Eftir E. eda i lysi . 24 | AN | 20 
Eftir F. eða í skinnavöru "8 51 | 65 

En meðalverð allra landaura samantalið 436 | 69 1363 

og skift með 6 synir: 

Meðalverð allra meðalverða 172 78|60   
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, Eskifirði 19. janúar 1912. 
Sigurjón Markússon (settur). 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 24. febrúar 1912. 

EF. h. r. 

Kl. Jonsson. 
Indr. Einarsson, 

1912 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1918. 

  

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 

23. 

24. 
25. 
20. 

D
A
 

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr., | kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá sum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i far. 
dögum . ..... hver å 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti, . . hver á 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . . hver á 
S ær goldar, á hausti . . . . . . hver å 
10 ær mylkar, á hausti . . hver á 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
1!/4 hryssu, á sama aldri . . . . . hver å 

B. Uli, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. 
120 pd af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. 

1 hndr., 30 pd hespugarns, 
C. Tóvara af ullu. 

3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . . pundið 

60 pör eingirnissokka . . . . . . parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið 
20 eingirnispeysur . . . . . . .. hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur. . .… hver 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiða, 1 al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 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 

Sr
 f
o
r
 ås
 

  

      

Í peningum| Hundrað á | Álin 
kr. aur. | kr.  aur.| aur. 

SN | 89 | 40 | 89 | 40 | 74 

10 | 35 | 62 | 10 f 52 
11 55 f 69 | 30 It 58 
8192 f 71 | 36 | 59 
6 68 | 80 161 67 
S 45 {67 | 60 | 56 

6. 00 I 60 | 00 ft 50 

77. 00 | 77 | 00 | 64 
62 00 | 82 | 67 | 69 

| 
j 

„ 73 1 87 | 60] 73 
» 48 | 57 | 60 | 48 
>» 65 | 75 | 60 3 

> (22 {926 4022 

2 > >» > * 

» > » > » 

> > > > > 

* 2 » 3 > 

> > > > > 

2 > > > > 

> >» 5 3 > 

> » > > > 

i 

> 2 > > 

> >» » > > 

3 > > » >» 

> > > » 

» > > >» >



    

  

  

  
  

  

      

41 1912 

i Ípeningum | Hundrað á | Alin 34 
kr. í aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. | 

27.| 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » >» ” » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . . 8 pottar ål >» > ” » > 
29. 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar ål >» > > » 
30. Í tunna (120 pt.) porskalysis . . 8 pottar á| > > » » » 

F. Skinnavara. 

31.| í hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund åf 13 75155 00) 46 
32. — 6 fjordungar kyrskinns . . . . 10 pund åt 10 | 00 | 60 ' 0050 
33.) — 6 Hordungar hrossskinns . . 10 pund ål 6 | 62 | 39 | 72 | 35 
34. 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. ål 4 50 | 36 | 00 I 30 
35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogám 10 pd. ål 2 | 72 1 32 | 64 | 27 
36.) — 6 fjordungar selskinns . . . . . 10 pund åt 6, 62 f 53 " 10 f 28 
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á| > | 18 f 45 | 20 I 36 

G. Ymislegt. | 
38.| 1 hndr., 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| 11 | 50 | 69 { 001 57 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á| > » »| » » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . . 1Ú0pund á| = 75 f105 | 00] 87 
41. 480 pd. af fjallagrösum . . . . . 10pund åf > > » > » 
42.15 álnir 1 dagsverk um heyvannir . . . . . . ål 2 50 „| > 150 
43.| — 1 lambsfødbur . . . 7 

| 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður : | 

Eftir A. eða í fríðu sn 13 | 29 f 61 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 61 30 I 51 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . » >» » 
Eftir D. eda i fiski > > 
Eftir E. eða í lýsi ; » 

Eftir F. eða í skinnavöru 42 | 81 {36 

En meðalverð allra landaura samantalið 177 90 |148 

og skift með 3 sýnir | 

Medalverd allra medalverda . 59 | 30] 49 

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 31. janúar 1912. 

Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands, 12. februar 1912, 

F. h. 1 
Fr 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

35 

Vestur-Skaftafellssyslu 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

        
Tpeningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur.J kr. | aur. | aur. 
  ' A. Fríður peningur. 

1. 1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. áþ 95 71 | 95 | 71 | 80 

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum „0 hver á( 10 29 (61 | Ta {51 
3. 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . hver á| 12 36 | 74 16 | 62 

4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á| 9! 96 | 79, 68 | 66 
5. 12 saudir, veturgamlir, å hausti. . . hver ål 7071492 52) 77 
6.| — 8 ær, geldar, å hausti . . . . . . hver ál 8 32 166 56 I 55 

T| — 10 ær, mylkar, å hausti. . . . . . hver ål 6 64) 66)401 55 

8. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á| 82 14 | 82 | 14 f 68 
9. 1!/g hryssu, á sama aldri . . . . . hver á| 61 86 |s2 48 I 69 

B. ti, smjör og tólg. 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á| > 59 | 70 80 f 59 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd.á| > 38 | 45 | 60 | 38 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd.á| > 60172 00 | 60 
13.| —- 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd.á| > 33 | 39 60 | 33 

C. Tóvara af ullu | 

14. 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 

        
skreppa 44 þræði „0... pundið á| > » » » > 

15.4 — 60 pör eingirnissokka . . . . .. parið ái > | > | > » 
16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka . . .. parid ål >» > »| >» > 
17. — 180 pör sjóvetlinga —. . . parið á) > | > ”» 0 >» > 
18. — 20 eingirnispeysur . 2. 2... hver ål » | » „| > 2 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur HR hver ål > » „| » 
20.1 — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á » » ” = » 

21.) —. 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á| > É „| > 

| 
D. Fiskur. 

22. 1 hudr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin ål > . > 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| > ! „1 osf > 
24.) — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á| > | > »| » » 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri, 0.0... Vvættin á| >; > > > > 
26. - 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin ál > 2 » » »
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FEE Í 7 i "fIpeningum | Hundrad å | Alin 35 
kr. | aur.| kr. aur. | aur. 

E. Lýsi. | 

27.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar ål » | >» | » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, R pottar á | 5 » » > 
29,4 — Í tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á » > „| = 

30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 8 pottar á > | > „|. » 

F. Skinnavara. | 

31.{ 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund ål 13 | 07 | 52 | 28 f 44 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . . 10 pund åj 9 | 93 | 59 | 58 {50 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund á| T | 86 | 47 | 16 4 39 
34. — S fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri, 10 pund åt 5 | 39 3 | 12 | 36 
35.| — 12 fjórð sauðskinns, af veturg.og ám 10 pund á| 2 | 80 | 33 | 60 | 28 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . „10 pundá| >| > 1» >» 
37.1 — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert åj » | 19 | 45 | 60 I 38 

| 

G. Ymislegt. | 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| > » „| > » 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundid åf > > >j » » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . „10 pund á » Lolo 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . „10 pund ál > » » > » 
42.1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . ål 2 76 »| » Å 55 
43.) — 1 lambsfødur. . . . FR á| 3 64 » » | 73 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eda i fridu REED 77 | 93 | 65 
Eftir B. eða í ullu, smjöri “ og tólg 57 | 00 I 47 
Eftir C. eða í ullartóvöru » » 
Eftir D. eda i fiski . » > 
Eftir E. eða í lýsi —. . . > » > 
Eftir F. eða í skinnavöru . . . 46 | 89 I 39 

En meðalverð allra landaura samantalið .- . SN . 181 | 82 4151 

og skift med 3 synir: 

Meðalverð allra medalverda ..........]60|/61/1350   
  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 31. januar 1912. 
Sig. Eggerz. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 13. febrúar 1912. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
Fndr Einarsson.
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjasýslu 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

      
      

    

Lo
 

. 
p
æ
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20.   

  

  

Tí peningumlHundrað á Í Alin 

kr.) aur.| kr. | aur. | aur. 
A. Fríður peningur. | 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á| > „ „ » 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum HA hver áþ 10 | 50 þ 63 0052 
— 6 sauðir, í 3 til d vet tra, å hausti hver ål 18 | 12 1108 72 | 91 
— 8 saudir, tvævetrir, å hausti . hver á| i1  00)|88 00) 73 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. hver á| "| 5090 0075 
— 8 ær geldar, á hausti hver á| 13 00 1104 001 87 
— 10 ær mylkar, å hausti. . hver ål 8) 00180 00167 

1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. å/117 00 1117 00 1 97 
— 1!/, hryssu, å sama aldri hver á| > > » > » 

B. Ull, smjår og tålg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á| > 63 | 75 60 | 63 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, pd. ål » 43151 60 | 43 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, pd á| > 73487) 601 73 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, pd. ál > 5238 40 | 32 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa í skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði pundið á | s » » » » 

60 pör eingirnissokka parið á| > » . 
— 30 pör tvibandsg sjaldsokka parið á| > > „| > » 
— 180 pör sjóvetlinga parið á 35 | 63 | 00 | 52 
— 20 eingirnispeysur hver á| > » "| > > 
— 15 tvibandsgjaldp eysur hver á| > >» „| » > 

120 ålnir gjaldvoðarv: aðmáls, áln. breið, 1 al. ål > » » 

— 120 ålnir ein iskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al á| > > > » 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin åj 11) 87171 22 f 59 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin ål » | > > > » 
— 6 vættir af þyrskl ingi, vel verkuðum, vættin ál 12 b0 75 | 00 | 62 
— 6 vættir af ysu, hertri, vættin á| 9 | 00 „54 | 00 ; 45 

6 vættir af hákarli, hertum. vættin á » .] 5; » ;    



      

  

  

  

    

  

1 fípeningum | Hundrað á { Alin 
"kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

21. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » » | » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar ål > „ „Í > » 
29,4 — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 8 pottar á| > >» „| > » 
30. 1 tunna (120 pt.) porskalysis, 8 pottar ål 1 | 60 f 24 | 00 I 20 

F. Skinnavara. | 
31. 1 hndr. 4 fjórðungar nautskinns . . 10 pund å » > sl > » 
32.| -— 6 fjordungar kyrskinns. . . . . 10 pundá! > » » ; » 
33.| — 6 fjordungar hrossskinns . . . . 10 pund åt > » » » > 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv.og eldri, 10 pund á{ > » » » 
35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg.og åm, 10 pund å » > » 
36. 6 fjordungar selskinns . . . . . 10 pund å „| » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba). einlit hvert å 23 1 óð { 20 146 

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| 6 50 | 78 { 00 | 65 
41. — 480 pd. af fjallagrösum  . . . . 10 pund ál > » > > > 
42.1 5 álnir, í dagsverk um heyannir. á| 3 75 > » | 75 
43.| — 1 lambsfóður á| 4 00 (#80 

I 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eda i fridu Hr 92 | 96] 77 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 63 | 30 | 53 
Eftir C. eða í ullartóvöru. 63 | 00 | 52 
Eftir D. eda i fiski 66 | 14 1 56 
Eftir E. eða í lýsi 24 | 00 | 20 
Eftir F. eða í skinnavöru . 5ð | 20 | 46 

En meðalverð allra landaura samantalið 365 | 20 1304 

og skift med 6 sýnir: | 

Meðalverð allra meðalverða 60 (87 {51       

Skrifstofu Vestmanneyjasýslu, 21. febrúar 1912. 

Karl Einarsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands 29. febrúar 1912. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson. 

1912 

86
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Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

“ TEpeningum | Hundrað á Í Álin 
kr. | aur.) kr. | aur. | aur. 

A. Friður peningur. 

1.| 1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á|107 | 40 107 | 40 { 89 

2.| —- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
” dögum 0. hver ål 10 | 65 | 63 | 90 | 53 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti. . . hver åf 12 { 60 | 75 | 60 I 63 
4. 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver ål 10 | 05 | 80 | 40 I 67 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, å hausti . . hver á| "| 55 | 90 | 60 {75 
6. 8 ær, geldar, á hausti . 0... hver ål 94110472, 80] 61 
TÅ — 10 ær, mylkar, å hausti. . . . . . hver ål 6 | 47 | 64 | 70 | 54 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á{ 85 | 601 85 4 60) 71 
9.) — 1/g hryssu, å sama aldri . . . . . hver åj 68 | 00 I 90 | 66 I 76 

B. Ull, smjår og tólg. | 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pá. á| > |61 | 73 | 20161 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. åf >» | 37 | 44 | 40 | 37 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkudu, . . . pd.å » 7 | 80 | 40 | 67 
13.) — 120 pd. af tolg, vel bræddri, . . . . pd. ål > | 33 | 39 | 60 f 33 

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 . . . . . . pundiðál| > „ » » » 

15.1 — 60 pår eingirnissokka. . .... parið ál > » » » > 
16. 30 pör tvibandsgjaldsokka . . .. parið á| > » » » » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . ..... parið á| > { 30 | 54 | 00 | 45 
18.| — 20 eingirnispeysur . . ..... hver á| > > » » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur . . . .. hver á| > » » » » 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. á| > » » » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 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 þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á| > » » > » 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . . vættiná| >; >1 >} >{ > 
26.| — 6 vættir af håkarli, hertum, . . vættin áþ >; >} >; >} >        



47 1912 

  

  

    
  
    

0 "Típeninguml Hundrað á | Alin 37 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. | 

27.1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, S pottar á| >! > #1} > > 
28.| —- 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, S pottar ål > > » >» 
29.| — í tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar áþ >} > > > » 
30. — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis S pottar ál > | „ » » » 

F. Skinnavara. | 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á| 13 | 14 þó2 | 56} 44 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns „0... 10 pund á| 10 { 00 | 60 00 150 

33.) — 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund åf 7 | 57 | 45 | 42 | 38 
34.| —- 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. ål 4 | 98 | 39 | 84 I 33 
35.) — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám 10 pd. ål 3 | 33 | 39 | 96 | 33 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pundá| > > > » » 
31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert åf » | 20 | 48 | 00 | 40 

G. Ýmislegt. 
38.1 1 hndr., 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| > > „ > „ 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á| > | > „ > » 
40... — 120 pd. af fuglafidri . . . . . . 10pund ål > > „ » » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . . lÖOpundál > > „ > » 
42. 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . . . . . ål 2 67 » » | 54 
43.| — 1 lambsføbur. . . . . . 0.0.0... ål 3) 52 » » | 70 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrtåldum landaurum verdur : | 

Eftir A. eda i fridu . 2 es se eee eee 81 | 30 | 68 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 2... 59 | 40 | 49 
Eftir C. eða í ullartóvört. 2 2 2 eee eee 54 | 00 | 45 
Eftir D. eða í fiski . 2 eee eee en "(> „ 
Eftir E. eða í lýsi BR | > 
Eftir F. eða í skinnavöru 2 47 | 63 | 40 

En meðalverð allra landaura samantalid . . . . .. 0.0.0... . 242 | 33 (202 

og skift med 4 synir 

Medalverd allra medalverda . . . . . . . . ... |60 58130   
  

Skrifstofu Rangårvallasyslu, 11. januar 1912. 
Björgvin Vigfússon. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 12. febrúar 1912. 

F.h.r 

KI. Jónsson. 
Indr, Einarsson.
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48 

Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Arnessyslu 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

      

14. 

22. 
23 
24. 
25.   26. 

A. Friður peningur. 

1 hndr., | kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá midjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

—- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dðÖgUM "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 . . . . . . hver å 
—- 10 ær mylkar, á hausti . . hver á 
— | áburðarhestur, taminn,5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1!/4 hryssu, á sama aldri . . . . . 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 
— 190 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 . . . . . . . pundið á 

— 60 pör eingimissokka . . . . . . parið á 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið á 
180 pör sjóvetlinga . . . . . 2. . parið á 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver á 

— 15 tvibandsgjaldpeysur. . . .… hver å 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 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. 

| 

| | á 118 | 50 |118 | 50 | 99 

13 | 19 f 79 | 14 | 66 
15 1 53 1 93 18 f 78 
12 | 235 | 97 | 84 I 82 
9 | 12 109 | 44 | 91 

11} 17189 36 I 74 
153 | 75 30 | 63 

86 | 12 | 86 (12 | 72 
67 | #7 | 90 | 49 | 75 

| 

>» 65178) < | 65 
> 4? f 50 40 | 42 
» 753 41 87 60 | 73 

» 35/42 > |35 

> åd » >» > 

» » » > > 

> > > > > 

„30 F 54 > | 45 

> » > > > 

> » » >» > 

» » » > > 

2 > > » > 

12 94 f 77 | 64 | 65 
» » > > > 

» > > » > 

» Þ 3 > » 

» > > > >
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A BN 7 (peningum | Hundrað á f Alinj 38 

kr. aur. J kr. | aur. | aur. 
  

E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt. hvalslýsis, . 8 pottar ál > » => » 

28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar á| > » > | > » 

29. - 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 8 pottar á| > > A » 
30.1 -— 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . . 8 pottar ål 2 ; 28 | 54 | 20 | 28 

F. Skinnavara. | | 

31.| 1 hndr., 4 fjordungar nautskinns . . . 10 pund ål 14 | 73 | 58 | 92 I 49 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund ål 12 | 10 | 72 | 60 | 60 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund åf 10 | 07 | 60 | 42 | 50 
34.| — 8 fjord, saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á| 7 | 38 | 58 | 64 | 49 
33.1 — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pund ål 4 | 78 | 57 | 36 | 48 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund ål >» > ”» | » » 
3t.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á| > 22 152 | 801 44 

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 åt >» » » > > 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pundá| > > » | >» > 
42.1 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . .ål 3 » > 60 

43.1 — 1 lambsfóður | 4 05 » » | 81 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . . .. NF 3 26 | 78 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. BN 64 | 50 | 54 

Eftir C. eða í ullartóvöru . 2 54 | » | 45 
Eftir D. eda i fski . ......... | 771 64 {65 
Eftir E. eða í lýsi —. 0. . | 34 | 2028 
Eftir F. eða í skinnavöru . . . . . 2... 60 12 {50 

En meðalverð allra landaura samantalið a 0.0... 883 í 72 þ8320 

og skift með 6 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda . . . ........ |63 |95 153     

Skrifstofu Arnessyslu, 30. desembermån. 1911. 

Sigurður Olafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands 13. febrúar 1912. 

F. h.r. 

KI. Jónsson. 
Índr. Einarsaon.
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjörð og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

          

19
 

Þ
A
R
 

gs 

10. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 
24. 
23. 
26.   

  

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

A. Fríður peningur. | 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjurn | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á|126 | 57 1126 | 57 1105 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum „0 hver á| 14 68 | ss | 08 | 73 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . hver á| 16 71 {100 | 26 | 84 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á| 13! 34 (106 72 | 8y 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 9 82 MIT | 84 I 98 
— S ær geldar, á hausti . . . . . . hver á| 12 | 73 01 | 84 {85 
— 10 ær mylkar, á hausti. . . hver åt 8 79187) 901 73 
— 1 åburdarhestur, taminn, $ til 12 vetra, i fard. ål 86 79 | 86 | 79 72 
— H/g hryssu, á sama aldri . . . . . hver ál 65 1 93 | 87 91 | 73 

B. Uli, smjår og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. ål » 67 | 80 | 40 | 67 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd.á| > 45 | 54 | 00 {45 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . pd. ål » | 76191 | 20 | 76 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. åj » | 39 | 46 | 80 fj 39 

C. Tóvara af ullu. | 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 
44 brædi. . . . . . . . . . pundið á > » > 

— 60 por eingirnissokkaå . . . . .. parið á| > » „| > » 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . .  parid ål » > „| » >» 
— 180 pör sjóvetlinga. . . . . . .. parid åf » | 42 | 75 | 60 | 63 
— 2 eingirmispeysur . . ...….…. hver ål » | > » » > 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver ål » » » » » 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. br eiðs, Í al. á| > » » | » » 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar, l al á; > > #1 > » 

| 
D. Fiskur. | 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin åj 13 97 | 83 82 | 70 
— 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin á| 19 | 42 |116 | 52 1 97 
— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin ål 13 64 | 81 84 | 68 
— 6 vættir af ysu, hertri, . … …  vættin ål 14 ; 33 | 85 | 98 772 
— 6 vættir af hákarli, hertum vættin á » » 2 > >      



          

31. 
32. 
33. 

35. 
36. 
37. 

  

E. Lýsi, 

1 hndr., Í tunna (120 pt.) hvalslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . 
— 6 fjórðungar kýrskinns. 
— 6 fjórðungar hrossskinns 
— 8 fjord. saudskinns, af tvæv.og eldri, 
— 12 fjord. saudskinns, af veturg.og åm, 
— 6 fjordungar selskinns . …… 
— 240 lambskinn (vorlamba). einlit 

G. Ýmislegt. 

8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 

10 pund 
10 pund 
10. pund 
10 pund 
10 pund 
10 pund 

hvert 

1 hndr, 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, 
— 120 pd. af fuglafiðri. 
—- 480 pd. af fjallagrösum 

ó álnir, 1 dagsverk um heyannir. 
— 1 lambsfóður 

pundið 
10 pund á 
10 pund 

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu. . 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 
Eftir C. eða í ullartóvöru . 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í lýsi . 
Eftir F. eða í skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift med 6 synir: 

Medalverd allra medalverda . 

  

      

"TIpeningum | Hundra0d å | Alin 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

» > > > > 

» » » > » 

1 | 75 | 26 | 25 | 22 

15 125 161) 00) 51 
14 | 46 | 86 | 76 I 72 
12 | 73 | 76 | 38 { 64 
9115473120161 
7 | 58 | 90 | 96 I 76 
» > > Ð D 

» | 32 | 76 | 80 | 64 

» » » > 3 

» > > > >» 

8 22 | 98 | 64 | 82 
”» | » » » » 

3/05) >» >»f 61 
4 | 50 » » | 90 

100 | 43 | 84 
68 | 10 | 57 
75 | 60 I 63 
92 | 041 77 
26 | 251 22 
717 | 52 | 65 

439 | 94 1368 

13 (32 161   
  

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu, 30. janúarmánaðar 1912. 
Magnús Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands 14. febrúar 1912. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr, Einarsson, 

1912 

39
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40 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu 

frá 16. maimánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

          
  

þa
 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

D
O
T
A
 

DW 

  

  

  

  

  

{ í peningumlHundrað á Í Alin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

A. Fríður peningur. | | 

1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, i fard. å/125 | 30 |125 | 30 1104 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum …… 09004044, hver ål 1581 45192 701 77 

— 6 saudir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver ål 17 | 40 |104 | 40 | 87 
— 8 saudir, tvævetrir, å hausti. . . . hver ål 14 | 28 |114 24 | 95 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 10 | 65 |127 | 80 1106 
— 8 ær geldar, á hausti. . . . . . . hver ål 12 | 44 | 99 " 52 | 83 
— 10 ær mylkar, å hausti. . hver ål 9105190 50) 75 
—. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. ål 851 20135 20) 71 
— 1!/, hryssu, å samåa aldri... hver á| 70. 90} 94 58 | 79 

B. UII, smjör og tólg. | 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel bveginni, pd. á| > | 64 | 76 | 80 | 64 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd.á| > {41 |49 20 |41 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu,  . . . pd. åf » | 65 | 81 60 | 68 
— 120 pd. af tólg, velbræddri, . . . . pd.ål »|35) 42 00) 35 

C. Tovara af ullu. | | 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði . 0.0... pundið á | > | > =} » 

— 60 pör eingirnissokka . . . . parið á| > „ » , » 
— 30 pör tvíbandse gjaldsokka . . . . parid ål > > » » > 
— 180 por sjóvetlinga FE parið á| > » » » » 
— 20 eingirnispeysur . . ..... hver á| > » » » » 
— 1Ð tvíbandsgjaldpeysur . . hver á| > » » » > 
— 120 ålnir gjaldvodar vadmåls, áln. breiðs, 1 al. åt > » » » » 
— 120 ålnir einskeftu, 1 al. til5 kv, breidrar, 1 al ål > > > » » 

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 ál > » » » » 
— 6 vættir af ysu, heriri, . . . . . . vættin ål > » » » » 
— 6 vættir af håkarli, hertum, . . vættin ål > » » » >        
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Ipeningum | Hundrað á | Alin 40 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 
  

  

  

E. Lýsi. | 

21.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » > > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . . 8 pottar á| > > » > » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar á| >) > » » » 
30. — 1 tunna (120 pt.) porskalysis, . . 8 pottar ål » > » » > 

F. Skinnavara. | | 

31.{ 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund åjf 13 | 11 | 32 | 44 | 44 
32.1 — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . . 10 pund á| 11 { 50 {69 | 00 I 57 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . . „10 pund á| 9 |57 |57 | 42 48 
34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri, 10 pund ål 7 | 12 | 535 | 96 I 47 
35.| — 12 fjord saudskinns, af veturg. og åm 10 pund á| 5 | 33 | 63 | 96 | 53 
36.) — 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund åf » | » » » » 
31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert ål » | 23 1 55 | 20 | 46 

G. Ýmislegt.     
        

| 
38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| > | » >» > » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á| >} > >» » » 
40.| — 120 pd. alfuglafiðri . . . . . . 10 pund åfj > | » » „ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . „10 pund ál > » » > » 
42.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . . ål 3 | 12 » » | 62 
43.) — 1 lambsfóður. 2. 2. | 44:52 > » | 90 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu 2 2. 103 | 80 | 86 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. . 2... |62 1 40 52 
Eftir C. eða í ullartóvöru . . .. 0... „| „| > 
Eftir D. eða í fiski FR » » » 

Eftir EB. eða í lýsi 2 » » » 

Eftir F. eða í skinnavöru . .......0.0. 0. Å 59 | 16 | 49 

En meðalverð allra landaura samantalið . . . . . . 0... .. j225 36 1187 

og skift með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða  . . . . . . 175 112168 
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 27. desember 1911. 

Sigurður Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 14. febrúar 1912. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
Tndr. Einarsson.
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41 Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Mýrasýslu 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 
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Å 1 hndr., 

  

A. Fríður peningur. 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far. 

dögum …… …… "hver 
6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti, . . hver 
8 saudir, tvævetrir, å hausti . . . . hver 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . . hver 
8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver 
10 ær mylkar, á hausti . . hver 
1 áburðarhestur, taminn,5 til 12 vetra, i fard. 

1//, hryssu, å sama aldri . . . . . hver 

B. Uli, smjår og tølg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pd. 
120 pd. af mislitri ullu, vel pveginni, . pd 
120 pd. af smjöri, vel verkudu, . . . pd. 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. 

C. Tóvara af ullu. 

å 
. aå 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði 20404... pundid 

60 pör eingirnissokka . . . . . . parið 
30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið 
180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið 
20 eingirnispeysur . . . . . . . hver 
15 tvíbandsgjaldpeysur. .. . hver 
120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. br eiðs, Í al. 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. br eiðrar, 1 al. 

D. Fiskur. 

| í 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 

  

    

I peningum) Hundrað á Alin 

kr. aur. | kr. | aur. | aur. 

| | 
á |110 | 11 {110 | 71 | 92 

á| 15 | 36 | 92 | 16 | 77 
á| 17 | 60 {105 | 60 | 88 
á| 18 | 90 |í11 | 20 | 93 
á| 10 | 75 |129 | 00 |107 
á| 10 | 92 | st 36 | 73 
ål 8179187 | 90 | 73 
ál 84 | 29 | 84 | og I 70 
ål] 71 | 14 | 94 | 85 | 79 

| 
| 

| 
ål > | 64 | 76 | 80 | 64 

» | 43 | 51 | 60 | 43 
ål >» | 69 | 82 | 80 | 69 
ål » | 33 | 39 | 60 | 33 

á » > > | > > 

á » » » > » 

á » » » | > > 

a „ » » | > » 

å > > „| > » 

á > » » | > > 

å > > » | » » 

á > » > | » > 

| 
á| 11 | 36 | 68 | 16 | 57 
á| >! > >; > > 
á „ > >» | » » 

á > > » | > > 

á » i > 2 | > >    



  

    

  

  
    

        
  

DD 

” DT en TI peningum I Hundrad å I Alin 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 
2t.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » >» » » 
28. — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . . 8 pottar ål > » „| > > 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 8 pottar ål 1 | 56 | 23 4 40 I 19 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á| > » » > „ 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á| 14 | 71 | 58 | 84 | 49 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . 10 pund ål 12 | 83 | 76 | 98 | 64 
33.) — 6 fjordungar hrossskinns . . . 10 pund á| 10 | 00 þ 60 ; 00 If 350 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. ål 8 | 33 | 66 | 64 {56 
35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pd. ål 6) 00) 72 | 00 | 60 
36.| — 6 fjórðungar selskinns 0.0... 10 pund åt » » > » „ 

31.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á| > | 261 62 | 40 {52 

G. Ýmislegt. | 
38.| 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsuðum, pundið á| 12 | 00 | 72 00 I 60 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á| >) > » „ » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . . 10pund åt 8 | 33 1105 | 96 | 88 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . . 10pundåf »| > > >» » 
42.1 5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . . . . . . ål 3, 31 » > | 66 
43.| — 1 lambsfóður . . 2... | 4 /50| > > {90 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður : | 

Eftir A. eða í fríðu IR 100 | 34 | 84 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 62 70 | 52 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . » » 

Eftir D. eda i fiski 68 16 | 57 
Eftir E. eða í lýsi 23 ' 40 {19 
Eftir F. eða í skinnavöru 66 | 14 | 55 

1 

En meðalverð allra landaura samantalið 320 | 14 |267 

og skift með 5 synir 

Meðalverð allra meðalverða. 64 |15153 

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 23. des. 1911. 

Sigurður Þórðarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands, 15. februar 1912, 

F. h.r. 

KI. Jónsson. 
Índr, Einarsson, 
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56 

Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Snæfelleness- og Hnappadalssýslu, 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

      

22. 
23. 
24. 
23. 
26. 

Ss
 

D
A
 

þu
 

  

Í peningum | Hundrað á { Álin 

kr. | aur. | kr. { aur. | aur. 

A. Fríður peningur. | 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á| 97 | 55 | 97 | 55 | s1 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum . 2... hver á| 12 | 85 {77 | 10 | 64 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . hver á| 15 | 2991 | 14 | 76 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á| 12 | 37 98 | 96 | 82 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 9 67 |116 | 04 {97 
8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver åj 11 | 41 f 91 | 28 | 76 
10 ær mylkar, å hausti. . . . … hver ål 8 | 20 | 82 | 00 I 68 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. ål 78 09 | 78 | 09 | 65 
11/, hryssu, å sama aldri . . . . . hver á| 66 | 64 | 88 | 85 | 74 

| 

B. Il, smjör og tólg. | 
1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel pveginni, pd. áli > | 62 | 74 | 40 | 62 

120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á| > | 40 |48 | 00 {40 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . pd. á| > { 63 | 75 | 60 | 63 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd.á| > | 34 | 40 | 80 I 34 

C. Tóvara af ullu. | 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skr eppa | 
44 brædi. . ......0.,. punddål > | > >» » > 

60 pår eingirnissokka . . . . . . paridåj » | > „| > » 
30 pör tvibandsgj jaldsokka . . . .  pariðá| >} > „| > » 
180 pör sjóvetlinga. 2 se. parið á| > ' > „1 > < 
20 eingirnispeysur . . ...….. hver á| >; > ”» | » > 
15 tvíbandsgjaldpeysur . . . hver á| >} > » | » » 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, lalá| >| > „1 > > 
120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breidrar, 1 al. å » | » „Í > » 

| | 
D. Fiskur. | | 

1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin ål 12 | 114 72, 66 161 
6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| > | » » | > » 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á| 11 í 75 | 70 | 50 | 59 
6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin ål 11 | 38 | 68 | 28 4 57 
6 vættir af håkarli, hertum, . . . vættin á| > FE >! > > 

  

  

    
  

 



                

  

  

  

    

  

 Típeningum { Hundrað á | Alin 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. | 
27. 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar ál > » ” > » 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á| > | > » » > 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á| 1 | 35} 201 25 {17 
30.| -— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 8 pottar á >1 >| > „| > 

| 
F. Skinnavara. | | 

31.| í hndr., 4 fjórðungar nautskinns 10 pund á| 14 | 44 {57 | 76 | 48 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns. 10 pund á| 11 ( 67 { 70 | 02 {58 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns 10 pund á| 9 | 6557 | 90 | 48 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á( 7 | 54 | 60 | 32 | 50 
35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg.ogám 10 pund á| 6 | 67 | 80 | 04 | 67 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . … 10 pund á| 17 ; 37 104 | 22 | 87 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á| > | 22 | 52 | 80 | 44 

| 
G. Ýmislegt. | 

38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundid ål 10 | 74 | 64 | 44 {54 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á >. >} > »f > 
40. — 120 pd. af fuglafiðri . 10 pund á| 6 57 | 78 84 {66 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum 10 pund ål » | » » » » 
42.15 álnir, 1 dagsverk um heyannir …… . ål 2) 97 > » | 59 
43.| — 1 lambsfóður „ál 4'44| >| >|89 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . . 91 | 29 I 76 
Eftir B. eda i ullu, smjåri og tólg. 59 | 70 f 50 
Eftir C. eda i ullartóvöru . » „ > 
Eftir D. eda i fiski 10 | 48 | 59 
Eftir E. eda i lysi 20 | 25 | lí 
Eftir F. eða í skinnavöru. 69 | 01 | 57 

En medalverd allra landaura samantalid 310 | 73 (259 

og skift med 5 synir: 

Medalverd allra medalverda . 62 115 152       
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 1. marz 1912. 
Magnús Blöndal (settur 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands 13. mars 1912. 

F. h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson.
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

    

Dalasyslu 

frá 16. maimánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

ST FEE Ipeningum | Hundrað á Í Alin 
kr. | aur.} kr. | aur. | aur. 

A. Fríður peningur. | 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á {| 99 (37 | 99 | 37 I 83 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum „2. hver ål 15 | 19 491 | 14 | 76 

3.1 — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. . . hver ål » » Þi > , 
4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á| 12 | 67 101 | 36 | 84 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 10 | 33 |123 | 96 1103 
6.| — 8 ær, geldar, á hausti . . . . . . hver á| 10 {81 |86 | 48 | 72 
1| — 10 ær, mylkar, å hausti. . . hver ål 8 | 56 | 85 | 60 | 71 
8.| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. ål 77 | 25 | 17 | 25 | 64 
9.| — I/g hryssu, á sama aldri . . . . . hver ål 66 | 50 | 88 | 67 | 74 

B. Ull, smjör og tólg. | 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á| > | 63 | 76 | 60 | 63 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. ål » | 39 | 46 | 80 | 39 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd.á| > | 60} 72 | 00} 60 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. ål >» |31) 37, 201 31 

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 pundið á| > „ „ » » 

15.! — 60 pör eingirmissokka . . . ... parið á! > >» > » >» 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . .  parid ål > » » » » 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . ..... parið á| > » > > » 
18.| — 2 eingirnispeysur . . 2... hver á| > » » » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver á| > » » » » 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. åt > „ » » » 
21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. tild kv. breidrar, 1 al. ål > > » > » 

D. Fiskur. | | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á| > » „| > » 
23.) — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum, vættin á| > » » > » 
24.) — .6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á| > » » > > 
25.| — 6 vættir af ýsu, herti, . . . . . vættin á| > » „| > » 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin åf > » » , » 
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"TI peningum | Hundrað á | Alin 43 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » » » > 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, . . 8 pottar á| > » „ >» » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar ål 1 | 353 | 19 | 95 ) 17 
30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis, . . 8 pottar á| > » » » >» 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund ål 15 | 94 | 63 | 76 | 53 
32. — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund ål! 13 | 09 | 78 | 54 I 65 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund åt 10 | 56 | 63 | 36 | 53 
34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv.og eldri, 10 pund á| > | > „ >» » 
35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg.og åm, 10 pund á| >} » » » » 
36.| — 6 fjordungar selskinns . . . 10 pund ål ») > >» » » 
37.4 — 240 lambskinn (vorlamba). einlit hvert á| > | 21 | 50 | 40 | 42 

G. Ýmislegt. | 
38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| 10 | 17 | 61 | 02 f 51 
39.| — 40 pd. af ædardun, óhreinsuðum, . pundid ål »| » » > » 
40.| —- 120 pd. af fuglafiðri. . . . . . 10 pundá| >} > >» >» » 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pundá| >} > » » » 
42.1 5 ålnir, i dagsverk um heyannir . | 2 | 68 » » | 54 
43.| — 1 lambsfóður ål 4/15 » | » I 83 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . . . FA 94 {231 78 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. FE 51 | 90 { 48 

Eftir C. eða í ullartóvöru. . 2 » » „ 
Eftir D. eða í fski . . . . .. 0, HR » > > 

Eftir E. eða í lýsi 2 2 eee eee eee 19 | 95 f 17 
Eftir F. eða í skinnavöru . . . . . 2. . 2... Å 64 | 01] 53 

En meðalverð allra landaura samantalið . - 1386 | 09 1196 

og skift med 4 synir: 

Medalverd allra medalverda . . . . . . . . . . . [59 |02 149         

Skrifstofu Dalasyslu, 25. januar 1912. 

Björn Bjarnarson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands 15. februar 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. 
Indr. Einarsson,
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Barðastrandararsýslu 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 
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94. 
25. 
26. 
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A. Friður peningur. 

Í 1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá un 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . 2. hver 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti, . . hver 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti . . . hver 
— 8 ær geldar, á hausti . . . . . . hver 
— 10 ær mylkar, á hausti . . hver 
— 1 áburðarhestur, taminn,5 til 12 vetra, í fard. 
— 1!/, hryssu, á sama aldri . . . . . hver 

B. Ull, smjör og tólg. 

| 1 hndr., 120 pd. af 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. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

n 

á 
á 

á 
á 

á 

á 

á 
á 

S
.
S
.
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i 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa44 þræði . . . . . . . pundið 

— 60 pör eingirnissokka . . . . . . parið 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . parið 
— 180 pör sjóvetlinga . . . . . . . parið 
— 20 eingirnispeygur . . . . . . . hver 
— 15 tvíbandsgjaldpeysur. . . . hver 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, al. 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 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 
á 

á 

á 
á 
á 
á 
á 

1 peningum| Hundrað á | Alin 
kr. | aur. | kr. | aur.| aur. 

álll1 18 11 | 18 | 93 

14 82188192) 74 
17 | 48 (104 | 538 | 87 
13 94 1111 | 52 | 93 
10 59 1127 | 08 f106 

3 55 1108 | 40 | 90 
9 | 35 | 93 | 50 | 78 
77 | 22 | 77 | 22 | 64 
65 56187; 41 f 73 

» | 66 | 79 | 20 | 66 
» | 44 | 52 | 80 | 44 
»171185  20t Ti 
» | 39 | 46 | 80 | 39 

| 

> > 3 > » 

> > » > > 

» | 27 | 48 | 60 | 40 
> | > » » > 

> | » » > > 

> >» » > » 

12 | 56 | 75 | 36 | 63 
| > > > > 

11 | o7 | 66 | 42 | 55 
> | » 2 > > 

» | » 2 > > 
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Típeningum | Hundrað á | Alin 44 
í kr. | aur. | kr. | aur. { aur. 

E. Lýsi. | | 

at.| í hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, . 8 pottar ål > >} >) >} > 
28.I — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar á| > » » » » 

29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar á| 1 | 50 | 2250 | 19 
30.1 -— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . 8 pottar á| > ) » » > 

F. Skinnavara. 

31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á| 18 { 30 þ 73 | 20} 61 

32.1 — 6 fjórðuns gar kýrskinns. . . . . 10 pund á 15 {55 {93 | 30 | 78 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . 10 pund á | 12 (12 þ 72 | 72 1 61 

34. — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund åj 10 | 06 | 80 | 48 | 67 

35.| — 12 fjord. saudskinns, af veturg. ogåm 10 pund á| 8 | 25 | 49 | 00 | 82 

36.| — 6 fjordungar selskinns . . . . . 10 pund á| 11 | 87 {59 | 35 } 49 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á| > | 25 60 { 00 {50 

| 
G. Ýmislegt. | 

38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| 11 | 50 | 69 | 00 | 57 

39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum,. . pundið á| > | > > > > 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . 10 pund åt 7 | 58 | 90 | 96 | 76 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . IO pundá| >| > > > > 

42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . .á| 285 >» » | 57 

43.| — 1 lambsfødur 2 0 Á 4 5 > » 97 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu . . . Loe 0, HOL | 09 | 84 

Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 0. | 66 | 00 | 55 

Eftir C. eða í ull: MÉÓVÖFU 48 | 60 { 40 

Eftir D. eða í fiski 2. 2 2 eee eee eee ke 70 | 89 | 59 

Eftir E. eda i lys 2 ek ke 22 | 50 I 19 

Eftir F. eða í skinnavöru . 2 2 eee eee eee 76 | 86 | 64 

En meðalverð allra landaura samantalið 385 | 94 1321 

og skift med 6 synir: | 

Medalverd allra medalverda . . . . . . . . . . + 64 132 154 
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 28. desbr. 1911. 

G. Björnsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

Stjórnarráð Islands 16. febrúar 1912. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
"Tndr. Einarsson,
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og kaupstað 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

TT Í peningum|Hundrað á | Alin 
kr. | aur. kr. | aur. | aur.“ 

A. Friður peningur. | 
1.|1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum | 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á|116 | 80 |16 | 80 | 97 
2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, lodnar og lembdar, i far- | 

dögum . . . . hver ál 15 | 25 | 91 | 50 | 76 
3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti . . hver á{ 20 | 46 1122 | 16 1102 
Aj — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti. . . . hver á| 16 | 85 134 | 80 |112 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á{ 11 | 78 |140 | 76 1117 
6.) — 8 ær geldar, å hausti. . . . . . . hver ål 16 | 25 1130 | 00 Hog 
1.| — 10 ær mylkar, å hausti. . . hver á| 9 | 96 99 | 60 | 83 
8.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á| 69 | 87 ] 69 | 87 I 58 
9. — 1, hryssu, å sama aldri . . . . … hver ål 62 | 00 | 82 ' 67 | 69 

B. Ull, smjår og tólg. ; 
10.|1 hndr. 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. ål > {67 {80 40 | 67 
11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd.á| > | 4655 20 | 46 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, „0. pd ål 2176191 201 76 
13.) — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . ... pd. ål » | 41 | 49 | 20 | 41 

C. Tóvara af ullu. 
14.11 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundiðál| > | > » | » » 15.| — 60 pör eingirmissokka. . . . . . pariðál =! >| > > > 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka . . . . pariðá| =! >| >! s| > 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . . ..... parið á| > » » | » » 
18.) — 20 eingirnispeysur . . . .... hver ål »| » =. >» > 
19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur . . hver á| >; > „| > 3 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breiðs, lalá| >; > |. > 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. breiðrar, lalá| >| > #1 > » 

D. Fiskur. | | 
22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin ål 13 65181) 90) 68 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| >! >| > > » 
24. — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin ál > | > ”» | 5» „ 
25.) — 6 vættir af ýsu, herti, . . . . . . vættin ål > | > =; » 26.| — 6 vættir af håkarli, hertum,. . . | vættin ål > | >f >| »f >»   

  

  
     



  

  

  

    
  

  

| Ipeningum { Hundrað á | Álin 
kr. | aur. | | kr. Í aur. aur. 

E. Lýsi. 

21. 1 hndr. 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > > > > > 
28. — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar á| > >» » » » 
29,) — 1 tunna (120 pt.) selslysis, . . . 8 pottar á| >; > „| >» » 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar ål 1 | 77 | 26 { 55 | 22 

F. Skinnavara. 

81.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund á| 17 | 0068 | 00 | 57 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns . . . . . 10 pund á| 15 | 00 | 90 | 00 |75 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns . . . 10 pund á| 11 | 35 | 68 | 10 | 57 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri, 10 pund åt 10 | 37 | 84 | 56 | 70 
35.| — 12 fjord saudskinns, af veturg. og án 10 pund ål 9 | 71 1116 | 52 | 97 
36.| — 6 fjórðungar selskinns . . . . 10 pund á| > > > > > 
37.| — 240 lambskinn (vorlanba), einlit . hvert á| > | 28 {55 | 20 | 46 

G. Ýmislegt. 
38.1 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á| > >» » „ 
39.| — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . . pundið á| > » #1. » 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri . . . . . .10 pundá| > » »| » » 
41.| — 480 pd. af fjallagråsum . . . . . 10 pund ál| > » „| > >» 
42.) 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir . . . . . . ål 2191 » | > { 58 
43.| — 1 lambsfóður. . . 2... 2... ál 5 '59 » | » [112 

| 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eda i fridu .…… 109. | 86 | 91 
Eftir B. eda i ullu, smjöri ( og "tólg 69 | 00 {57 
Eftir C. eða í ullartóvöru „| > » 
Eftir D. eda i fiski 81 | 90 1:68 
Eftir E. eða í lýsi 26 | 55} 22 
Eftir F. eða í skinnavöru &0 | 40 | 67 

En. medalverd allra landaura samantalid 367 | 71 1805. 

og skift med 5 sýnir: | 

Medalverd allra medalverda 3!54|e1       

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu, 13. febrúar 1912. 
Magnús Torfason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 21. febrúar 1912. 

F. hr. 

KI. Jónsson. 
Indr. „Einarsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Strandasyslu, 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

      

Dø 

20. 

p
æ
n
 

gr
 

ge 

  

A. Fríður peningur. 

  

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. 

— b ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, 
dögum ne eee 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. 
— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. 
— SS ær geldar, á hausti 
— 10 ær mylkar, á hausti. 
— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, Í 
— 1!/s hryssu, á sama aldri 

B. Uli, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, 

C. Tóvara af ullu. 

á 
i far- 

hver 
hver 

hver 

hver 

hver 

hver 
fard. 

hver 

pd. 
pd. 
pd. 
pd. 

á 
á 
á 

á 
á 
á 

á 
á 

Þ
.
E
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði. . pundið á 

— 60 pör eingirnissokka BA parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka parið á 
— 180 pör sjóv etlinga . parið á 
— 20 eingirnispeysur hver á 
— 1Ð tvíbandsgjaldpeysur . . hver å 
— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, 1 al. á 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum,  vættin á 
— 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 

  

  
  

    

I peningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

| 
94 | 71 | 94 17 79 

14 | 14 | sá | ga | 
> > > | » » 

12 | 20 197) 60 81 

9 | 64 MIS 68 1 96 

10 | 93 | 87 44 3 

1193 | 179 30 | 66 

11 | 43 | 71 | 48 | 60 

56 | 43 { 75 | 24 | 68 

> | 63 | 75 | 60 | 63 

» | 40 f 48 00 i 40 

» 3 {| 75 | 60 | 63 

» | 28 | 33 | 60 | 28 

| 

| 
| 

» | » » | > > 

» | 65 I 39 | 00 I 32 
1 12 | 35 | 60 t 28 

» | 29 | 52 | 20 | 43 

» » » | „ > 

» | » » | » » 

1 | 20 4144 | 00 {120 

» | 60 12 | 00 { 60 

| 
| 

9, 20 | 55 20 | 46 
» » > | » » 

» » 3 | > > 

„io „ | » >» 

8 25 | 49 | 50 ] 41
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— Flpeningum | Hundrad ål Alin 
(kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

E. Lýsi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, . 8 pottar á| > » > » „ 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar áþ| 1 | 10 {16 ' 50 {14 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, . . . 8 pottar á| 1} 11 {16 | 6ó {14 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis . . 8 pottar á| > » » > » 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund ål 14 | 57 | 58 | 28 | 49 
6 fjordungar kýrskinns . . . . 10 pund ål 11 | 39 | 68 | 34) 57 

— 6 fjordungar hrossskinns . . . . 10 pund åt 8 | 43 { 50 | 58 {42 
— 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pd. á| T' 37 {58 | 9% | 49 
— 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pd. åt 5 | 57 | 66 | 84 | 56 
— 6 fjórðungar selskinns . . . . . 10 pund á| 13 | 79 | 82 | 74 I 69 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . hvert á| > | 21 { 50 | 40 { 42 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á | 10 | 21 | 61 | 261 51 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, pundið á > „ » » > 

— 120 pd. af fuglatiðri . . . . . . 10pund åt > » » » » 
— 480 pd. af fjallagrösum . . . . . l0pundá| > „ > > 

5 ålnir 1 dagsverk um heyannir . 0. . ål 2 33 » > | 47 
— 1 lambsfóður. á| 4 | 33 » » | 97 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eda i fridu . 88 | 28 | 74 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 58 | 20 | 48 
Eftir C. eða í ullartóvöru. 68 | 16 {57 
Eftir D. eða í fiski 52 {( 35 | 43 
Eftir E. eða í lýsi 16 | 57 | 14 
Eftir F. eða í skinnavöru 62 | 31 | 52 

En meðalverð allra landaura samantalið 345. | 87 1288 

og skift med 6 synir 

Meðalverð allra meðalverða. 57 | 64 | 48 

  

  

  

    
        

  

Skrifstofu Strandasyslu, 25. januar 1912. 
H. Kr. Júlíusson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands, 17. februar 1912. 

E, h. r. 

Kl. Jonsson. 
Indr. Einarsson. 
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

          
  

  

  

  

Hunavatnssyslu 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

BE Ipeningum | Hundrað á | Álin 
kr. | aur.j kr. | ar. | aur. 

A. Fríður peningur. 

1. 1 hndr., í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 

október til nóvembermánaðarloka, í fard. á|112 | 19 |t1z | 19 | 93 
2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 

dögum .……..… hver ål 16 | 52 | 99 | 12 | 83 
3.) — 6 saudir, 3 til 5 vetra, á hausti „ - hver ål 17 | 00 102 | 00} 85 
4.|;— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti . 2... hver á{ 15 | 00 {120 | 00 {100 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 10 | 50 |126 | 00 1105 
6.| — 8 ær, geldar, á hausti . . . . . . hver á| 12 83 |102 | 64 | 86 
1| — 10 ær, mylkar, á hausti. . .. hver á| 9 | 23 192 | 30 |7 
81 — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á| 91 | 77 491 | 77 | 76 
9.) — 1/, hryssu, å sama aldri . . . . hver á| 79 | 38 105 | 84 | 88 

B. II, smjör og tólg. 

10. 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. á| > | 69 | 82 80 | 69 
1l.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. åf| » | 44 | 52 | 80 | 44 
12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. å| » | 64 | 76 | 80 | 64 
13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. ål » 127132 | 40 | 27 

C. Tóvara af ullu. 

14.11 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 
- haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundiðá| > „ » » » 

151 — 60 pör eingirnissokka . . . ... parið ál > » > » » 
16.| — 30 pår tvibandsgjaldsokka . parið á| > » » » » 
17.) — 180 pör sjóvetlinga . . .... parið á| > » > > » 
18. — 20 eingirnispeysur . . ..... hver á| > » » » » 
19.) — 15 tvibandsgjaldpeysur . . hver á| > » » » » 
20.1 — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. ål » » » » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al.til5 kv. breiðrar, 1 al. á| > » > > » 

D. Fiskur. | 
22.) 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum, vættin ål » | > » > > 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| > > » > » 
24.| — 6 vættir af byrsklingi, vel .verkudum,' vættin á| > » » > » 
25.| — 6 vættir af ysu, hertri, . . . . : vættin á| > » » » » 
26. —— 6 vættir af håkarli, hertum, . . vættin åj > » . » »          



      

E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, .. 8 pottar 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, . . 8 pottar 
29.| —- 1 tunna (120 pt. selslýsis, . . . 8 pottar 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, . . 8 pottar 

F. Skinnavara. 

31. 1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . . . 10 pund 

32.| — 6 fjórðungar kýrskinns. . . . . 10 pund 

33.| — 6 fjórðungar hrossskinns . . 10 pund 

34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv.og eldri, 10 pund 

35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg.ogám, 10 pund 

36.| — 6 fjórðungar selskinns . - 10 pund 

37.| — 240 lambskinn (vorlamba). einlit . hvert 

G. Ýmislegt. 

38.| 1 hndr, 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 

39.4 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið 

40.| — 120 pd. af fuglafiðri „0... 10 pund 

41.| — 480 pd. af fjallagrösum . . . . 10 pund 

42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir. . 
43.| — 1 lambsfóður   

  

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. 
Eftir B. 

Eftir C. 
Eftir D. 

Eftir E. 
Eftir F. 

eða í fríðu . 
eða í ullu, smjöri og tólg. 
eða Í ullartóvöru . 
eda i fiski 
eda i lysi 
eda i skinnavåru . 

En medalverd allra landaura samantalid 

og skift med 4 synir: 

Medalverd allra medalverda . 

  
    

1912 

Tpeningum | Hundrað á | Álin 47 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

á » > > > > 

á „ > » » » 

å 1 | 49 | 22 | 35 I 19 
å » > > » >» 

ål] 13 | 71 |54 | 84 {46 

ål 11 | 50 | 69 | 00 | 57 
á| 9 (35156 | 1047 
á » » » » » 

ål 5 | 70 | 68 | 40 I 57 
á » » » » » 

åj » | 24 1 57 | 60 | 48 

á „ » » » „ 

á » » » » > 

á » » > > > 

á > >» „ » » 

ål 2 | 77 » > | 55 
ål 4 | 08 » » | 82 

105 | 76 | 88 
61 | 20 {51 

Ð Ð » 

» »> 2 

22 | 35 | 19 
61 | 19f 51 

250 | 50 1209 

62 |62 |52     
  

Skrifstofu Hunavatnssyslu, 5. januar 1912. 
Gisli Isleifsson 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hjermed. 

Stjórnarráð Islands 21. februar 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jonsson. 
Índr. Einarsson.
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sem gildir fyrir 

        

  

  

  

    

  

  

Skagafjardarsyslu 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

1 peningumlHundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 

A. Fríður peningur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á | 98 | 64 | 98 | 64 | 32 

2.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum SF „0... 0. hver á| 15 | 01 { 90 | 06 | 75 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, å hausti . . hver ål 15 | 50) 93 00) 77 
4.) — 8 saudir, tvævetrir, å hausti. . . . hver á| 12 | 92 1103 | 36 | 86 
5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 9} 48 113 | 76 1 95 
6.| — 8 ær geldar, á hausti. . . . . . . hver á| 12 | 55 100! 40 | 84 
1.| — 10 ær mylkar, á hausti. .. hver ål 8|471 841701 71 
8| — 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 Tetra, i fard. åt 81 | 36 1 81 ! 36 | 68 
9.| — 1!/g hryssu, á sama aldri... hver á| 67 | 57 | 90 | 09 | 75 

B. Ull, smjår og tólg. | 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. ål » 73 |87 60 | 73 
11.( — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd.á| > | 47 | 56 | 40 | 47 
12.) — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd á| > 64 | 76 80 | 64 
13.| — 120 pd. af tólg, velbræddri, . . . . pd.ál > | 33 | 39 | 60 | 33 

G. Tóvara af ullu. | 
14.1 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa I! skreppur, en hver | 
skreppa 44 þræði pundið á | >} > » » » 

15.| — 60 pår eingirnissokka . . . .. parið á| >| > » . » 
16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka eee parið á| > | > > » > 
17.| — 180 pör sjóvetlinga . . 0... parið á| > 24 43 | 20 {36 
18.| — 20 eingirnispeysur . . ..... hver ál > > » » » 
19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur . . hver á| >! > » » > 
20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, lal.á| > » » » » 
21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al á| > > > „ » 

| 

D. Fiskur. | 
22.1 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á | 10 | 83 | 64 | 98 I 54 
23.| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| 12 | 09 | 72 | 54 | 60 
2d., — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin ál 11 | 83 | 70 | 98 | 59 
25.| — 6 vættir af ýsu, hertri,. . . . . . vættin ál 11 | 56 1 69 | 36 58 
26.| — 6 vættir af hákarli, hertum,. . vættin ál S!62 151 | 72 { 43    
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27. 

99, 
30. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

  

E. Lýsi. 
1 hndr, 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis, 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis, 8 pottar á 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . 10 pund á 
— 6 fjórðungar kýrskinns . 10 pund á 
— 6 fjórðungar hrossskinns „ 10 pund á 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri, 10 pund á 
— 12 fjórð sauðskinns, al veturg. og ám 10 pund á 
— 6 fjórðungar selskinns „10 pund á 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit hvert á 

G. Ýmislegt. 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið á 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, . pundið á 
— 120 pd. af fuglafiðri - 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum . - 10 pund á 

5 álnir, 1 dagsverk um heyannir á 
— 1 lambsfóður. á 

Eftir A. eða í fríðu 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg“ 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í lýsi - 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

Meðalverð allra 

og skift með 6 sýnir: 

meðalverða 

  

  

    

  

Tpeningum | Hundrað | Alin 48 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

> | > > > > 

1 | 61 | 24 | 15 | 20 
> | » » > » 

» | > » > > 

| 

14 | 16 | 56 | 64 | 47 
11 | 38 | 68 | 28 | 57 

8 | 57151 | 42 | 43 
7 | 52 | 60 | 16 | 50 
5 | 66 | 67 | 92 | 37 

„ 22 | 52 | s0 | 44 

11187171 | 22 | 59 
> » > > » 

6 | 44 | 77 | 28 I 64 
> > > > » 

21654 »| »f 53 
4:07) »| »1 81 

95 | 04 | 79 
65 | 10 | 54 
48 | 20 | 36 
65 | 92 | 55 
24 | 15 | 20 
59 | 54 | 50 

352 | 95 |294 

58 | 82] 49       
  

Skrifstofu Skagafjardarsyslu, 19. desember 1911. 

P. V. Bjarnason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð lslands, 22. febrúar 1912. 

F.h. r. 

KI. Jónsson. 
Indr. Einarsson.
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Verdlagsskrå, 
sem gildir fyrir 

Eyjafjardarsyslu og Akureyrarkaupstad 

frå 16. maimånadar 1912 til jafnlengdar 1913. 

      

-
 

o
o
 

IV
 

A. Fríður peningur. 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni, pd. 
— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni . pd. 
— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . . pd. 
— 120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. 

C. Tóvara af ullu. 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiða, 1 al. 
— 120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hudr., 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, herti, . . . . . vættin 
— 6 vættir af hákarli, hertum, . . . vættin   

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- 
dögum . . „0... 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 . . . . . . hver á 
— 10 ær, mylkar, á hausti. . hver á 
— Í áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1!/g hryssu, á sama aldri . . . . . hver å 

þr
 

= 
Dr 

á 
á 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 
haldi hver hespa 11 skreppur, en hver 
skreppa 44 þræði . . . . . . pundið 

— 60 pår eingirnissokka. . . . .. parid 
— 30 pör tvibandsgjaldsokka . . . . parið 
— 180 pör sjóvetlinga . ...….. parið 
— 20 eingirnispeysur . . ...….. hver 
— 15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver 

á 

por
 g
o 

2 

  

  

  

        

Tlpeningum | Hundrað ál Alin 
"kr. | aur. kr. | aur. | aur. 

113 | 92 |t13 | 92 | 95 

15 | 46 | 92 | 76 i 
» » » » 

15 | 35 |122 | 80 102 
10 | 50 |126 | 00 1105 
13 | 71 {109 | 68 f 91 

8 | 25 | 82 | 50 f 69 
93 | 75 | 93 | 75 4 78 
81 | 82 109 | 09 | 91 

» | 77492 | 401 77 
» | 47 | 56 | 40 | 47 
» | 67 | 80 | 40 I 67 
» | 33 | 39 | 60 33 

» » » » > 

„ | 61 | 18 | 30 {15 
» | 32 | 57 |! 60 | 48 

„ > » » » 

1 | 04 (124 | 80 1104 
> » > 3 » 

13 | 75 | 82 | 50 | 69 
13 | 50 | 81 | 00 | 67 
1212172! 72 1 61 

2 > » » » 

9 | 79 | 58 | 74 |] 49  



    

27. 
28. 
29. 
30. 

  

E. Lysi. 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis, 
— 1 tunna (120 pt.) håkarlslysis, 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis 

F. Skinnavara. 

1 hndr., 4 fjórðungar nautskinns . 
— 6 fjórðungar kýrskinns 
— 6 fjórðungar hrossskinns 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 
— 12 fjórð. sauðskinna, af veturg. og ám 
— 6 fjórðungar selskinns - 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit . 

G. Ýmislegt. 

8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 

10 pund 
10 pund 
10 pund 

10 pd. 
10 pd. 

10 pund 
hvert 

1 hndr., 6 pd af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum, 
— 120 pd. af fuglafiðri 
— 480 pd. af fjallagrösum 

5 álnir 1 dagsverk um heyannir 
— 1 lambsfóður. 

pundið 
. 10 pund 
. 10 pund 

æ
r
 

=
 

ca 

a.
 

> 

    

  

  
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verdur : 

Eftir A. eða í fríðu FR 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru. . 
Eftir D. eða í fiski . 
Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir 

Meðalverð allra meðalverða. 

  
      

 |ípeningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur. | kr. | aur. | aur. 

» » > > » 

1 | 8027 1 00 þ 22 
> > » | » » 

1 | 55 23 | 251 19 

| 

14 | 79 | 59 | 16 I 49 
13 | 10 | 78 !' 60 | 65 
10 | 27461) 621 51 

T | 292 | 86 | 64 få 72 
» > > | > » 

» | 21 | 50 | 40 | 42 

12 | 40 4 74 | 40 1 62 
>» » » » » 

» 3 Ð » » 

» > > > > 

3 | 24 » > { 65 
4 | 37 » » | 37 

106 | 31 | 88 
67 | 20 | 56 
66 | 90 I 56 
13 | 14 {| 6l 
25 1 12 {20 
67 | z8 | 56 

406 | 55 1337 

67 | 16 156   
  

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar, 

Guðl. Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Íslands, 22. febrúar 1912. 

F. hr 

KI. Jónsson. 

8. janúar 1912. 

Indr. Einarsson. 

1912 
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Verðlagsskrá, 
sem gildir fyrir 

Þingeyarsýslu, 

frá 16. maímánaðar 1912 til jafnlengdar 1913. 

                

No 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

D
o
 

  

Í peningum | Hundrað á | Álin 

kr. | aur.| kr. | aur. | aur. 
A. Fríður peningur. 

I hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum| 
október til nóvembermánaðarloka, í fard. á|106 | 72 |106 | 72 | 89 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í far- | 
dögum „2. hver á| 16 | 84 |101 | 04 { 84 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti. - - hver á| 17 | 96 107 | 76 | 90 
8 sauðir, tvævetrir, á hausti . . . . hver á| 16 | 36 |130 | 88 1109 
12 sauðir, veturgamlir, á hausti. . . hver á| 11 | 33 (135 | 96 {118 
8 ær geldar, á hati . . . . . . hver ål 14 | 37 {114 | 96 | 96 
10 ær mylkar, å hausti. . . . hver á| 9 | 61 | 96 { 10 | 80 
1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á| 93 | 56 | 93 | 56 | 78 
17/, hryssu, á sama aldri . . . „ hver á| #4 | 06 (112 | 08 { 93 

B. UII, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni, pd. á| > | 78 | 93 | 60 | 78 
120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni, . pd. á| > {50 |60} > |50 
120 pd. af smjöri, vel verkuðu, . . pd. ål » | 67 | 80 | 40 | 67 
120 pd. af tólg, vel bræddri, . . . . pd. ål » | 28 | 33 | 60.1 28 

C. Tovara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skr eppur, en hver skreppa | 
44 brædi. . . … pundid å » » > > > 

60 pör eingirnissokka . parið á| >| >} >} sf > 
30 pör tvibandsgjaldsokka . . . . pariðá| > {61 |18 | 3015 
180 pör sjóvetlinga. . . . . . .  parid ål » 27148 | 60 | 40 
20 eingirnispeysur . . ..... hver á| > „ » » > 
15 tvibandsgjaldpeysur . . . hver á| > „ » » » 
120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. á| 1 | 06 |127 | 20 1106 
120 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar, l al. á 92 {110 | 40 {92 

Ð. Fiskur. 
1 hndr.,6 vættir af saltfiski, vel verkuðum, vættin á( 12 37 | 14 22 | 62 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum, vættin á| 14 33 | 85 | 98 72 
6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum, vættin á| 10 07 { 60 | 42 | 50 
6 vættir af ýsu, hertri, . . . . . vættin ál >; > » » » 
6. vættir af håkarli, hertum, . . . vættin ål 8 84 | 53 | 04 | 44 
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27. 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrtöldum landaurum verður: 

29, 
30. 

  

E. Lýsi. 

1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlslýsis, 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis, 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis, 

F. Skinnavara. 

1 „hndr,, 4 fjórðungar nautskinns . 
6 fjórðungar kýrskinns. 

— 6 fjórðungar hrossskinns 
— 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 
— 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 
— 6 fjórðungar selskinns . . 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit 

"6. Ýmislegt. 

8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 
8 pottar 

10 pund 
10 pund 
10 pund 
10 pund 
10 pund 
10 pund 

hvert 

1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum, pundið 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum,. 
— 120 pd. af fuglafiðri 
— 480 pd. af fjallagrösum 

= 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 
— 1 lambsfóður 

Eftir A. eða í fríðu . .. 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg. 
Eftir C. eða í ullartóvöru . RA 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í lýsi . 
Eftir F. eða í skinnavöru. 

En meðalverð allra landaura samantalið 

og skift með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða . 

10 pund 

pundið 
10 pund 

>.
 Þ
æ
r
 

  

  

    
  

Ipeningum | Hundrað á | Alin 
kr. | aur. | kr. | aur. { aur. 

3 | > > | » 

1 | 68 | 25 20 21 
1 | 61 | 24 | 15 | 20 
1) 38120) 701 17 

15 { 88 {63 { 52 3 
14 39 f 86 | 34] 7 
10 | 86 | 65 | 16 {54 

6 | 68 | 53 | 44 | 45 
6 | 12173 | 44) 61 

13 | 44 | 80 | 64 | 67 
» | 27 | 64 | 80 | 54 

12 | 29 | 73 | 74 4 61 

6 | 70 | 80 | 40 | 67 

2/83) 6? | 92 | 57 
4 | 41 105 | 84 | sg 

111 | 01 þ 98 
66 | 90 | 56 
16 | 12 3 
68 | 41 | 57 
23 | 35 | 19 
69 | 62 | 58 

415 | 41 1345 

69 123 157       
  

Skrifstofu Þingeyarsýslu, Húsavík 5. janúar 1912. 
Steingrímur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hjermeð. 

Stjórnarráð Islands 23. febrúar 1912. 

F.h.r. 

KI. Jónsson. 
 Indr. Einarsson. 

1912 
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(2 
íd 

Reikningur 

- yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Guttorms próf. Þorsteinssonar árið 1911. 

Tekjur: 

Sjóður frá fá. kr. 

Vextir: 

a. af bankavaxtabrjerum ?/, og !/, 711 . . kr. 12 00 

b. af sparisjóðsinnstæðu %/ og Mg 11. . — 1 60 

Til jafnaðar við gjaldlið 2 2... 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Styrkur veittur ekkjunni Hólmfríði Helgadóttur frá Teigi . kr. 

Lagt í sparisjóð . . a eee eee rr 

Sjóður 31. desember 1911: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . … kr. 1600 00 

b. I sparisjóðsdeild útbús Íslandsbanka á 

Seyðisfirði . . — 48 25 

Samtals kr. 

Skrifstofu Norður-Múlasýslu, 31. desember 1911. 

Jóh. Jóhannesson. 

Reikningur 

styrktarsjóðs handa barnakennurum 1911. 

Tekjur: 

1. Eign í sjóði 2. jan. 1911: 

a. Í bankavaxtabrjefum . . . . kr. 7000 00 

b. Í sparisjóðsdeild Landsbankans oe me 565 15 

c. Hjá reikningshaldara . . . . . . — 6 00 
kr. 

Flyt kr. 

1639 65 

13 60 

1721 85 

1648 25 

1721 85 

7571 15 

7571 15



óð
! 

þm
 

fn 
gs
 09 

T
r
 

75 

Flutt kr. 

Tillag ur landssjodi 19110. 2 — 

Árstillög 1911: 
a. Barnaskólakennara . 2... 2... — 915 28 

b. Farkennara „2... — 357 73 

Ágóði af keyptum bankavaxtabrjefum 20 . . ...…. — 
Vextir: 

a. Af bankavaxtabrjefum (9000 kr). . — 382 50 

b. — sparisjóðsfje 2... — 21 12 

Til jafnaðar við gjaldið 6 . 0. — 

Samtals kr. 

Gjöld: 

3 skrifbækur keyptar . . . kr. 

Styrkur til Jóhannesar Oddssonar FE 

Burðargjald 2 2 eee eee eee er 
Endurgreiddir vextir: 
a. Af 1000 kr. ........…. kr. 7 63 

b. — 1000 — 0 0 0 eee 9 50 
  

Endurgreidd laun til barnaskólans á Ísafirði . . ...— 

Keypt bankavaxtabrjef . . 0 0 0 — 
Eign i sjóði: 

a. Í bankavaxtabrjefum . .. „0. — 10000 00 
b. Í sparisjóðsdeild Landsbankans …… — 188 20 

"ce. Hjå reikningshaldara . . . es mm 1 05 

7571 15 

1000 00 

1333 01 

60 00 

409 62 

3000 00 

13373 78 

4 25 

125 00 

00 70 

17 13 

37 45 

3000 00 

10189 25 

Samtals kr. 

Reykjavik, 2. januar 1912. 

Magnus Helgason. 

13373 78 

1912 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Fiskimannasjóðs Kjalarnesþings 1911. 

Tekjur: 

1. Í sjóði frá f. á. 
a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . kr. 8860 00 
b. Bankavaxtabrjef . . .....…. — 15000 00 

c. Í sparisjóði. . ........ — 1248 74 
em 25108 74 

2. Ågodi å kaupum å bankavaxtabrjefi . ....... — 20 00 

3. Vextir: 

a. Af veðskuldum . .....….. — 386 40 

b. — bankavaxtabrjefum . . . .. — 675 00 

c. — sparisjóðsinnstæðu . . . 2... — 55 00 
————. 1116 40 

Samtals kr. 26245 14 

Gjöld: 

1. Utborgaður styrkur 2... Kr. 190 00 

2. Kostnaður við sendiferð . . . . sa — 2 00 
3. Sjóður við árslok: 

a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . kr. 8784 80 

b. Bankavaxtabrjef . . . ....…. — 16000 00 
c. Sparisjóðsinnstæða . . . .. 0... om 668 34 

—— —— — | 25453 14 

Samtals kr. 26245 14 
  

Bæjarfógetinn í Reykjavík, 9. janúar 1912. 

Jón Magnússon.



Reikningur 

yfir tekjur og gjöld styrktarsjóðs skipstjóra og stýrimanna við Faxaflóa árið 1911. 

KO
 

mm
 

SQ 
S
t
i
 00
 

2. 

Tekjur: 

Í sjóði við árslok 1910 samkv. reikningi . 
Of lágt reiknaðir vextir í Söfnunarsjóði 1910 
Vextir í Söfnunarsjóði árið 1911. 

Vextir í sparisjóði Landsbankans. 

Innheimt árstillög 13 manna (frá fyrra ári), 
Árstillög 91 fjelagsmanna þ. á. 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu: 

Arndísi Þorsteinsdóttur. 

Páli skipstj. Hafliðasyni 

Halldóru Einarsdóttur 

Guðrúnu Jóhannsdóttur 

Önnu Gunnarsdóttur 

Sigþóru Stein þórsdóttur 

Íuðleifu Erlendsdóttur. 

Þorbjörgu Jónsdóttur 

Guðrúnu Jónsdóttur . . 

Börnum Guðm. sál. Jónssonar 

Sigurveigu Runólfsdóttur 
Elínu H. Jónsdóttur. 

Margrjetu Jónsdóttur 

Í sjóði við árslok 

Reykjavík, 9. janúar 1912. 

Jón Olafsson. 

Samtals 

30 00 
80 00 
15 00 
25 00 
40 00 
20 00 
10 00 
20 00 
20 00 

30 00 
30 00 

25 00 
25 00 

Samtals 

kr. 

kr. 

6875 43 
1 79 

304 58 

8 25 
26 00 

182 00 

1398 05 

310 00 

1028 05 

1398 05 
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Reikningur 

Minningarsjóðs Sigríðar Thoroddsen 1911. 

  

Tekjur: 

Eign við ársbyrjun: 

1. Stofnfje: 

a. Í bankavaxtabrjefum …… . kr. 3100 00 
b. Í Innlánsbók Ísl.banka nr. 3612 . — 119 05 

————.,.. kr. 

IL Til úthlutunar: 

I innlánsbók Íslandsbanka nr. 3372 — 

Vextir 1911: 

a. Af bankavaxtabrjefum . . . . . kr. 139 50 

b. Af innlánsbókainnstæðu . . . . — 6 97 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Auglýsing í Lögrjettu kr. 
Úthlutað: 

Til Guðrúnar Einarsdóttur . . . . . . . kr. 25 00 

— Þuríðar Guðjónsdóttur . . ..... — 25 00 

— Gudrunar Nikulåsdåttur . . .... — 25 00 

— Gudnyjar Sigurfinnsdåttur . . . ...— 25 00 

Eign vid årsbyrjun 1912: 
I. Stofnfje: 

a. I bankavaxtabrjefum BR „kr. 3100 00 
b. Í innlánsbók Íslandsbanka nr. 3619 2. mm 155 47 

Flyt kr. 

3219 05 

111 16 

146 47 

3476 68 

2 25 

100 00 

3255 47 

3357 72



Flutt kr. 3357 72 

II. Til úthlutunar: 
Í innlánsbók Islands banka nr. 3372 2. . . 0 000 118 96 

Samtals kr. 3476 68 

Reykjavík, 8. janúar 1912. 

Þórunn Jónassen. 

Reikningurinn er rjettur. 

Ragnh. Hafstein. Susie Briem. 

Reikningur 

fyrir árið 1911 yfir tekjur og gjöld vátryggingarsjóðs sjómanna. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

a. Bankavaxtabr. (þaraf 5000kr.veðsett) kr. 8500 00 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966. 2. 2000... — 171 48 

c. I sparisjodsbok nr. 3763. .. . . — 6718 86 
d. I sjodi hjå fjehidi . . . ... — 521 35 

. org: Fe ———————— kr. 15911 69 

2. Lifsábyrgðargjöld 1911 . 2... re 25398 85 

3. Vextir: 
a. Af bankavaxtabrjefum ?/, og !/X 1911 kr. 382 50 
b. Af sparisjóðsbók nr. 3768 . . . . — 454 68 

c. Af sparissjóðbók nr. 9966 . . . . — BB se 

4. Utdregid bankavaxtabrjef pr. ”/, 111 ......…. — 1000 00 

Samtals kr. 43154 57 

56
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Gjöld: 

Greiddar vátryggingarupphæðir 
Kostnaður . 
Borgað Söfnunarsjóðslán með vöxtum og Provision . 
Keypt 1000 kr. bankavaxtabrjef pr. ?/, 
1911 á 980) .. . kr. 980 00 
Keypt 1000 kr. benkavaxtabrjef p pr. my, 
1911 å 98%, ....... os mm 980 00 

Í sjóði við árslok: 
a. Bankavaxtabrjef kr. 9500 00 
b. Í sparisjóðsbók nr. 9966 . . ..— 2943 02 
c. Í sparisjóðsbók nr. 3763... . — 15793 88 

Samtals 

Reykjavík, 20. jan. 1912. 

M. Guðmundsson. 

Reikningur 

kr. 

kr. 

1988 00 

387 99 

4581 68 

1960 00 

28236 90 

43154 57 

yfir tekjur og gjöld bókasafns Austuramtsins á Seyðisfirði árið 1911. 

Tekjur: 

Eign frá f. á. . 

Styrkur úr landssjóði. . 
Styrkur úr bæjarsjóði Seyðisfjarðarkaupstaðar . 

Flyt 

kr. 

kr. 

464 33 

400 00 

200 00 

1064 33
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Styrkur ur syslusjédi Austur-Skaftafellssyslu 
Styrkur úr sýslusjóði Suður-Múlasýslu . 

Styrkur úr sýslusjóði Norður-Múlasýslu 
Styrkur úr sýslusjóði Norður-Þingeyjarsýslu . 

Gjöld: 
Keyptar bækur . BR 

Húsaleiga og ræsting . 

Laun bókavarðar 
Brunabótagjald 

Ýmisleg gjöld. 
Eign til næsta ára. 

Flutt 

Samtals - 

kr. 1064 33 

— 25 00 
— 75 00 

— 15 00 

— 25 00 

kr. 1264 33 

kr. 243 20 

— 108 00 

— 150 00 
— 13 13 

— 31 25 

— 658 75 

Samtals 

Bæjarfógetinn á Seyðisfirði, 25. janúar 1912. 

Jóh. Jóhannesson. 

kr. 1264 33 

1912 
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58 . - vi: rn Aæt!- 

um strandferðir 
          

  

  

  

                

Vestur um 
| 

1 2 3. 4. | 5 6 

Frá Reykjavík ............ lå april | lö maí | 14 júní | 16 júlí | 17 ág. | 19 sept. 
— Akranesi 0000... | ..... | 114 — 16 — 17 — {| 
— Hafnarfirði ........... | (15 — | 16 — | | 
— Búðum ........... þ15— | 15 — (14 — 16 — | ..... 19 — 
— Stapa ss ssssreeeesseses 15 — | ...... 14 — 116 — | ...... 19 — 
— Sandi ......0))........ þl6 — | ...... I5— | 17 — {20 — 
— Ólafsvík ...........,... 16 — (16— |l5— (17 — 18 — | 20 — 
— Grundarfirði ..... | 16 — 16 — | 15 — | 17 — |18— | 
— Stykkishólmi ......... 17 — | 16 — 16 — |17— |18— |21 — 
— Hvammsfirði ...... | (17 — 17 — | 18 — | 19 — FA 
— Skarðsstöð ........... | ...... | seere 17 — 18 — mere fo serene 
— Flátey ...........0...... 17 — | 17 — |18— |19— |19— (21 — 
— Patreksfirði ............ 17 — | 18 — | 18— |19— |20— |22— 
— Tálknafirði ........... f18 — {| ..... 18 — | 19 — RA 22 — 
— Bakkabót.............. 18 — | 18 — (19 — {20 — (20 — |22— 
— Bíldudal (Arnarfirði), 18 — 18 — (19 — f 20 — .'.20 — | 23 — 
— Haukadal ……… f . Gu, 19 — (19 — | 20 — | 21 — ER 
— Dýrafirði ..... ARARARR 18 — 19 — 19 — | 20 — 21 — 23 — 
— Önundarfirði ..... 19 —- 19 — 19 —. 20 — 21 — 24 — 
— Súgandaf. (Suðureyri) RA 20 — | 20 — | ereres 
— Bolungarvík ......... 19 — { .... þ20— 121 — 21 — | 25 — 
— Ísafirði ................. 21 — |20— (20— |22— |23— (26 — 
— Álftafirði ............. | ..... | BO — | a 3 — | sener 
— Aðalvík  .............. | ..... [20 — (21 — (22 — | mm fo nureee 
— Höfn suser. 2 NAS | oe | | seerer 23 — þ 
— Norðurfirði ............ 21 (20— 21 — | 22 — 23 — 26 — 
— Reykjarfirði.......... 121 — | ...... 21 — mm 124 — | 
— Steingrímsfirði ...... 22 — 21 — 21 — 24 — 24 — 27 — 
— Bitrufirði............ .. 22 — 21 — 22 — 24 — 24 — 27 — 
— Borðeyri 2... þ23— {23 — | 22 — 24 — 26 — | 29 — 
— Hvammstanga ......... 23 — 23 — 22 — 24 — 26 — 29 — 
— Lambhúsvík............ { ...... 23 — ee 26 — 
— Blönduós ............ 24 — 23 — 23 — 124 — 26 — | 29 — 
— Skagaströnd............ 24 — | 24 — | 23 — | 25 — 26 — | 30 — 
— Kálfshamarsvík ...... 25 — | 24 — | 23 — | 25 — 27 — (30 — 
— Selvik seu | nenees 23 — | | 
— Sauðárkrók ............ 25 — 24 — 24 — 25 — 27 — 30 — 
— Kolkuós 0. |... .. 24 — (25 — | me. RA 
— Hofsós .........000..000 25 — | 24 — |2%4— | 25 — 127 — | 30 — 
— Haganesvík ............ 25 — sr ereeer 26 — {2 — ff eee 
— Siglufirði ............... 26 — |25 — |24— J26- | 27 — 1 okt. 
— Ólafsfirði ............ EN 25— |25— | ...... 28 — {| 
— Dalvík .....0.....0...... 26 — | 25 — | 26 — |28— 1 — 
— Hrísey 00.00.0000 … 25 — | see. 26 — | 28 — { 
— Hjalteyri ...... a 26 — |25 — | 26 — 26 — |28— 1 — 
Á Akureyri ...... ER 27 april | 26 maí | 26 júní | 27 júlí | 29 ág. 2 okt.      
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land »Vestri« 

1 | 2 3 4. 5 6 

' 
Frá Akureyri ............... 1 maí | 29 maí | 28 júní | 30 júlí 2 sept. 8 okt 
— Hjalteyri ............... 1— | 29 — |28- (30 — 2 — 8 — 
— Hrisey 20.00.0000. | 1209 åse 30 — 2— | 
— Dalvík ce 1 — | 28 — 30 — 2 — 8— } 
— Ólafsfirði .............. | ...... (29 — J8— | ...... 2 a 
— Siglufirði 2... 1— |30— |28— |30— | 3-— | 9— | 
— Haganesvík ......... . 1— | 30 — (29 — | 3 — | see: | 
— Hofsós 10. . 2 — 30 — 29 — 31 — 3 — 9 — 
— Kolkuds 0... veere Å  vverse 29 — 31 — a 
— Sauðárkrók ....0....... 2 — 31 — | 29 — | 31 — 3 — 10 — 
— Selvik sees rn Å serne 31 — ener 
— Kálfshamarsvík ...... 2 — 31 … 29 — 1 ág. 4 — 10 — 
— Skagaströnd ......... 2 - 31 — | 30 — 1 — 4 — 11 — 
— Blönduós ...... BAR 3 —- 1 júní | 30 — 1 — åd — | 13 — 
— Lambhúsvík...... vre ÅD seere ÅH eres 30 — {| ...... 5 -— | seer 
— Hvammstanga ......... 3 — 1— 130 — 1 — 5 — 14 - 
— Borðeyri ............ 5 — 2 — 1 júlí 3 — 6 — 16 — 
— Bitrufirði ............... 5 — | 1 — 3 — | 16 — 
— Steingrímsfirði .. 5 — 2 — 1 — 3 — 6 — | 17 — 
— Reykjarfirdi… ….... 5 — l1— | 7 — 18 — 
— Norðurfirði ............ 6 — 2 — 2 — 4 — 7 — 20 — 
— Höfn 0 | eereee NR T— | 
— Aðalvík 20000 Å 12 2 — Am | | nenese 
— Álftafirði .. ........... RN 2 — | mee 
— Ísafirði .................. T— | 5— 4 — 6 — 9 — | 23 — 
— Bolungarvík ........ | ...... 5 — á — 6 — gr ff eee 
— Sugandaf. (Sudureyri) | …..…. 4 —- 6 — en 
— Önundarfirði ......... 7 — 5 — 4 — 6 — 9 — 23 

— Dýrafirði ............... 1 — 5 — i — 7 — 9 — | 24 — 
— Haukadal. 10. 7 — 6 T 9 — 

— Bíldudal (Arnarfirði) 8 — 6 — 5 — T— | 10 — | 24 

— Bakkabót .. ARA 8 — 6 — bd — 7 -— 10 — 24 — 

— Tálknafirði ........... 8 — | seere 5 — 8 — 10 — 24 — 

—- Patreksfirði ............ 8 — 6 — 5 — 8 — 10 — 25 

— Flatey ..............0.. 9 — T — 6 -— 9 — 11 — 25 — 

— Skarðsstöð .......000.. | 0 ÅH seesee 6 — 9 — | 

— Hvammsfirði ......... | ...... AR T— 10 — {| ...... | serne 

— Stykkishólmi ... ..... 9 — T— 8 — ll — 11 — 27 — 

— Grundarfirði ......... | ..... T — 8 — 11 — 11 — | … 

— Ólafsvík ............... 10 — 7 — 8— |11— (19— | 27 — 
— Sandi a (10 — |... $— | 12 — | 28 — 
— Stapa 0 sr | 8 — 9 — | seere. 12 — | 28 — 

— Budum (sees | ee 8 — 9 — 11 — 12 — | 28 — 

— Hafnarfirði ............ re 9 — ve FAN 3— | … 

— Åkranesi GG. | RA 10 — |12— |13— | -..... 

Í Reykjavík ... … | ll maí | TO júní | 11 júlí í 13 ág ið sept. | 31 okt. | 
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58 Austur um 

| | | | 
1. 2, | 3. | 4 | 5, | 6. 7. 

| | 
| | | | 

Frá Reykjavík ......... lð apríl! 9 maí ; 10 júní | 4 júlí | 3 ág. 3 sept. | 4 okt. 
— *Vestmanneyjum ... 16 — 10 — (1ll1— | dm | 4 — á — 5 — 
— KVík...... a | fosser PIL — þó— {| … 
— Djúpavogi ... ....... 17 — I1— |12— 0 Dee … 6 — 
— Fáskrúðsfirði ... ..... 17— (11— (12— | 6— | 5— | 5 — 6 — 
— Reydarfirdi …….… |þi8— (12 112— | 6— | 5— | 5— | 6 
— Eskifirði ......... … F19— |12 — |13— | 7— | 6 — 6— | 7— 
— Norðfirði ...... ........ 19 — (12— | 13 — 7T— | 6— | 6 — | 7 — 
— Mjóafirði ............... 19 — (13— | 13 — 7 — 6— | 6— | 7 — 
— Seydisfidi ....... þ20— | 14 — (14 — 8— | 7 — 7 — 8 — 
— Loðmundarfirði ...... | ...... [14 — | 14 — | ser AÐ | me Åsen 
— Borgarfirði ........... 20 — | 14 — | 14 — 8— | 7 — | T — 8 — 
— Unaósi .................. BN AR (14 — 8 — | se þor þ 
— Vopnafirdi 20 — (15— (15— | 9— | 7— | 8— | 9 — 
— Bakkafirði ............ 21 — (15— | 15 — … [ 8 | 9 — 
— Gunnólfsvík ........ { ...... I5— 4 fo nere 8 ff | 
— Þórshöfn ...... … [21 — (16 — {15 — 9— | | 8— | 
— Raufarhåfn ……. …… 21 — 16 — | 16 — 9 — 8 — | 9 — 
— Køpaskeri . … 22 — | 16 — | 16 — … | 9 — | 9 — 
— Fjallahöfn ............ { ...... | 116 mm þr free … 
— Húsavík ......... … [22 — | 17 — (16 — |10— | 9— | 10 — | 10 — 
— Flatey seere me 17 117 — þ10— | 9— |10— {| 
— Grímsey „0... |... | serne | 17 — . |. 10 — {| ...... 
— Grenivík ............... | ...... 17 — | 17 — | 11 — | 10 — | 10 — | 10 — 

Svalbarðseyri ........ { ...... …… 118— (11— (10— | 10 — FE 
Á Akureyri ............. „ | 23 apríl | 19 maí | 19 júní { 12 júlí | 11 ág. | 11 sept. | 12 okt. 

i       
  

*) Aðeins komið við ef veður leyfir, að dómi skipstjóra.



land >Austri<. 

  

  

  

                

1 2 | 3 4. 5 6 7 

Frá Akureyri -......... | 27 apríl| 22 maí | 23 júní | 15 júlí | 14 åg. | 14 sept. | 19 okt. 
— Svalbarðseyri ...... | ...... | ...... | 23 — 15 — 14 — (14 — | 19 — 
— Grenivík ............... … | 22 — | 23 — 15 — 14 — 14 — FERÐ 
— Grímsey .... ......... .. Þor B3 — | senere | versene 14 — | 
— Flatey ... 0... I þa. (24 — lð— |14— {| ...... 19 — 
— Húsavík ...... 2 — (22 — | 24 — | 16 — | 15 — | 15 — | 20 — 
— Fjallahöfn ............ ER | RE ZA — | | eseree 
— Kópaskeri ............ 28— |23— |2%4— |16— (16 — | 15 — | 20 — 
— Raufarhöfn ........ {| ...... | 23 — 25 — 16 — 16 — {| ...... 20 — 
— Þórshöfn ............ 28 — (23— |25— | 16 — | 16 — | 15 — |21— 
— Gunnólfsvík . ........ A | es | meer 16 — | se | veere: 
— Bakkafirði ……..……. | ..… |24— |25— | ... 17 — |16-— | 21 — 
— Vopnafirði ............ 29 — |24 — | 26 — |l7- | 17 — |16— | 22 — 
— Unaósi... .... 2... ss | 26 — 117 fee 
— Borgarfirdi . ….. 29 — |24 — 126 — |17 — |117— (16 | 23 — 
— Loðmundarfirði ...... { ...... þa 26 — | 17 — þa ff nreges 
— Seyðisfirði I maí | 26 — 27 —— 18 — 18 — 17 — | 24 — 
— Mjoafirdi  ….… .. 1 | 26 — | 27 — 18 — | 18 — 17 — 24 — 
— Norðfirði ............... 1— | 26 — 27 — | 18 — | 18 — 17 — 24 — 
— Eskifirdi … … 2 — | 27 — 28 — 19 — | 19 — 18 — | 26 — 
— Reyðarfirði ............ 2 — | 27 — 29 — 19 — 20 — 19 — 27 — 
— Fáskrúðsfirði ......... 3— (27 — (28 — {20 — (20 - 19 — {gr — 
— Djúpavogi ............ 3— { MM. 29 — … | 20 — 19 — 28 — 
— Vik ss see. . merne | runer … 21 — 21 — | renee 
— ”Vestmanneyjum 4 — | 28 — 30 — 121— |!21— 20 — | 29 — 

Í Reykjavík . ….... 5 mai | 29 mai 1 júlí | 22 juli | 22 åg. | 21 sept. | 31 okt. 

| | | 
  

*) Aðeins komið við ef veður leyfir, að dómi skipstjóra.



  

  

  

  

    

Suður um land 

1. ferð 2. ferð 3. ferð 

| | 
Í Reykjavík... a... renee 17 maí … | 10juni | .... | 27 júni 

frá Reykjavík... ........... see 2... Ll maí... 121 mal | … 14 júní | ...... 
— Hafnarfirði ........ 12 (15— 21— |8— |14— | 26 — 
— Keflavík >. 1— (15 — 21 — | 8— 14 — | 26 — 
— Grindavik secs 1— 14 22— | 7— | 14 — | 26 — 
— *Eyrarbakka............0..0.. 0. 2— |14 — (22— | 7— (15— | 25 — 
— *Stokkseyri ... .. 2— |(14— 22— | 7— |15— | 25 — 
— Vestmanneyjurmm 2— |13— | 23 — 6 — | 15 — | 25 — 
— VÍK sselesusece ceesnreererren urene 3— |13— 3— | 6— |16— | 24 — 
— Skinneyjarhöfða ............ 3— | 12 — 23 — 5 — | 16 — | 24 — 
— Hornafirði |... 4— (12— 24— | 5— | 16 — | 24 — 
— Papås ai... 0 seeseereesesnerenner 4 | |il — (24 — | 4 — 17 — 23 — 
— Djtpavogi 1. ses mee: 5 — |11— (25 — | 4 — | 17 — | 23 — 
— Breiðdalsvík  ... ............. 5— |10— (25— | 3— |18— |22— 
— Stöðvarfirði ... . ........ men 6— (10— (26 — | 3— | 18 — | 22 — 
— Fåskrudsfirdi… seere 8— (10— (26—  3— |20— | 22 — 
— Reyðarfirði ... 0 kune 27 — | 2 | | 

á Eskifirði... 8 — . m— |... 0 — |. 
frá Eskifirði erne me (10 (27 — | 2 — 22 — 
— Norðfirði 00 seen mee | kue | 28 — 1 | | 
— Mjóafirði 0. | |B— þ1— | ...... 

å Seydisfirdi sc sees mee | | 30 maí | ..... |. 
frá Seyðisfirði 0 eesecererenrd renere |. | 1 júní mee 
  

*) 
band við skipið, kemur það við í Þorlákshöfn, ef ástæður leyfa. 

#*) 

Kringum land >Austri<. 

Þegar ekki verður komist á Stokkseyri eða Eyrarbakka eða brim hindrar sam- 

Þegar ekki verður komist í Vík, kemur það að Dyrhólum, ef ástæður leyfa. 

  

  

      

1. | 2. 3. 4. 
| 

Í Reykjavík úr strandferð 29 maí | 22 juli 22 ågust | 21 sept. 
frå Reykjavik …G….sssssessesesereseeeerereeeeeererenre 31 — , 24 — 25 — 23 — 
— Eskifirdi …uW.G...d.s.ssssseseeee sees sesee seeren nerne 2 juni | 27 — 25 — 
— Seyðisfirði ..............0...0.00. 0. ne 2 seere 27 — 25 — 
— Åkureyri 2... nr 3 — 28 — 27 — 
— Sauðárkrók ...............000..0 000. tn enn... 4 — | eveverese 23 — 28 — 
— Ísafirði... era snenser 5 — 25 — 30 — 30 — 
— Sauðárkrók ..........00..0... 0...  venernene 26 — | a | rese: 
— Ákureyri ............ BRRRNAAANANRARARARANARRANAA | BT — | mene. 
— Seyðisfirði ..............) aaa seenerree OB — a | ererneres 
— Eskifirði ...........0......000 000. Å  eneeense | 38 senere HRAÐA 

í Reykjavík............ 0. 6 júní | 30 júlí 31 ágúst 1 okt. 
 



  

  

  
                
  

ST 

»Suduriandsskip«. 

4. ferð 5. ferð 6. ferð 1. ferð 8. ferð 

FR 17 júlí | -...... 3 ág. | oil. 20 ág. „| 12 sept: =... 5 okt 
2 jul | 21 júlí! ...... T ág. | 24 ág. | a. 16 sept.| ...... 
2 — |15 — (21 — 2 — T— | 19 — | 24 — | 10 — | 16 — 1 — 
2 — | 15 — | 21 — 2 — 7 — 19 — | 24 — | 10 — | 16 — 3 — 
2 — | 14 — (21 — 2 — 7 — | 19 -— | 24 — | 10 — | 17 — 3 — 
3 — | 14 — | 22 — 1 — 8— | 18 — | 25 — 9 — | 17 — 4 — 
3 — 14 — 22 — 1 — 8 — 18 — 25 — 9 — | 18 — | 30 sept 
4 — | 13 — 22 — | 31 juli 8 — | 17 — | 26 — 8 — | 18 — | 28 — 
4 — | 13 — | 23 — | 31 — 9— |17— | 26 — 8 — | 18 — | 28 — 
4 — | 13 — | 23 — |31— 9— | 17 — .| 26 — 8 — | 19 — | 27 — 
5 — | 12 — |24— | 30 — | 10 — | 16— | 27 — 7 — | 19 — | 27 — 
5 — 12 — 24 — 30 — 10 — 16 — 27 — 7 — | 19 — | 26 — 
6 — 2 — | 25 — |30— | 10 —.| 16 — | 28 — 7 — | 20 — | 26 — 
6 — | 11 — |25 — |29— |11— | 15 — | 28 — 6 — | 20 — | 25 — 
T— |l1— |25 — |29— (11— |15— 28 — 6 — | 21 — | 25 — 
9 — ll — |27— {29 — |13 — | 15 — | 29 — 6 — | 23 -— | 25 — 
veere: me | | (20 — | B— | | venner 
9 — | .... 27 júlí | ...... 113 åg. | | 30 — 5 — {| 23 sept.| =... 
ee 11 júlí ' 29 júlí í 15 — {30 — 5 — 25 sept 

RA oo | rener 4 | 30 — 4 — ee ee 
en | | seere. þor | | 31 — | 4 — sense 00. 
senn þer I ennene  nensss | ER 2 sept.i ...... ea... de 
re merere I veress i | mee | 2 sept. ..... … 

Áthugas. 1. Burtfarartimi skipanna frá Reykjavík og Akureyri er kl. 9 árd. Frá hinum við. 
komustöðunum mega skipin eigi fara fyrir hinn ákveðna tíma, en farþegar mega 
búast við að burtför þeirra tefjist; þó ber fjelagið enga ábyrgð á slíkum töfum. 
Á þessum viðkomustöðum verður viðstaðan svo stutt sem unt er, geti skipin á 
annað borð komið þar við veðurs vegna, og skal það tekið fram, að til þess að 
þau geti komið við á slíkum stöðum eins og t. a. m. Unaósi, Hornafirði, Vík, 
Sttokkseyri, Sandi, Breiðuvík, Grímsey og Fjallahöfn, þarf að vera gott veður. 

Athugas. 2. Komi þær hindranir fyrir, að skipunum sé eigi unt að fylgja áætlun, verða far- 
þegar fluttir á land á næstu höfn, sem aðgengileg er. Þó geta þeir fengið að 
vera með skipinu til annarar hafnar, ef þeir vilja svo heldur. Fargjald endur- 
borgar félagið engum, þótt svo vilji til. Eins verður farið með flutning við lík 
tækifæri, og hafa skipstjórar rjett til að ákveða, hvort honum skuli skipað upp 
á næstu höfn eða haldið á skipinu og eigi skilað fyr en á leið þess til baka, ef 
það þá er hægt.
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Embætti og sýslanir m. m. 

7. febrúar veitti ráðherrann sóknarpresti að Staðastað síra Vilhjálmi Briem, sam- 

kvæmt umsókn hans, lausn frá prestsskap frá fardögum 1912 að telja, sakir heilsubrests, með 

eftirlaunum samkvæmt lögum. 

13. s. m. skipaði rádherranu verslunarstjóra Jón Proppé póstafgreiðslumann í Ólafsvík. 

S. d. skipaði ráðherranu kaupmann Böðvar Þorvaldsson póstafgreiðslumann á Akranesi. 

S. d. skipaði ráðherrann brjefhirðingamann Sigurð Guðmundsson póstafgreiðslumann 

á Eyrarbakka. 

S. d. skipaði ráðherrann kaupmann Snæbjörn Arnljótsson póstafgreiðslumann á Þórshöfn. 

15. s. m. veitti ráðherrann frú Steinunni Guðmundsdóttur í Reykjavik leyfi til að 

fást við nuddlækningar, sjúkraleikfimi og rafmagnslækningar. 

17. s. m. setti ráðherrann hreppstjóra í Stykkishólmshreppi Magnús Blöndal til þess 

að gegna sýslumannsembættinu í Snæfellsness og Hnappadalssýslu um stundarsakir frá 1. mars 

næstkomandi að telja. 

Laust prestakall. 

Melstaður í Húnavatnsprófastsdæmi (Melstaðar, Kirkjuhvamms, Staðarbakka. og 

Núpssóknir). 

Veitist frá fardögum 1912 með launakjörum eftir hinum nýju lögum. 

Prestsekkjan hefir rjett til ábúðar á hálfu prestesetrinnu Melstað endurgjaldslaust 

næsta fardagaár, eftir 6. gr. laga nr. 49, 16. nóv. 1907. 

Heimatekjur eru ákveðnar þannig: 

Eftirgjald prestasetursins Melstaðar . . . kr. 140,00 

Arður af Hrútey... 20.0... 7 200,00 

Afgjald af hjáleigunni Svarðbæli ss ves re 50,00 

Prestsmata 2 2 see eee eee re 24,00 

kr. 4l4 „00 

Lán hvílir á prestakallinu til Íbúðarhúsbyggingar (steinhús), veitt 1910, kr. 3000, 

samkv. lögum nr. 30, 16. nóv. 1907. 

Auglýst laust 13. mars 1912. 

Umsóknarfrestur til 3. maí 1912.



Stjórnartíðindi 1912, B 3. 89 1918 

Brjef stjórnarráðsins té bæjarfógetans á Seyðisfirði um innflutning á hundi. 59 
Stjórnarráðinu hefir borist beiðni frá símritara C. Groneman, sem ætlar 25. mars 

að setjast að á Seyðisfirði um miðjan maí þ. á, um að honum verði leyft að 

flytja á land þar hund. 
Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál hefir 

stjórnarráðið samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25, 9. júlí 

1909, veitt leyfi til þessa með eftirfarandi skilyrðum: 
1. að hundinum fylgi vottorð dýralæknis, samskonar og það sem hjer fylgir, 

útgefið samdægurs og hundurinn er sendur af stað frá Finnlandi, 

2. að hundurinn sje sendur beint til Íslands (Seyðisfjarðar) án þess að hann 

komi nokkursstaðar á land á leiðinni, og 

3. að hjeraðslæknirinn á Seyðisfirði skoði hundinn er hann kemur í land, og 
sömuleiðis eftir að honum hefir verið haldið aðgreindum frá öðrum hundum 

í 14 daga, og finni ekkert við heilbrigði hans að athuga. 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar, að því viðbættu, að nefndum símritara hefir verið tilkynt leyfi þetta hjeðan, 

Brjef stjórnarráðsins fíl biskupsins um eftirlaun prestsekkju. 
Með brjefi, dags. 20. f. m., hafið þjer, háæruverðugi herra, spurst fyrir 

um það, hvernig eigi að ákveða eftirlaun ekkju síra Þorleifs Jónssonar frá Skinna- 

stað, Sesselju Þórðardóttur. 

Takið þjer það fram, að að öllu óbreyttu hefði nefndri prestsekkju hið 60 
næsta fardagaár, náðarárið, borið 1/, fastra tekna Skinnastaðarprestakalls, en sá 1. mai 

hluti er eftir síðasta mati kr. 277,67, og síðan !/;, matsupphæðarinnar kr. 127,73 

um árið, en frá fardögum 1910 hefir síra Þorleifur sem sextugur að aldri 

komist undir hin nýju launakjör og notið 1700 kr. launa, án þess að honum hafi 

verið gjört að skyldu að kaupa ekkju sinni lífeyri. Virðist yður óhjákvæmilegt 
að taka tillit til þessara hærri launa manns hennar, er eftirlaunin eru ákveðin, 

og leggið þjer því til, að nefnd prestsekkja næsta fardagaár njóti náðarársins eða kr, 

271,67, og fái síðan í eftirlaun 1/,, hluta af tekjum manns síns síðustu árin, eða 
170 kr. árlega. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð, að nefndri prestsekkju ber rjettur til náðar- 

árs fyrirfardagaárið 1912-'13 kr. 277,67, er greiðastúr landsjóði, en um eftirlaun hennar 

að öðru leyti líturstjórnarráðið svo á, að ákvæði laga nr. 39, 30. júlí 1909, um að prestar, 
sem eru orðnir 60 ára að aldri, hafi rjett til hærri launa samkvæmt hinum nýju launa- 

lögum presta, hafi ekki breytt eftirlaunarjetti ekkna þeirra, og sje því ekki laga- 

heimild til þess að greiða umræddri prestsekkju hærri eftirlaun en }/,, af tekjum 
Skinnastaðarprestakalli, eins og þær eru ákveðnar í síðasta brauðamati. 

Samkvæmt þessu hafa eftirlaun frú Sesselju Þórðardóttur verið ákveðin 

kr. 127,73 frå farðögum 1913 að telja. 

Þetta tilkynnist yður hjer með, að því viðbættu, að landsfjehirði hefir 

verið skrifað um það, sem með þarf, um útborgun eftirlaunanna. 

15. dag júnímán. 1912. Reykjavík, Ísafoldarprentamiðja.
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Brjef stjornarrådsins til sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu um endurveiting 
hlunninda handa sparisjóði. 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá formanni sparisjóðs Sauðárkróks, 

vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. ágúst 1911 að 

telja hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. jan. 1874, um hlunnindi nokkur 
fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem nú 

er fyrir því að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil í lög- 

um sjóðsins sje nákvæmlega gætt og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað á ári 

hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo ber og að senda 

hingað skýrslu um hverja þá breytingu, er verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir for- 

stöðunefnd sjóðsins. 

Reglur 
um lögskráningu sjúkrasamlaga. 

Samkvæmt lögum nr. 39, 11. júlí 1911, geta sjúkrasamlög öðlast lögskrán- 

ingu og orðið aðnjótandi styrks þess, er þeim er heitin í þessum lögum. 

Sjúkrasamlag, sem óskar lögskráningar, skal haga samþykt sinni eftir 

„Fyrirmynd að samþykt handa sjúkrasamlögum<.  Fyrirmyndirnar eru tvær, 

önnur (A) handa sjúkrasamlögum í kaupstöðum og kauptúnum, hin (B) handa 

sjúkrasamlögum í sveitum. Skal nota þessar fyrirmyndir og rita breytingar, ef 

nokkrar eru, á auða helming hverrar síðu. Skal því næst senda stjórnarráðinu 

samþyktina í tvennu lagi undirritaða af stofnendum eða stjórn samlagsins. Gæta 

verður þess, að útfylla þar sem eyður eru í fyrirmyndinni. Hjer skulu gerðar 

athugasemdir um nokkur atriði. 
1. gr. Þar verður að tilgreina nákvæmlega svæðið, sem sjúkrasamlagið 

nær yfir. 
6. gr. Í þeirri grein eru talin þau hlunnindi, sem samlagsmönnum eru 

veitt. Ef samlagið vill veita meiri hlunnindi, verður að hækka iðgjöldin. Á- 
kvæðið í 3. lið um að samlagið greiði ekki flutningskostnað sjúklinga í sjúkra- 

hús eða úr því, er nauðsynlegt vegna þess, að annars eru iðgjöld þau, sem ákveð- 

in eru í 9. gr., of lág. 
9. gr. Þar eru ákveðin iðgjöld samlagsmanna. Hjer á landi vantar alla 

reynslu um kostnað sjúkrasamlaga, og er því mjög erfitt að ákveða rjett iðgjöld. 

Einkum kemur þetta til greina um sjúkrasamlög í sveitum, og er það þá sjer í 

lagi kostnaður við ferðalög lækna, sem veldur erfiðleikum. Sá útgjaldaliður get- 

ur orðið svo mikill, að samlögin geti ekki staðist hann með þeim iðgjöldum, sem 
gert er ráð fyrir í 9. gr. Enginn vafi er á því, að sjúkrasamlögin munu verða 

til mikils ljettis fyrir sveitasjóðina, og virðist því mega búast við, að þeir munu 

styrkja samlögin á einhvern hátt; heppilegust úrlausn væri það, að sveitasjóð-
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irnir tækju ad sjer ferdakostnad lækna til samlagsmanna; pad mætti ef til vill 62 
gera á þann hátt, að samið væri við mann, er heima ætti á hentugum stað, um 27. mars 

að flytja lækni til samlagsmanna. Eigi þótti gerlegt að setja iðgjöldin hærri, en 
gert hefir verið, en ætla heldur á hitt, að styrkur fengist til viðbótar við lands- 

sjóðsstyrkinn, svo kleyft yrði að stofna sjúkrasamlög til sveita með hæfilegum 

iðgjöldum. Í „Fyrirmynd að samþykt handa sjúkrasamlögum í sveitumc er gert 

ráð fyrir að samlagsmenn sjeu skyldir að tryggja sjer dagpeninga, en stjórnar- 

ráðið getur, samkvæmt lögum um sjúkrasamlög, leyft, að dagpeningar falli niður 

með öllu utan kaupstaða og kauptúna, þar sem læknir er búsettur. 

10. gr. Í sveitum er nauðsynlegt að skifta hverju sjúkrasamlagi í deildir 

og fer tala stjórnenda þá eftir því, hve margar deildirnar eru. 

13. gr. (B fyrirmynd 14. gr.). Taka verður fram á hvern hátt boða skal 

samlagsfundi t. d. í blöðum, þar sem því verður við komið, annars eftir því sem 

hentugast er. 
Sjúkrasamlag verður því að eins lögskráð, að í því sje að minsta kosti 

50 hluttækir samlagsmenn. Um leið og óskað er lögskráningar skal senda skrá 

yfir alla hluttæka samlagsmenn með tilgreindum aldri og atvinnu. 

Hvert sjúkrasamlag skal hafa þessar fjelagsbækur og reikningsbækur: 

Skrá yfir samlagsmenn. 

Iðgjaldaskrá. 
Sjúkraskrá. 
Tekjur og gjöld. 

. Skýrslubók. 
Allar þessar bækur fást í bókaverslun Sigf. Eymundsson í Reykjavík, með 

þeirri gerð og þeim yfirskriftum, sem nota skal. 

4
 

Í stjórnarráði Íslands, 27. mars 1912. 

Kristján Jónsson. 

  

Eggert Briem.
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A. Fyrirmynd 
að samþykt handa sjúkrasamlögum í kaupstöðum eða kauptúnum. 

Samþykt 

sjúkrasamlags 

Efnisyfirlit. 

I. Starf samlagsins. | Hi. Stjórn samlagsíns. 

1. gr. Nafn, tilgangur, samlagssvæði. | 10. gr. Stjórn. 

2. gr. Viðtaka hluttækra samlagsmanna. 11. gr. Formaður. 

3, gr. Vidtaka hlutlausra samlagsmanna. Brott- | 12, gr. Gjaldkeri. 

för um stundarsakir úr samlagshjeraðinu. 18. gr. Aðalfundur. 

4. gr. Viðtökubeiðnir; gerðardómur. 14. gr. Ársreikningar; endurskoðun. 

5. gr. Biðtími. 15. gr. Fjáreign. 

6. gr. Rjettindi hluttækra samlagsmanna. 16. gr. Varasjóður. Tekjuhalli. 

T. gr. Dagpeningar. Hjálp til sængurkvenna. 17. gr. Gerðardómur. 

8. gr. Tímatakmörkun hlunninda. 18. gr. Breyting á samþyktinni. Um að slíta 

9. gr. Skyldur hluttækra samlagsmanna. samlaginu. 

I. Starf samlagsins. 

1. gr. 

Sjúkrasamlag er stofnað dag mánaðar 19 

í þeim tilgangi að tryggja hverjum hluttækum samlagsmanni uppbót á þvi fjár- 

tjóni, er veikindi valda honum. 
Samlagið nær yfir 

2. gr. 

Samlagið veitir viðtöku og full fjelagsrjettindi hverjum manni, jafnt karli 

sem konu, ef hann sannar: 
1) að hann eigi heima í samlagshjeraðinu; 

2) Sje eigi yngri en 15 ára og eigi eldri en fertugur, er hann beiðist 

viðtöku;
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3) Sje hann búsettur í kaupstað eða kauptúni, sem læknir er búsettur í, 62 

að hann hafi ekki árstekjur, er fari fram úr 1200 kr. að viðbættum 100 kr. fyrir 27. mars. 

hvert barn innan 15 ára, sem hann framfleytir; 
4) Eigi ekki skuldlausar eignir, er nemi meiru en 5000 kr.; 

5) Hafi engan viðloðandi eða ólæknandi sjúkdóm, er skerði eða geti 
skert vinnuþol hans, og skal hann sanna það með vottorði frá lækni samlagsins, 

enda sje hann fullhraustur, er hann gengur í samlagið. 

3. gr. 

1) Hlutlausir fjelagar geta orðið karlar og konur, eldri en 15 ára, er 

fullnægja 1. skilyrði 2. greinar og lofa að greiða að minsta kosti 1 kr. í árstil- 
lag eða gjalda 20 kr. í samlagssjóð, eitt skifti fyrir öll. 

Hlutlausir fjelagar eiga ekki tilkall til neinna hlunninda úr samlagssjóði. 

En ef þeir greiða 40 kr. eitt skifti fyrir öll eða gjalda að minsta kosti 2 kr. í 

árstillag, hafa þeir atkvæðisrjett á fundum og eru kjörgengir til allra starfa í 

fjelaginu. 

Hlutlausir, en atkvæðisbærir fjelagar, er gengið hafa í samlagið fyrir 

fertugt, geta orðið hluttækir, hvað sem aldri þeirra líður, ef efnahagur þeirra 

versnar og verður í samræmi við 2. gr, enda færi þeir sönnur á, að þeir full. 
nægi öllum skilyrðum 2. greinar öðrum en 2. 

2) Nú batnar efnahagur samlagsmanns, svo að árstekjur hans eða eignir 

fara upp yfir það hámark, sem til er tekið í 2. gr., og verður hann þá, að ger- 
ast hlutlaus fjelagi eða fara úr samlaginu, þegar er hann fær tilkynningu um 

það frá samlagsstjórninni. Ef hann skýtur máli sínu í gerðardóm, sbr. 17. gr., 
þá má hann halda rjettindum sínum þar til dómur fellur. 

3) Ef hluttækur samlagsmaður fer úr samlagshjeraðinu um stundarsakir 

til að leita sjer atvinnu, eða í öðrum nauðsynlegum erindum, þá má hann gerast 
hlutlaus meðan hann er fjarverandi, en greiði hann öll samlagsgjöld sín, þá á 

hann heimtingu á dagpeningum, ef hann sannar með læknisvottorði, að hann hafi 

verið ófær til vinnu vegna veikinda, en ekki á hann tilkall til neinna annara 
hlunninda úr samlagssjóði. 

Hlutlausir fjelagar, þeir er nefndir eru í 2. og 3. lið, skulu greiða í sam- 

lagssjóð 1 kr. á ári. Þeir geta orðið hluttækir aftur, hvað sem líður aldri þeirra 

eða heilsu, ef ekki skortir önnur skilyrði, sbr. 2. gr. 

Allir hlutlausir samlagsmenn, er verða hluttækir, skulu þá hlíta ákvæði 

5. gr. 

4. gr. 

Hver sá, er vill ganga í samlagið, skal færa stjórninni skriflega viðtöku- 
beiðni og læknisvottorð.
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62 Því skal ráða til lykta á næsta stjórnarfundi, hvort beiðandi verður tek- 
21. mars.inn Í samlagið. 

Ef beiðni er hafnað eða samlagsstjórnin í vafa um, hvað gera skuli, þá 

má vísa málinu í gerð. Í gerðardómi skulu sitja þrír menn, læknir samlagsins, 

einn maður úr flokki samlagsmanna, sem stjórnin tilnefnir, og þriðji, sem við- 

komandi bæjarstjórn nefnir til. Skjóta má úrskurði gerðardóms til stjórnarráðs- 

ins, sje það gert á hálfsmánaðarfresti eftir að úrskurðurinn er birtur málsaðilum. 

Nú er einhverjum veitt viðtaka í samlagið, og er hann þá talinn fjelagi 
þess frá næstu mánaðamótum. 

5. gr. 

Hluttækir fjelagar öðlast engin rjettindi fyr en 6 vikur eru liðnar frá því 

er þeir komust í fjelagatölu; þetta gildir þó ekki um sjúkdóma, er orsakast af 

slysum. 

6. gr. 

Þessi eru rjettindi hluttækra samlagsmanna: 

1) Ókeypis læknishjálp handa þeim sjálfum og börnum þeirra, sem eru 

hjá þeim, og innan 15 ára (einnig stjúpbörnum og meðgjafarlausum fóstur 
börnum); hjálpina veitir læknir samlagsins og greiðir samlagið ekki fyrir hjálp 

annara lækna, nema ef svo ber undir (slys, kona í barnsnauð) að bráð þörf hefir 
verið á lækni, en ekki náðst til læknis samlagsins. 

2) Okeypis lyf, þau er samlagslæknir telur nauðsynleg, handa þeim sjálf- 

um og börnum þeirra, sem hjá þeim eru innan 15 ára; ennfremur sáraumbúðir, 

en hins vegar ekki haullbönd, smíðaða limi og þvílíkar umbúðir; eigi heldur 
gleraugu, gerfitennur eða tannfyllur. 

Samlagið leggur ekki til áfenga drykki, gosdrykki eða lyffæðu, eigi heldur 
flöskur, glös, krukkur eða önnur þess konar lyfjaílát. 

3) Ókeypis sjúkrahúsvist í þessum sjúkrahúsum : 

geðveikrahælinu á Kleppi, Heilsuhælinu á Vífilsstöðum, ef samlagslæknir telur 
þess þörf, handa þeim sjálfum og börnum þeirra, sem heima eru og innan 15 ára, þó 
aldrei lengur en 26 vikur á 3 samfleyttum reikningsárum. 

Sjúkrasamlagið greiðir ekki flutningskostnað sjúklinga í eða úr sjúkra- 
húsum.
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Nú vill samlagsmaður fremur fara í eitthvert annað sjúkrahús, og greiðir 62 

þá samlagið fyrir nauðsynlega dvöl hans þar, það sem jafnlöng dvöl hefði kost-27. mars. 

að í því sjúkrahúsi, sem samlagsmönnum er ætlað. 

Ef samlagslæknir lýsir yfir því, að sjúklingur megi liggja í heimahúsum, 

ef hjúkrunarkona gætir hans, en verði ella að fara í sjúkrahús, þá skal hann 

vera kyr heima ef samlagið útvegar honum hjúkrunarkonu á sinn kostnað. 

4) Dagpeningar handa þeim sjálfum (ekki börnum þeirra), þannig: að 
þeir er greiða 1,75 á mán., fá kr. 2,00 á dag 

— — — 185. — —— 150 - — 
— — — 100. — —— 100. — 
— — — 075. — —— 050. — 

Allir hluttækir samlagsmenn eru skyldugir að tryggja sjer dagpeninga 

eigi minni en 50 aura á dag; þó eru vistráðin hjú, giftar konur og unglingar 

innan 18 ára undanþegin þessari skyldu. 

- 
í. gr. 

a. Samlagið selur engum tryggingu fyrir meiri dagpeningum, en nemi 

24 af venjulegum eða áætluðum dagtekjum hans. 

b. Ef samlagsmaður er fluttur í sjúkrahús, lækka dagpeningar hans um 

50 aura á dag; þó heldur hann þeim óskertum, ef sarnlagið þarf ekki að borga 
sjúkrahúsvistina. Samlagsmenn, er eiga fyrir börnum að sjá innan 15 ára, skulu 

og aldrei missa meira en svo, er þeir liggja í sjúkrahúsi, að þeir haldi 30 

aurum á dag. 
c. Nú vill einhver færa upp dagpeninga sina, og skal hann þá láta í 

tje nýtt læknisvottorð. Uppfærslu skal því að eins veita, að beiðandi sje heill 
heilsu, sbr. 2. gr., og njóti ekki hlunninda úr samlagssjóði þegar beiðnin kemur, 

enda skal uppfærslan jafnan ganga í gildi í byrjun næsta reikningárs; þó getur 

enginn eldri en fertugur fengið uppfærslu á dagpeningum sínum. 
d. Dagpeningar eru ekki greiddir ef sjúkdómur helst 7 nætur eða skem- 

ur, en greiða skal ef lengur helst og þá jafnan reikna frá þeim degi, er gjald- 

kera var tilkyntur sjúkdómurinn. 

e. Dagpeningar eru ekki greiddir, ef sjúklingur getur unnið vanavinnu 

sína að einhverju leyti, og ekki gamalmennum, ef elli bagar, en enginn sjer- 

stakur sjúkdómur. 

f. Dagpeningar eru ekki greiddir, ef sjúkdómurinn stafar af drykkjuskap, 

saurlifnaði eða áflogum, sem samlagsmaður er sjálfur valdur að. 

g. Dagpeningar falla niður, ef samlagsmaður vill ekki fara í sjúkrahús 

að ráði samlagslæknis eða stjórnar samlagsins; þeir falla og niður, ef sjúklingur 

hafnar þeirri meðferð á sjúkdómnum, sem læknir telur nauðsynlega.
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62 h. Dagpeningar falla niður þann dag, er samlagsmaður verður vinnufær, 

21. mars. enda þótt hann taki ekki til verka eða vanræki að segja frá bata sínum. 

i. Ef farsótt gengur, sem vörn er sett við, getur stjórn samlagsins, með 

samþykkji stjórnarráðsins, ákveðið að allir dagpeningar falli niður. 

j- Dagpeningar eru ekki greiddir, ef samlagsmaður heldur óskertu vinnu- 

kaupi sínu; en ef kaupið er lækkað, skal hann fá af dagpeningum sínum það, 

sem lækkuninni nemur. 

k. Stjórn samlagsins ákveður hverjum gjalda skuli dagpeninga geðveikra 
eða rænulausra manna. 

1. Samlagskonum skal greiða 10 kr. í hvert sinn, er þær ala barn, ef 

þær hafa verið 40 vikur eða lengur í samlaginu fyrir barnsburðinn. 

Ef sængurkona sýkist, á hún tilkall til hvers konar hlunninda úr sam- 
lagssjóði þegar liðnar eru 8 nætur frá barnsburði. 

m. Dagpeninga skal greiða hverjum samlagsmanni, ef þörf gerist, fullar 

12 vikur á hverjum 12 mánaða fresti (ekki miðað við reikningsár). 

8. gr. 

Ef einhver nýtur hlunninda úr samlagssjóði, hvort heldur eru dagpeningar 

eða sjúkrahúsvist, eða læknishjálp í heimahúsum, í 52 vikur samtals á 3 sam- 

fleyttum reikningsárum, þá missir hann rjett til frekari hlunninda og er úr 

samlaginu. 

Nú sannar hann síðar með læknisvottorði, að hann sje heill heilsu, og 

skal þá, hvað sem aldri hans líður, aftur telja hann samlagsmann, með fullum 

rjettindum, þó eigi fyr en 8 vikum eftir að honum hefir verið veitt viðtaka á ný. 

9. gr. 

Skyldur hluttækra samlagsmanna eru sem hjer segir: 

1) Greiða skal viðtökugjald, 1 kr., er rennur í varasjóð samlagsins. 

2) Hver samlagsmaður skal greiða mánaðargjald, er fer eftir hæð trygg- 
ingar fyrir dagpeningum, þannig: 

Dagpeningar Mánaðargjald 

200 kr. . . . . 1,75 kr. 

1,30 — 0.0... 1835 — 

100 — . . . . 1,00 — 
0,50 — . . ... 0,75 — 

Engir 0... 0,50 — 

3) Ef annað foreldra er i samlaginu, en hitt ekki, en gæti þó verið það 

samkv. 2. gr., og börn heima innan 15 ára, þá skal greiða 10 aura á mánuði 
fyrir hvert barn, en þó aldrei meira en 30 aura.
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Það er skylda hvers þess, er gengur í samlagið, að skýra frá því, hversu 62 
mörgum börnum innan 15 ára hann á fyrir að sjá, og skal hann jafnan gera 27. mars 
samlagsstjórninni aðvart, ef börnin fjölga, eða fækka (deyja, verða 15 ára, 
fara burtu). . 

Börnum verða ekki heimiluð hlunnindi úr samlagssjóði nema vottorð 
komi frá samlagslækni um það, að þau sjeu heil heilsu þegar samlagsstjórn er 
sagt til þeirra. 

4) Hver samlagsmaður skal greiða mánaðargjald sitt fyrirfram á skrit- 
stofu gjaldkera. 

Ef samlagsmaður greiðir ekki mánaðargjald sitt 2 mánuði í röð, þá fellur 
niður rjettur hans á ókeypis læknishjálp, lyfjum og sjúkrahúsvist; skal gjald- 
keri gera honum aðvart um þetta fyrir miðjan síðari mánuðinn. En ef 3 mán- 
uðir líða án þess að hann greiði gjöld sín, þá er hann úr samlaginu; skal gjald- 
keri gera honum aðvart um þetta fyrir miðjan þriðja mánuðinn. Umsögn gjald- 
kera er full sönnun þess, að aðvörun hafi farið fram. 

Ef samlagsmaður hefir verið aðvaraður og greiðir hann skuld sína, þá 
skal hann um leið greiða 10 aura fyrir hverja aðvörun. 

Ef samlagsmaður er rækur úr samlaginu vegna skulda, þá er honum 
frjálst að koma aftur í samlagið, ef hann greiðir alla skuld sína og 1 kr. að 
auki í inntökueyri; nú er misseri liðið frá því er hann fór úr samlaginu, og skal 
hann þá leggja fram læknisvottorð um heilsu sína, er fullnægi kröfum 2. greinar 
ennfremur gildir um hann ákvæði 5. greinar. 

Ef samlagsmanni bera dagpeningar úr samlagssjóði og er hann í skuld 
um mánaðargjald, þá skal halda því eftir þegar dagpeningar eru greiddir. 

ö) Ef samlagsmaður er sjúkur og ekki vinnufær, en á fótum og má 
vera úti, þá skal læknir fá honum skriflegt leyfi til þess og taka til, hvern tíma 
dags hann megi vera úti. 

6) Ef sjúklingur hagar sjer ekki eftir fyrirmælum læknis eða samþykt 
samlagsins, þá missir hann rjett sinn til dagpeninga þá viku, er hann verður 
sekur um þesskonar afbrot. 

7) Hver, sem gengur í sjúkrasamlagið, skal og skýra stjórn þess frá, ef 
hann er í einhverju öðru sjúkrasamlagi, svo og ef hann gengur síðar í slíkt sam- 
lag; skal stjórnin hafa gætur á því, að enginn tryggi sjer á þenna hátt hærri 
dagpeninga, en nemur venjulegu dagkaupi hans. 

8) Hver samlagsmaður er skyldur að gegna, ef hann er kosinn í stjórn 
samlagsins eða endurskoðunarmaður. 

9) Hver samlagsmaður er skyldur að birta gjaldkera samlagsins, ef 
hann skiftir um bústað. 

Nú flytur hann sig búferlum úr samlagshjeraðinu, og er hann þá úr 
samlaginu. 

10) Þeir, er fara úr samlaginu, eiga enga heimtingu á neinu því fje, er 
goldið hefir verið í samlagssjóð.



1912 

62 
21, mars 

98 

Il. Stjórn samlagsins. 

10. gr. 

Stjórn skal velja skriflega á aðalfundi í febrúarmánuði, einn formann og 

6 fulltrúa skal velja til 2 ára og gangi 4 úr annaðhvort ár, í fyrsta sinni eftir 

hlutkesti, en 3 hitt árið. Stjórnendur kjósa sjálfir varaformann og skifta störf- 

um með sjer. 

A aðalfundi skal einnig velja 2 varafulltrúa, og fer annar frá á hverju 

ári, í fyrsta sinni eftir hlutkesti. 

Fráfarandi stjórnendur má endurkjósa, en skorast geta þeir undan endur- 

kosningu fyrir jafnlangt tímabil, sem þeir hafa setið í stjórn samlagsins. 

Stjórnendur skulu eiga fund með sjer í vikunni eftir fyrstu helgi í hverj- 

um mánuði. Það er lögmætur stjórnarfundur ef 4 koma á fund, og ræður þar 

afl atkvæða. 

Stjórnendur skulu bera ábyrgð á samlagssjóði, á því, að samlagið bíði 

ekki tjón af ólöglegum kostnaði, hirðuleysi eða svikum meðstjórnenda sinna. 

Standa þeir í ábyrgð á þessu einn fyrir alla og allir fyrir einn. Þó getur aðal- 

fundur þegið þá undan ábyrgðinni, ef um svik er að ræða, en undanþágan er 

því aðeins lögmæt, að hún sje samþykt með ?/, greiddra atkvæða. 

Stjórnendur skulu hafa allar nauðsynlegar gætur á sjúkum samlagsmönnum. 

Stjórnendur skulu allir vinna starf sitt kauplaust, en ritfangakostnað og 

annan beinan kostnað skal greiða úr samlagssjóði. 

11. gr 

Formaður stýrir stjórnarfundum og semur gerðabók á fundunum. 

Hann semur fyrir hönd samlagsins við lækna, lyfsala, sjúkrahús og hjúkr- 

unarfjelög eða hjúkrunarkonur. 

Ef formaður og varaformaður eru hvorugir viðlátnir, kemur einn af full- 

trúunum í formanns stað, sá er þeir velja til þess. 

12. gr. 

Stjórnin ræður gjaldkera. 

Hann skal vera í samlaginu en ekki stjórn þess, og kunna reikningshald. 

Laun gjaldkera skal ákveða á aðalfundi eða aukafundi, og skal jafnan 

miða þau við fjölda hluttækra samlagsmanna. 

Gjaldkeri tekur við öllum gjöldum í samlagssjóð, kemur þeim á vöxtu 

og setur veð fyrir sjóðnum, sem stjórnin tekur gilt. Hann heldur reikningsbæk- 

ur, sem stjórnin telur nauðsynlegar, semur ársreikninga og tölusetta skrá yfir 

nöfn samlagsmanna, aldur þeirra og atvinnu og heimili, hvenær þeir hafa komið 

í samlagið, farið úr því, eða dáið; hann skal og semja þær skýrslur og gera þau 

reikningsskil, er stjórnarráðið krefst.
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Gjaldkeri skal fá samlagsmönnum viðtökuskirteini fyrir greiddum ið- 62 

gjöldum og greiða þeim dagpeninga úr samlagssjóði á vikufresti, eftir vottorði 27. mars 

samlagslæknis. 
Samlagsmenn skulu jafnan gera gjaldkera aðvart, ef þeir verða sjúkir, 

en hann skal semja skrá yfir alla sjúklinga. 

13. gr. 

Aðalfund skal halda tvisvar á ári, í febrúar og október. Formaður 

boðar fundi með 8 daga fyrirvara, og skal hann tilgreina 

fundarefni. 
Aukafundi skal halda þá er formanni þykir þurfa, eða meirihluta fulltrú- 

anna, eða skrifleg áskorun berst stjórninni frá 1/, allra atkvæðisbærra samlags- 

manna, enda tilgreini þeir fundarefnið. Ef stjórninni berst lögmæt krafa um 

aukafund, þá skal hún koma á fundi á 14 daga fresti. 
Lögmætir samlagsfundir hafa æðsta vald í öllum málum samlagsins, 

innan þeirra takmarka, er samþyktin setur. 
Hverjum samlagsfundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann rannsakar í 

fundarbyrjun hvort fundurinn hafi verið löglega boðaður og lýsir úrskurði sínum 

í heyranda hljóði. 
Fundur er lögmætur, ef hanne er löglega boðaður, hvort sem margir 

koma eða fáir. Ræður afl atkvæða; ef jöfn falla, ræður atkvæði fundarstjóra. 

Atkvæðisbærir eru allir hluttækir samlagsmenn, 18 ára eða eldri, einnig 

hlutlausir samlagsmenn, er greitt hafa 40 kr. í samlagssjóð eitt skifti fyrir öll, 

eða gjalda að minsta kosti 2 kr. í árstillag. 
Í byrjun hvers fundar skal leggja fram skrá yfir atkvæðisbæra samlags- 

menn, undirritaða af gjaldkera. 

Fundarstjóri ræður því, hvernig atkvæðagreiðslu skuli háttað; þó skal 

atkvæðagreiðsla jafnan vera skrifleg, ef einhver atkvæðisbær {fundarmaður 

krefst þess. 

Stutta skýrslu skal rita í sjerstaka gerðabók um það, er gerist á sam- 

lagsfundum; allar fundarsamþyktir skal rita orðrjett í gerðabókina. Fundargerð- 

ina skal lesa upp í fundarlok og bera undir atkvæði, en fundarstjóri og stjórn- 

endur samlagsins, þeir sem við eru, skulu rita nöfn sín undir. Skal þessi fund- 

argerð vera full sönnun þess, er fram hafi farið á fundinum. 

14. gr. 

Reikningsár samlagsins er hvert almanaksár. 

Gjaldkeri skal gera hvern ársreikning í tvennu lagi og láta fylgja 

skýrslu um eign samlagsins, ógreidd útgjöld og útistandandi skuldir í lok reikn- 

ingsársin8. 

Alla ársreikninga með athugasemdum endurskoðunarmanna og svörum
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62 stjórnarinnar skal hafa samlagsmönnum til sýnis á hentugum stað, eigi skemur 
21, mars en vikutíma áður en þeir eru bornir undir aðalfund í febrúar til samþyktar. 

Fyrir aðalfund í október skal leggja glögt yfirlit yfir tekjur og gjöld 
samlagsins fyrra helming reikningsársins með árituðum athugasemdum endur- 
skoðunarmanna. 

Á. aðalfundi í febrúar skal kjósa Z endurskoðunarmenn og 2 varamenn; 

fara 2 frá á hverju ári, annar endurskoðunarmaður og annar varamaður, í fyrsta 
sinni eftir hlutkesti. Þá má endurkjósa. Skorast geta þeir undan endurkosningu 
eins og fulltrúar, sbr. 10. gr. 

Endurskoðunarmönnum er heimilt hvenær sem vill að rannsaka allar 

reikningsbækur samlagsins og aðgæta eignir þess, og skulu þeir gera það eigi 

sjaldnar en einu sinni á hverjum ársfjórðungi. Þá er þeir rannsaka reikningana, 
ber þeim meðal annars að gæta þess, hvort allar tekjur og útgjöld eru í sam- 
ræmi við samþykt samlagsins. 

Stjórn samlagsins og gjaldkera ber að láta endurskoðunarmönnum í tje 
allar skýrslur og upplýsingar, er þeim þykir þurfa við rannsóknina. 

Fyrir lok janúarmánaðar skal formaður senda stjórnarráðinu skýrslu um 
tölu samlagsmanna og upphæð þá, er iðgjöld samlagsmanna hafa numið á liðnu 
ári, og skal stjórnin rita nöfn sín undir; ennfremur skrá yfir samlagsmenn. 

Fyrir lok marsmánaðar skal formaður senda stjórnarráðinu endurskoðaða árs- 
reikninga og skýrslu um starf samlagsins á liðnu ári og skal öll stjórnin rita 
nöfn sín undir. 

15. gr. 

Því fje samlagsins, sem ekki er líklegt að til þurfi að taka að sinni, 
skal koma á vöxtu í öruggan sparisjóð. 

Aldrei má veita lán úr samlagssjóði. 
Stjórnin skal aðgæta sjóðseignina og bera saman við bækur samlagsins 

á ýmsum ótilteknum tímum á hverju ári, og láta þess jafnan getið í gerða- 
bók sinni. 

16. gr. 

Í varasjóð skal leggja allan inntökueyri samlagsmanna, allan afgang af 
árstekjum, t. d. æfigjöld hlutlausra samlagsmanna, gjafir, arð af hátíðahöldum, 
hlutaveltum og því um líkt. 

Ef mikil veikindaár bera að höndum og tekjur hrökkva ekki fyrir út- 
gjöldum, þá skal greiða hallann úr varasjóði. 

Nú hrekkur varasjóður ekki til þess að greiða tekjuhalla að loknu reikn- 
ingsári, þá getur samlagsfundur ákveðið að jafna því, er á vantar, á alla hlut- 
tæka samlagsmenn, sem þá eru í samlaginu, í rjettu hlutfalli við mánaðar- 
gjöld þeirra.
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17. gr. 62 
. ; 211: sg . . 27. mars Ef deila rís milli stjórnar samlagsins og einhvers samlagsmanns, skal 

leggja málið í gerð. Skal þá velja 3 menn í gerðardóm á samlagsfundi og skulu 
báðir málsaðilar hlíta úrskurði gerðardómsins, enda mega deilumál í samlaginu 
aldrei koma fyrir dómstóla landsins. Gerðardómi er ekki heimilt að sekta sam- 
lagsmenn eða skerða rjettindi þeirra frekar en samþykt þessi leyfir. 

18. gr. 

Þessi samþykt er gerð á fundi dag mánaðar 19 og geng- 
ur í gildi þann dag, sem samlagið er lögskráð samkvæmt lögum nr. 39, 11. 
júlí 1911. 

Breyta má samþykt samlagsins á hverjum þeim aðalfundi, sem boðaður 
er til þess meðal annars, að ræða breytingar á samþyktinni, ef fullur helmingur 
atkvæðisbærra samlagsmanna sækir fundinn, en ?/, greiddra atkvæða þarf til 
þess, að samþykkja hverja breytingu á samþyktinni. 

Nú skortir á að helmingur sæki fund, og er þó breyting gerð á samþykt- 
inni með ?/, atkvæða, þá skal halda fund aftur innan 2 mánaða, ef stjórnin vill, 
eða 1/, atkvæðisbærra samlagsmanna krefst þess. Skal þá boða til fundar á 
venjulegan hátt, og geta þess í fundarboðinu, að ræða eigi um breytingu á sam- 
þyktinni, er eigi hafi orðið samþykt á hinum fyrri fundi vegna þess, hve fáir 
hafi sótt þann fund. Ef breytingin er samþykt á þessum fundi með ?/, greiddra 
atkvæða, þá er hún löglega samþykt, hvort sem margir eða fáir sækja fundinn. 

Engin breyting á samþyktinni eða viðbót við hana öðlast gildi fyr en 
fengið er samþykki stjórnarráðsins. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt að slíta samlaginu, og fer þá um til- 
lögur þar að lútandi, sem um breytingu á samþyktinni. 

Ef samlaginu er slitið, skal öll skuldlaus eign þess renna til Heilsuhæl- 
isins á Vífilstöðum. 

Sá fundur, er samþykkir á löglegan hátt að slíta samlaginu, kveður að 
öðru leyti á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess og lúka skuldum. 

(Undirskrift stjórnarinnar).
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B. Fyrirmynd 
að samþykt handa sjúkrasamlögum í sveitum. 

Samþykt 

sjúkrasamlags 

Efnisyfirlit. 

I. Starf samlagsins. ll. Stjórn samlagsins. 

1. gr. Nafn, tilgangur, samlagssvæði. 10. gr. Stjórn. 

2. gr. Viðtaka hluttækra samlagsmanna. 11. gr. 

3. gr. Viðtaka hlutlausra samlagsmanna. Brott- | 12. gr. | Formaður. 
för um stundarsakir úr samlagshjeraðinu. | 18. gr. Deildarstjórar. 

4. gr. Viðtökubeiðnir; gerðardómur. 14. gr. Aðalfundur. 

5. gr. Biðtími. 15. gr. Ársreikningar; endurskoðun. 

6. gr. Rjettindi hluttækra samlagsmanna. 16. gr. Fjáreign. 
7. gr. Dagpeningar. Hjálp til sængurkvenna. 17. gr. Varasjóður. Tekjuhalli. 

8. gr. Tímatakmörkun hlunninda. 18. gr. Gerðardómur. 
9. gr. Skyldur hluttækra samlagsmanna. 19. gr. Breyting á samþyktinni. Um að slíta 

samlaginu.   
I. Starf samlagsins. 

1. gr. 

Sjúkrasamlag er stofnað dag mánaðar 19 

í þeim tilgangi að tryggja hverjum hluttækum samlagsmanni uppbót á fjártjóni, 

er veikindi valda honum. 

Samlagið nær yfir 

2. gr. 

Samlagið veitir viðtöku og full fjelagsrjettindi hverjum manni, jafnt karli 

sem konu, ef hann sannar: 

1) að hann eigi heima í samlagshjeraðinu; 
2) sje eigi yngri en 15 ára og eigi eldri en fertugur, er hann beiðist 

viðtöku; 
3) eigi ekki skuldlausar eignir, er nemi meiru en 5000 kr.; 

4) hafi engan viðloðandi eða ólæknandi sjúkdóm, er skerði eða geti skert 

vinnuþol hans, og skal hann sanna það með vottorði frá lækni samlagsins, enda 

sje hann fullhraustur, er hann gengur í samlagið.
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3. gr. 

1) Hlutlausir fjelagar geta orðið karlar og konur, eldri en 15 ára, er full- 

nægja 1. skilyrði 2. greinar og lofa að greiða að minsta kosta 1 kr. í árstillag 

eða gjalda 20 kr. í samlagssjóð, eitt skifti fyrir öll. 

Hlutlausir fjelagar eiga ekki tilkall til neinna hlunninda úr samlagssjóði; 

en ef þeir greiða 40 kr. eitt skifti fyrir öll eða gjalda að minsta kosti 

2 kr. í árstillag, hafa þeir atkvæðisrjett á fundum og eru kjörgengir til allra 

starfa í fjelaginu. 
Hlutlausir, en atkvæðisbærir fjelagar, er gengið hafa í samlagið fyrir 

fertugt, geta orðið hluttækir, hvað sem aldri þeirra líður, ef efnahagur þeirra 

versnar og verður í samræmi við 2. gr., enda færi þeir sönnur á, að þeir full- 

nægi öllum skilyrðum 2. greinar öðrum en 2. 

2) Nú batnar efnahagur samlagsmanns, svo að eignir hans fara upp yfir 

það hámark, sem til er tekið í 2. gr., og verður hann þá að gerast hlutlaus fje. 

lagi, eða fara úr samlaginu, þegar er hann fær tilkynningu um það frá samlags- 

stjórninni. Ef hann skýtur máli sínu í gerðardóm, sbr. 17. gr., þá má hann 

halda rjettindum sínum þar til dómur fellur. 

3) Ef hluttækur samlagsmaður fer úr samlagshjeraðinu um stundarsakir 

til að leita sjer atvinnu, eða í öðrum nauðsynlegum erindum, þá má hann gerast 

hlutlaus meðan hann er fjarverandi, en greiði hann öll samlagsgjöld sín, þá á 

hann heimtingu á dagpeningum, ef hann sannar með læknisvottorði, að hann hafi 

verið ófær til vinnu vegna veikinda, en ekki á hann tilkall til neinna annara 
hlunninda úr samlagssjóði. 

Hlutlausir fjelagar, þeir er nefndir eru í 2. og 3. lið, skulu greiða í sam- 

lagssjóð 1 kr. á ári. Þeir geta orðið hluttækir aftur, hvað sem líður aldri þeirra 

eða heilsu, ef ekki skortir önnur skilyrði, sbr. 2. gr. 

Allir hlutlausir samlagsmenn, er verða hluttækir, skulu þá hlíta ákvæði 5. gr. 

4. gr. 

Hver sá, er vill ganga í samlagið, skal færa hlutaðeigandi deildarstjóra 
skriflega viðtökubeiðni og læknisvottorð. 

Því skal ráða til lykta á næsta stjórnarfundi, hvort beiðandi verður tek- 
inn Í samlagið. 

Ef beiðni er hafnað eða samlagsstjórnin í vafa um, hvað gera skuli, þá 
má vísa málinu í gerð. Í gerðardómi skulu sitja þrir menn, læknir samlagsins, 
einn maður úr flokki samlagsmanna, sem stjórnin tilnefnir, og þriðji, sem við- 
komandi hreppsnefnd nefnir til. Skjóta má úrskurði gerðardóms til stjórnarráðs- 
ins, sje það gert á hálfsmánaðar fresti eftir að úrskurðurinn er birtur málsaðilum. 

Nú er einhverjum veitt viðtaka í samlagið og er hann þá talinn fjelagi 
þess frá næstu mánaðamótum. 
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5. gr. 

Hluttækir fjelagar öðlast engin rjettindi fyr en 6 vikur eru liðnar frá 
þvi er þeir komust í fjelagatölu; þetta gildir þó ekki um sjúkdóma, er orsakast 
af slysum. 

6. gr. 

Þessi eru rjettindi hluttækra samlagsmanna: 

1) Ókeypis læknishjálp handa þeim sjálfum og börnum þeirra, sem eru 

hjá þeim, og innan 15 ára (einnig stjúpbörnum og meðgjafarlausum fósturbörn- 
um); hjálpina veitir læknir samlagsins og greiðir samlagið ekki fyrir hjálp ann- 

ara lækna, nema ef svo ber undir (slys, kona í barnsnauð) að bráð þörf hefir 
verið á lækni, en ekki náðst til læknis samlagsins. 

2) Ókeypis lyf, þau er samlagslæknir telur nauðsynleg, handa þeim sjálf- 

um og börnum þeirra, sem hjá þeim eru og innan 15 ára; ennfremur sára- 
umbúðir, en hins vegar ekki haullbönd, smíðaða limi og þvílíkar umbúðir; eigi 
heldur gleraugu, gerfitennur eða tannfyllur. 

Samlagið leggur ekki til áfenga drykki, gosdrykki, eða lyffæðu, eigi held- 
ur flöskur, glös, krukkur eða önnur þess konar lyfjaílát. 

3) Okeypis sjúkrahúsvist í þessum sjúkrahúsum: 

geðveikrahælinu á Kleppi, heilsuhælinu á Vífilsstöðum, ef samlagslæknir telur 

þess þörf, handa þeim sjálfum og börnum þeirra, sem heima eru og innan 15 
ára, þó aldrei lengur en 26 vikur á 3 samfleyttum reikningsárum. 

Sjukrasamlagið greiðir ekki flutningskostnað sjúklinga í eða úr sjúkra- 
húsum. 

Nú vill samlagsmaður fremur fara í eitthvert annað sjúkruhús, og greiðir 

þá samlagið fyrir nauðsynlega dvöl hans þar, það sem jafnlöng dvöl hefði kostað 
í því sjúkrahúsi, sem samlagsmönnum er ætlað. 

Ef samlagslæknir lýsir yfir því, að sjúklingur megi liggja í heimahúsum, 

ef hjúkrunarkona gætir hans, en verði ella að fara í sjúkrahús, þá skal hann 

vera kyr heima ef samlagið útvegar honum hjúkrunarkonu á sinn kostnað. 
4) Dagpeningar handa þeim sjálfum (ekki börnum þeirra), þannig: að 

þeir er greiða 1,75 á mán., fá kr. 2,00 á dag 

— — — 185. — —— 180. — 
— — — 100. — —— 100. — 
—— — 05. — —— 050. — 

Allir hluttækir samlagsmenn eru skyldugir að tryggja sjer dagpeninga 

eigi minni en 50 aur. á dag; þó eru vistráðin hjú, giftar konur og unglingar 
innan 18 ára undanþegin þessari skyldu. 

7. gr. 

a. Samlagið selur engum tryggingu fyrir meiri dagpeningum, en nemi 
3, af venjulegum eða áætluðum dagtekjum hans.
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b. Ef samlagsmaður er fluttur í sjúkrahús, lækka dagpeningar hans um 68 

50 aura á dag; þó heldur hann þeim óskertum, ef samlagið þarf ekki að borga 27. mars 

sjúkrahúsvistina. Samlagsmenn, er eiga fyrir börnum að sjá innan 15 ára, skulu 

og aldrei missa meira en svo, er þeir liggja í sjúkrahúsi, að þeir haldi 30 aur- 

um á dag. 
c. Nú vill einhver færa upp dagpeninga sína, og skal hann þá láta í 

tje nýtt læknisvottorð. Uppfærslu skal því að eins veita, að beiðandi sje heill 
heilsu, sbr. 2. gr., og njóti ekki hlunninda úr samlagssjóði þegar beiðnin kemur, 

enda skal uppfærslan jafnan ganga í gildi í byrjun næsta reikningsárs; þó getur 

enginn eldri en fertugur fengið uppfærslu á dagpeningum sínum. 
d. Dagpeningar eru ekki greiddir ef sjúkdómur helst 7 nætur eða skem- 

ur, en greiða skal ef lengur helst og þá jafnan reikna frá þeim degi, er gjald- 

kera var tilkyntur sjúkdómurinn. 

e. Dagpeningar eru ekki greiddir, ef sjúklingur getur unnið vana- 

vinnu sína að einhverju leyti, og ekki gamalmennum, ef elli bagar, en enginn 

sjerstakur sjúkdómur. 
f. Dagpeningar eru ekki greiddir, ef sjúkdómurinn stafar af drykkju 

skap, saurlifnaði eða áflogum, sem samlagsmaður er sjálfur valdur að. 

g. Dagpeningar falla niður, ef samlagsmaður vill ekki fara í sjúkrahús, 

að ráði samlagslækknis eða stjórnar samlagsins; þeir falla og niður, ef sjúkling- 

ur hafnar þeirri meðferð á sjúkdómnum, sem læknir telur nauðsynlega. 

h. Dagpeningar falla niður þann dag, er samlagsmaður verður vinnu- 

fær, enda þótt hann taki ekki til verka eða vanræki að segja frá bata sinum. 

i. Ef farsótt gengur, sem vörn er sett við, getur stjórn samlagsins, með 
samþykki stjórnarráðsins, ákveðið að allir dagpeningar falli niður. 

i- Dagpeningar eru ekki greiddir, ef samlagsmaður heldur óskertu vinnu- 

kaupi sínu; en ef kaupið er lækkað skal hann fá af dagpeningum sínum það, 
sem lækkuninni nemur. 

k. Stjórn samlagsins ákveður hverjum gjalda skuli dagpeninga geðveikra 

eða rænulausra manna. 
1. Samlagskonum skal greiða 10 kr. í hvert sinn, er þær ala barn, ef 

þær hafa verið 40 vikur eða lengur í samlaginu fyrir barnsburðinn. 

Ef sængurkona sýkist, á hún tilkall til hvers konar hlunninda úr sam- 
lagssjóði þegar liðnar eru 8 nætur frá barnsburði. 

m. Dagpeninga skal greiða hverjum samlagsmanni, ef þörf gerist, fullar 

12 vikur á hverjum 12 mánaða fresti (ekki miðað við reikningsár). 

8. gr. 

Ef einhver nýtur hlunninda úr samlagssjóði, hvort heldur eru dagpen- 

ingar, eða sjúkrahúsvist, eða læknishjálp í heimahúsum, í 52 viku samtals á 3 

samfleyttum reikningsárum, þá missir hann rjett til frekari hlunninda og er úr 
samlaginu.
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62 Nú sannar hann síðar með læknisvottorði, að hann sje heill heilsu, og 
#1. mars skal þá, hvað sem aldri hans líður, aftur telja hann samlagsmann, með fullum 

rjettindum, þó eigi fyr en 8 vikum eftir að honum hefir verið veitt viðtaka á ný. 

9. gr. 

Skyldur hluttækra samlagsmanna eru sem hjer segir: 

1) Greiða skal viðtökugjald, 1 kr., er rennur í varasjóð samlagsins 

2) Hver samlagsmaður skal greiða mánaðargjald, er fer eftir hæð trygg- 
ingar fyrir dagpeningum, þannig : 

Dagpeningar Mánaðargjald 

2,00 kr. . . . . 1,75 kr. 

1,50 — . . . . 1,35 — 

1,00 — . . . . 1,00 — 
0,50 — . . . . 0,75 — 

Engir .……. . 0,50 — 

3) Ef annad foreldra er i samlaginu, en hitt ekki, en gæti þó verið það 
samkv. 2. gr., og börn heima innan 15 ára, þá skal greiða 10 aura á mánuði 
fyrir hvert barn, en þó aldrei meira en 30 aura. 

Það er skylda hvers þess, er gengur í samlagið, að skýra frá því, hversu 
mörgum börnum innan 15 ára hann á fyrir að sjá, og skal hann jafnan gera 
samlagsstjórninni aðvart, ef börnin fjölga, eða fækka (deyja, verða 15 ára, fara 
burtu). 

Börnum verða ekki heimiluð hlunnindi úr samlagssjóði nema vottorð 
komi frá samlagslækni um það, að þau sjeu heil heilsu þegar samlagsstjórn er 
sagt til þeirra. 

4) Hver samlagsmaður skal greiða mánaðargjald sitt fyrirfram á heimili 
deildarstjóra. 

Ef samlagsmaður greiðir ekki mánaðargjald sitt 2 mánuði í röð, þá fell- 
ur niður rjettur hans á ókeypis læknishjálp, lyfjum og sjúkrahúsvist; skal deild- 
arstjóri gera honum aðvart um þetta fyrir miðjan síðari mánuðinn. En ef þrir 
mánuðir líða án þess að hann greiði gjöld sín, þá er hann úr samlaginu; skal 
deildarstjóri gera honum aðvart um þetta fyrir miðjan þriðja mánuðinn. Um- 
sögn deildarstjóra er full sönnun þess, að aðvörun hafi farið fram. | 

Ef samlagsmaður hefir verið aðvaraður og greiðir hann skuld sina, þá 
skal hann um leið greiða 10 aura fyrir hverja aðvörun. 

Ef samlagsmaður er rækur úr samlaginu vegna skulda, þá er honum 
frjálst að koma aftur í samlagið, ef hann greiðir alla skuld sína og 1 kr. að auki 
í inntökueyri; nú er misseri liðið frá því er hann fór úr samlaginu, og skal hann 
þá leggja fram læknisvottorð um heilsu sínu, er fullnægi kröfum 2. gr.; ennfrem- 
ur gildir um hann ákvæði 5. gr. 

Ef samlagsmanni bera dagpeningar úr samlagssjóði og er hann í skuld 
um mánaðargjald, þá skal halda því eftir þegar dagpeningar eru greiddir.
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ó) Ef samlagsmaður er sjúkur og ekki vinnufær, en á fótum og má vera 68 
úti, þá skal læknir fá honum skriflegt leyfi til þess og taka til, hvern tíma dags 27. mars. 
hann megi vera úti. 

6) Ef sjúklingur hagar sjer ekki eftir fyrirmælum læknis eða samþykt 
samlagsins, þá missir hann rjett sinn til dagpeninga þá viku, er hann verður sek- 
ur um þesskonar afbrot. 

7) Hver, sem gengur í sjúkrasamlagið, skal og skýra stjórn þess frá, ef 

hann er í einhverju öðru sjúkrasamlagi, svo og ef hann gengur síðar í slikt 
samlag; skal stjórnin hafa gætur á því, að enginn tryggi sjer á þenna hátt hærri 
dagpeninga, en nemur venjulegu dagkaupi hans. 

8) Hver samlagsmaður er skyldur að gegna, ef hann er kosinn í stjórn 
samlagsins eða endurskoðunarmaður. 

9) Hver samlagsmaður er skyldur að birta deildarstjóra, ef hann skiftir 
um bústað. 

Nú flytur hann sig búferlum úr samlagshjeraðinu og er hann þá úr 
samlaginu. 

10) Þeir, er fara úr samlaginu, eiga enga heimtingu á neinu því fje, er 

goldið hefir verið í samlagssjóð. 

II. Stjórn samlagsins. 

10. gr. 

Stjórn skal kjósa skriflega á aðalfundi í febrúarmánuði, einn formann og 
deildarstjóra. Skal kjósa til 2 ára og gangi úr annaðhvort ár, í fyrsta 

sinni eftir hlutkesti, en hitt árið. Stjórnendur kjósa sjálfir varaformann. 

Á aðalfundi skal einnig kjósa 2 varamenn í stjórn og fer annar frá á 
hverju ári, í fyrsta sinni eftir hlutkesti. 

Fráfarandi stjórnendur má endurkjósa, en skorast geta þeir undan endur- 

kosningu fyrir jafn langt tímabil, sem þeir hafa setið í stjórn samlagsins. 

Stjórnendur skulu eiga fund með sjer í vikunni eftir fyrstu helgi í hverj- 
um mánuði. Það er lögmætur stjórnarfundur, ef koma á fund, og ræður þar 
afl atkvæða. 

Stjórnendur bera ábyrgð á samlagssjóði, á pví, að samlagið bíði ekki tjón 
af ólöglegum tilkostnaði, hirðuleysi eða svikum meðstjórnenda sinna. Standa þeir 

í ábyrgð á þessu einn fyrir alla og allir fyrir einn. Þó getur aðalfundur þegið 
þá undan ábyrgðinni, ef um svik er að ræða, en undanþága er því að eins lög- 
mæt, að hún sje samþykt með ?/, greiddra atkvæða. 

Stjórnendur skulu hafa allar nauðsynlegar gætur á sjúkum samlags- 
mönnum. 

Stjórnendur skulu allir vinna starf sitt kauplaust, en ritfangakostnað og 

annan beinan kostnað skal greiða úr samlagssjóði.
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11. gr. 

Formaður stýrir stjórnarfundum og semur gerðabók á fundunum. 
Hann semur fyrir hönd samlagsins við lækna, lyfsala og sjúkrahús. 

Ef formaður og varaformaður eru hvorugur viðlátnir, kemur einn af stjórn- 

endunum í formanns stað, sá er þeir velja til þess. 

12. gr. 

Formaður er einnig gjaldkeri samlagsins. Hann heldur nauðsynlegar 

reikningsbækur, semur ársreikninga og tölusetta skrá yfir nöfn samlagsmanna, 

aldur þeirra, atvinnu og heimili, hvenær þeir hafa komið í samlagið, farið úr 

því eða dáið; hann skal og láta stjórnarráðinu í tje þær skýrslur og reiknings- 

skil, er krafist verður. 

13. gr. 

Deildarstjórar innheimta iðgjöld samlagsmanna og afhenda þau formanni 

á næsta stjórnarfundi; ennfremur borgar formaður hverjum deildarstjóra áfallna 

dagpeninga í hans deild. 
Samlagsmenn skulu jafnan gera deildarstjóra aðvart, ef þeir verða sjúkir, og 

ber honum undir eins að rannsaka, hvort samlagsmaður er í raun og veru sjúk- 

ur. Í forföllum deildarstjóra skal annar úr stjórn samlagsins gegna störfum hans. 

Dagpeningar borgast samlagsmönnum um hver mánaðamót. Sjerhver deildarstjóri 

semur sjúkraskrá fyrir sína deild. 

14. gr. 

Aðalfund skal halda tvisvar á ári, í febrúar og október. Formaður boðar 

fundi með 8 daga fyrirvara og skal hann tilgreina fundarefni. 

Aukafundi skal halda þá er formanni þykir þurfa, eða meirahluta stjórn- 

enda, eða skrifleg áskorun berst stjórninni frá 1/, allra atkvæðisbærra samlags- 

manna, enda tilgreini þeir fundarefnið. Ef stjórninni berst lögmæt krafa um 
aukafund, þá skal hún koma á fundi á 14 daga fresti. 

Lögmætir samlagsfundir hata æðsta vald í öllum málum samlagsins, innan 

þeirra takmarka, er samþyktin setur. 
Hverjum samlagstundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann rannsakar í fund- 

arbyrjun, hvort fundurinn hafi verið löglega boðaður, og lýsir úrskurði sínum í 

heyranda hljóði. 
Fundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður, hvort sem margir 

koma eða fáir. Ræður afl atkvæða; ef jöfn falla ræður atkvæði fundarstjóra. 

Atkvæðisbærir eru allir hluttækir samlagsmenn, 18 ára eða eldri, einnig 

hlutlausir samlagsmenn, er greitt hafa 40 kr. í samlagssjóð eitt skifti fyrir öll, 

eða gjalda að minsta kosti 2 kr. í árstillag. 

Í byrjun hvers fundar skal leggja fram skrá yfir atkvæðisbæra samlags- 

menn, undirritaða af formanni.
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Fundarstjóri ræður því, hvernig atkvæðagreiðslu skuli háttað; þó skal 62 

atkvæðagreiðslan jafnan vera skrifleg ef einhver atkvæðisbær fundarmaður 27. mars 

krefst þess. 
Stutta skýrslu skal rita í sjerstaka gerðabók um það, er gerist á sam- 

lagsfundum; allar fundarsamþyktir skal rita orðrjett í gerðabókina. Fundargerðina 

skal lesa upp í fundarlok og bera undir atkvæði, en fundarstjóri og stjórnendur 

samlagsins, þeir sem við eru, skulu rita nöfn sín undir. Skal þessi fundargerð 

vera full sönnun þess, er fram hafi farið á fundinum. 

15. gr. 

Reikningsár samlagsins er hvert almanaksár. 

Formaður skal gera hvern ársreikning í tvennu lagi og láta fylgja skýrslu 

um eignir samlagsins, og ógreidd útgjöld og útistandandi skuldir í lok reikn- 

ingsársins. 

Alla ársreikninga með athugasemdum endurskoðunarmanna og svörum 

stjórnarinnar skal hafa samlagsmönnum til sýnis á hentugum stað, eigi skemur 

en vikutíma áður en þeir eru bornir undir aðalfund í febrúar til samþyktar. 

Fyrir aðalfund í október skal leggja glöggt yfirlit yfir tekjur og gjöld 

samlagsins fyrra helming reikningsársins með árituðum athugasemdum endurskoð- 

unarmanna. 
Á aðalfundi í febrúar skal kjósa 2 endurskoðunarmenn og 2 varamenn; 

fara 2 frá á hverju ári, annar endurskoðunarmaður og annar varamaður, í fyrsta 

sinni eftir hlutkesti. Þá má endurkjósa. Skorast geta þeir undan endurkosningu 

eins og stjórnendur, sbr. 10. gr. 

Endurskoðunarmönnum er heimilt hvenær sem vill að rannsaka allar 

reikningsbækur samlagsins og aðgæta eignir þess og skulu þeir eigi gera það 

sjaldnar en einu sinni á hverjum ársfjórðungi. Þá er þeir rannsaka reikningana, 

ber þeim meðal annars að gæta þess, hvort allar tekjur og útgjöld eru í samræmi við 

samþykt samlagsins. 

Stjórn samlagsins ber að láta endurskoðunarmönnum í tje allar skýrslur 

og upplýsingar, er þeir þurfa við rannsóknina. 

Fyrir lok janúarmánaðar skal formaður senda stjórnarráðinu skýrslu um 

tölu samlagsmanna og upphæð þá, er iðgjöld samlagsmanna hafa numið á liðnu 

ári, og skal stjórnin rita nöfn sín undir; ennfremur skrá yfir samlagsmenn. Fyrir 

lok marsmánaðar skal formaður senda stjórnarráðinu endurskoðaða ársreikninga 

og skýrslu um starf samlagsins á liðnu ári, og riti öll stjórnin nöfn sín undir. 

16. gr. 

Því fje samlagsins, sem ekki er líklegt að til þurfi að taka að sinni, skal 

koma á vöxtu Í öruggan sparísjóð. 

Aldrei má veita lán úr samlagssjóði. 

Aðgæta skal sjóðseignina hjá formanni, og bera saman við bækur sam-
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G2. lagsins á ýmsum ótilteknum tímum á hverju ári, og skulu þeir aðrir, sem Í stjórn 
27; mars eru, annast það; þess skal jafnan getið í gerðabók stjórnarinnar. 

17. gr. 

Í varasjóð skal leggja allan inntökueyri samlagsmanna, allan afgang af 

árstekjum, t. d. æfigjöld hlutlausra samlagsmanna eða iðgjöld þeirra, gjafir, arð. 
af hátíðahöldum, hlutaveltum og því um líkt. ' 

Ef mikil veikindaár bera að höndum og tekjur hrökkva ekki fyrir út- 

göldum, þá skal greiða hallann úr varasjóði. 
Nú hrekkur varasjóður ekki til þess að greiða tekjuhalla að loknu reikn- 

ingsári, þá getur samlagsfundur ákveðið að jafna því, er á vantar, á alla hlut- 

tæka samlagsmenn, sem þá eru í samlaginu, í rjettu hlutfalli við mánaðargjöld 

þeirra. 
18. gr. 

Ef deila rís milli stjórnar samlagsins og einhvers samlagsmanna,. skal 

leggja málið í gerð. Skal þá velja 3 menn í gerð á samlagsfundi og skulu báðir 

málsaðilar hlíta úrskurði gerðardómsins, enda mega deilumál í samlaginu aldrei 

koma fyrir dómstóla landsins. Gerðardómi er ekki heimilt að sekta samlagsmenn 
eða. skerða rjettindi þeirra frekar en samþykt þessi leyfir. 

19. gr. 

Þessi samþykt er gerð á fundi dag mánaðar 19 og geng- 

ur í gildi þann dag, sem samlagið er lögskráð samkvæmt lögum nr. 39, 11. júli 1911: 

Breyta má samþykt samlagsins á hverjum þeim aðalfundi, sem boðaður 

er til þess, meðal annars, að ræða breytingu á samþyktinni, ef fullur helmingur 

atkvæðisbærra samlagsmanna sækir fundinn, en ?/, atkvæða þarf til þess, að 
breyting sje gerð á samþyktinni. 

Nú skortir á að helmingur sæki fund, og er þó gerð breyting á samþykt- 

inni með ?/, atkvæða, þá skal halda fund aftur innan 2 mánaða, ef stjórnin vill, 

eða !/, atkvæðisbærra samlagsmanna krefst þess. Skal þá boða til fundar á 
venjulegan hátt, og geta þess í fundarboðinu, að ræða eigi breytingu á samþykt- 

inni, er eigi hafi orðið samþykt á hinum fyrri fundi, vegna þess hve fáir hafi 

sótt þann fund. Ef breytingin er samþykt á þessum fundi með $/, greiddra at- 

kvæða, þá er hún löglega samþykt, hvort sem margir eða fáir sækja fundinn. 
| Engin breyting á samþyktinni eða viðbót við hana öðlast gildi fyr en 
fengið er samþykki stjórnarráðsins. 

Nú þykir ráðlegt eða nauðsynlegt, að slíta samlaginu, og fer þá um til- 

lögur þar að lútandi, sem um breytingu á samþyktinni. 

Ef samlaginu er slitið, skal öll skuldlaus eign þess renna til heilsuhælis- 
ins á Vífilsstöðum. 

Sá fundur, er samþykkir á löglegan hátt, að slíta samlaginu, kveður að 
öðru leyti á um, hvernig ráðstafa skuli eignum þess og lúka skuldum. 

(Undirskrift stjórnarinnar).
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns Pálmasonar 63 
og I. Salómear Þorleifsdóttur, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra 80. mars 
Íslands 30. mars 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Jóns Pálmasonar og |. Salómear Þorleifsdóttur. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður í minningu Jóns Pálmasonar, bónda í Stóradal í 

Svinavatnshreppi í Húnavatnssýslu, og konu hans, Ingibjargar Salóme Þorleifs- 

dóttur. Sjóðurinn er í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands og var í lok ársins 1910 
kr. 342,28. 

2. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins skal ávalt standa í Söfnunarsjóði Íslands. Allir vext- 

irnir skulu leggjast við höfuðstólinn, uns hann er orðinn 1000 — eitt þúsund 

krónur. Eftir það leggist hálfir vextir við höfuðstólinn, en hinn helmingur- 

inn falli árlega til útborgunar, uns höfuðstóllinn er orðinn 4000 — fjögur þúsund 

— krónur. Siðan falli #/, — fjórir fimtu hlutar — ársvaxtanna árlega til útborg- 
unar, en !/X — einn fimti hluti — þeirra leggist jafnótt við höfuðstólinn. 

3. gr. 

Þeim hluta vaxtanna, sem fellur til útborgunar, skal verja til framfara í 

Svínavatnshreppi í búnaði, vegabótum, húsabyggingum og fræðslumálum. Meðan að 
eins helmingur ársvaxtanna fellur til útborgunar, skal því fje óskiftu varið til vega- 

bóta í hreppnum, en eftir að sjóðurinn er orðinn 4000 — fjögur þúsund — 

krónur, skal einnig verja þeim hluta ársvaxtanna, sem útborgaður verður, til að 

styrkja framfarir í hreppnum í öðrum áðurnefndum greinum, annaðhvort með 

beinu fjárframlagi eða verðlaunum til þess manns í hreppnum, sem árin á undan 
úthlutun vaxtanna hefir sýnt frábæran dugnað eða framtakssemi í þeim efnum, 

sem hjer um ræðir. Annars skal þess ávalt gætt við úthlutun vaxtanna, að þeir 

gangi einkum til að styrkja þau fyrirtæki, sem sveitarfjelaginu í heild sinni er 

mest nauðsyn á í hvert sinn, ef það kemur ekki í bága við önnur ákvæði þess- 
arar greinar. 

4. gr. 

Í stjórn sjóðsins skulu vera 3 menn. Skulu það vera. hreppstjórinn og 

-hreppsnefndaroddvitinn í Svínavatnshreppi og hinn þriðji maður kosinn af hrepps- 

mefndinni úr hreppsbúum utan hreppsnefndarinnar. Verði hreppstjóri og oddviti 

sami maður, kýs hreppsnefndin þriðja manninn úr sínum flokki í stjórnina.
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5. gr. 

Stjórn sjóðsins hefir á hendi alt það, sem að stjórn hans lýtur, tekur við 

vöxtum, sem falla til útborgunar, og úthlutar þeim samkvæmt 3. gr. og nákvæm- 

ari reglum, sem hún skal semja, áður en úthlutun fer fram í fyrsta sinni, og skal 

eftir það semja árlega reiking sjóðsins og senda hann sýslunefndinni í Húnavatns- 

sýslu, sem lætur endurskoða hann. 

Ytrilöngumýri og Reykjavík, 26. apríl 1911. 

Pálma Jónsson. Þorleifur Jónsson. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir skógræktarsjóð bindindisfjelags 
Seyðisfjarðar til eflingar skógrækt í Seyðisfjarðarkaupstað, útgefin á venjulegan 

hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 2. april 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir skógræktarsjóð Bindindisfjelags Seyðisfjarðar til eflingar skógrækt 

í Seyðisfjarðarkaupstað. 

1. Skógræktarsjóðurinn er stofnaður af Bindindisfjelagi Seyðisfjarðar. 

Tilgangur hans er, að hlynna að og efla skógræktun í Seyðisfjarðarkaupstað. 

2. Stofnfje sjóðsins er 1000 — eitt þúsund — krónur, sem eigi má skerða. 

Sjóðurinn skal ávaxtast eftir sömu reglum og ómyndugrafje. 

3. Ársvöxtum sjóðsins skal varið til skógræktunar í Seyðisfjarðarkaup- 

stað. Meðan Ungmennafjelag er í kaupstaðnum, sem vinnur að skógrækt, skal 

greiða því ársvexti sjóðsins í þessu skyni. 
4. Sje eigi unnið að skógrækt í kaupstaðnum eitthvert ár skal leggja 

vextina við stofnfje sjóðsins. 
5. Bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar veitir sjóðnum forstöðu, og hefir 

á hendi reikningshald hans og útborgar vextina við áramót til Ungmennafjelags 

kaupstaðarins, meðan það fullnægir framangreindu skilyrði. 
6. Sje ekkert ungmennafjelag í kaupstaðnum, sem starfar að skógrækt, 

sjer bæjarstjórnin um að ársvöxtum sjóðsins sje varið samkvæmt tilgangi hans 

(sbr. 3. og 4. grein).
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Reglur 
um meðferð á skógum og kjarri. 

Samkvæmt lögum um meðferð skóga og kjarrs, og friðun á lyngi o. fl. 

frá 30. júlí 1909, eru hjermeð, eftir tillögum skógræktarstjóra, settar eftirfarandi 

nánari reglur um meðferð á skógum og kjarri. 

II. 

III. 

IV. 

A. Um skógarhögg. 
Kjarrskógur 10 fet og meira að hæð. Þegar höggvið er, skal skilja eftir stærstu 

og fallegustu teinungana, og má í mesta lagi höggva svo mikið, að 3 fet 

verði á milli teinunganna. Mæla skal fjarlægðina milli toppanna, og skifta 
skal nokkurnveginn jafnt niður á svæðið. 

Þjett kjarr ö til 10 fet að hæð. Höggva skal eins og í kjarrskógi, þó má 

fjarlægðin milli toppanna á teinungunum ekki vera meiri en 2 fet. 
Lágt, gisið og bitið kjarr með mörgum jarðlægum teinungum. Höggva skal 

svo mikið, að eigi sjeu skildir eftir nema 3 til 4 teinungar á hverri rót af 

hinum stærstu, beinvöxnustu og laglegustu, til þess að þeir geti dafnað betur 
og nýir teinungar vaxið upp við hliðina á þeim. 

Í þessum þremur skógarflokkum skal ekki höggva oftar en með 8 ára 

millibili. Þó mega eigendur eða notendur skifta skógi eða kjarri niður í 8 
hluta og gishöggva einn hlutann hvert ár, þannig að hver hluti sje höggvinn 

á 8 ára fresti. 
Skifting skóga og brautahögg. Ávalt skal skifta sundur kjarri, sem vex á 

sljettlendi, með 12 feta breiðum brautum. Geta þær bæði greitt fyrir flutn- 

ingum og verið jafnframt merkjalínur. Til dæmis að taka, má höggva aðal- 

braut mitt í gegnum kjarrið, og síðan höggva svo margar brautir út frá henni 

til beggja hliða, sem þörf er á. En þar eð landslagið er oft mismunandi, 

verður auðvitað að höggva brautirnar með ýmsu móti. 
Skógarteigarnir eiga allir að vera nokkurnveginn jafnstórir. 

Rjett er að skifta kjarri, sem vex í fjallshlíðum, þannig sundur, að lækir, 

gil og jarðföll ráði náttúrlegum endimörkum sumra skógarteiganna. Annars 
á það einnig við hjer, að skógarbrautirnar sjeu notaðar til afmörkunar á 

skógarteigum. Brautirnar skulu þá höggnar í sneiðingum upp eftir hlíðinni, 

þó aldrei þar sem hallinn er mestur, því að þá getur vatnið á vorin rifið 

upp grassvörðinn, og þaunig valdið því, að skógarsvæðið blási upp. Af 

sömu ástæðu á að vera kjarrbelti, 50 faðmar á breidd að minsta kosti, milli 

efri enda brautarinnar og skógarjaðarsins. 

B. Um friðuð svæði. 
Á skógar eða kjarrsvæðum þeim, er valin hafa verið til friðunar af 

landsstjórninni með ráði skógræktarstjóra, má ekkert höggva, nema eftir ráðstöl- 
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un skógræktarstjóra eða skógarvarða, svo má og ekki heldur slá gras á svæðum 

þessum, nema með leyfi skógræktarstjóra eða skógarvarða. Nú fellur niður girð- 

ing sú, er sett hefir verið um þessi friðuðu svæði, eða skemmist, og ber þá not- 

hafa jarðar þeirrar, þar sem girðingin er, að segja hlutaðeigandi hreppstjóra 

tafarlaust til um skemdirnar, en honum ber svo að gera ráðstafanir til, að girð- 

ingin verði bætt, en þartil hún hefir verið bætt, ber nothafa að verja svæðið 

fyrir skepnum eftir megni. Vanræksla á þessu getur varðað 5—100 kr. sektum 
samkvæmt 9. gr. framannefndra skógræktarlaga 30. júlí 1909. 

Vísvitandi skemdir á girðingum þessum varða sektum eða fangelsi sam- 
kvæmt 296. gr. hinna almennu hegningarlaga. 

Í stjórnarráði Íslands, 2. maí 1912. 

Kristján Jónsson. 
Jón Hermannsson. 

| á ns 

Auglýsing 
um staðfesting stjórnarráðsins á samþykt um breyting á 

lögreglusamþykt fyrir Reykjavík. 

Samkvæmt lögum nr. 1, 3. janúar 1890, um lögreglusamþyktir fyrir kaup- 

staðina, er hjermeð staðfest eftirrituð samþykt um breyting á 

lögreglusamþykt fyrir Reykjavíkurkaupstað 
15. nóvbr. 1890, er samið hefir bæjarstjórn þessa kaupstaðar: 

Aptan við 45. gr. (sjá auglýsingu 5. maí 1906) komi svohljóðandi ákvæði : 
Svo lengi sem eigandi >Hotel Reykjavík< heldur uppi hljómleikum í veit- 

ingahúsi sínu frá kl. 9—11!/, að kveldi, er heimilt að hafa þar vínveitingar um 

hönd jafnlengi fram eptir kvöldinu, svo að veitingasölum sje lokað um miðnætti. 

Jafnframt skulu allar vinveitingar í kjallaranum hætta kl. 10 á kveldi mánuðina 
mai, júní, júlí, og ágúst og kl. 9 hina mánuði ársins. 

Ákvæði þetta öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hjermeð til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráðinu, 23. maí 1912. 

Í fjarveru ráðherrans. 

Ki. Jónsson. 
Eggert Briem
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Reikningur 

yfir innborganir og útbborganir við Landsbankann 1911. 

Innborganir: 

Í sjóði 1. janúar 1911 
Borgað af lánum: 

a. Fasteigna veðslán 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 
c. Handveðslán. . . 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar- 

fjelaga . 

e. Reikningslán. 
f. Akkreditivlán 

Víxlar og ávísanir greitt innanlands 

Víxlar og ávísanir greitt erlendis 
Vextir innborgaðir: 

a. Af lánum. . 

(Paraf er åfallid fyr 
ir lok reikningsårsins kr. 104807 29 

. og fyrirfram greiddir 

vextir tilheyr. næsta 
reikningsári . . . — 28319 57 

kr. 133126 86) 
  

b. Af verðbrjefum. 

c. Af starfsfje útbúanna. . 

d. Af inneign hjå Landm. bank. 

Diskonto . 
Innborganir í Akceptkonto . 

kr. 47510 
— 279932 

— 33429 

— 29999 
— 173854 

— 33900 

kr. 133126 

Innborganir i reikning Landmandsbankans i i Khöfn 
Innborganir í reikning útbúsins á Akureyri 
Innborganir í reikning útbúsins á Ísafirði 
Innlög á hlaupareikning. 
að viðbættum vöxtum 

Innlög í sparisjóð 

að viðbættum vöxtum. 

kr. 1740202 
— 8651 

kr. 1700026 97 
— 93691 

  

Flyt. 

09 

42 

00 

41 

00 

86 

09 
32 

97 

22 

kr. 

kr. 228384 24 

1198625 54 

2638678 98 

873078 76 

266077 41 

54841 82 

35970 84 
2678545 98 

351724 05 
282608 93 

1748853 41 

1793718 19 
  

12151108 15 
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Flutt . kr. 12151108 15 

Innlög gegn viðtökuskirteini . . kr. 39146 18 

að viðbættum vöxtum, sem lagðir 

hafa verið við höfuðstól . . — 1100 08 
A — 46846 26 

Innborganir í reikn. 1. fl. veðdeildar bankans . — 193187 38 

Innborganir i reikn. 2. fi. veddeildar bankans . — 236732 85 
Innborganir i reikn. 3. fl. veddeildar bankans . — 118453 15 

Seld og útdregin innlend verðbrjef . — 407976 00 

Útdregin og innleyst útlend verðbrjef . — 4000 00 

Innheimt fje fyrir aðra — 266571 00 
Meðtekið frá landsjóði í nýjum seðlum — 160000 00 
Seldar húseignir og tekjur af fasteignum bankans — 115175 86 

Seld bankaskuldabrjef  . . . . kr. 487500 00 

að viðbættu verðfalli við sölu 

þessara brjefa, færðu til gjalda 

á reikn. yfir tekjur og gjöld . —  12500 00 
— ———— — 500000 00 

Ýmsir kreditorar — 33295 88 
Ymsir debitorar . — 194991 40 

Ýmsar tekjur RA — 30700 91 
Innborgun í mismunareikning . . — 1694 02 

Innborganir í reikning yfir tekjur og gjöld — 12437 28 

Krónur 14473170 14 

Utborganir: 

Veitt lån: 
a. Fasteignavedslån . . . . . kr. 17450 00 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . . — 222730 00 

c. Handveðslán .....…. — 19340 00 

d. Lån gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjlaga . . . 2... — 15300 00 
e. Reikningslán  . . . . . . — 746120 03 

f. Akkreditivlån . . . . . . — 50900 00 
kr. 1071840 03 

Vixlar og åvisanir til greidslu innanlands — 2954174 02 

Víxlar og ávísanir á útlönd — 865217 42 

Utborganir i Akceptkonto . — 35159 14 

Útborganir í reikningi Landmandsbank. i Khöfn — 3395576 90 

Flyt. kr, 8321967 51
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Útborganir í reikningi útbúsins á Akureyri . 

Utborganir í reikningi útbúsins á Ísafirði 

Útborgað af hlaupareikningsfje 

Útborgað af sparisjóðsfje . . 
Utborgad af fje með innlánskjörum . 

Útborgað af innheimtu fje 

Útborgað fyrir |. fl. veðdeildar bankans . 

Útborgað fyrir 2. fl. veðdeildar bankans . 
Útborgað fyrir 3. fi. veðdeildar bankans . 
Keypt innlend verðbrjef . 

Keypt útlend verðbrjef . . . . kr. 

að viðbættum ágóða af innl. útl. 

verðbrjefum og verðhækkun, færð- 
um til tekna á reikningi yfir 

tekjur og gjåld . . . .... — 

Afhent landsjóði í ónýttum seðlum 

Utborgaðir vextir: 

a. Af sparisjóðsfje . . . . . . kr. 

b. Af hlaupareikningsfje . . . — 

c. Af innlögum gegn vidtoku- 

skirteinum . . . 0. rr 

d. Af bankaskuldabrjefum es mr 

Af keyptum verðbrjefum . . — 

f. Af inneign 1., 2. og 3. fl. 

veðd. bankans . .. — 

g. Vextir til Landmandsbankans 
af innl. seðlum eee mm 

h. Endurgreiddir vextir  . . . — 

ø 

Huseignir lagdar bankanum út fyrir 
kostnaður við fasteignir . 

Kostnaður við rekstur bankans: 
a. Laun, aukaskriftir og ábyrgð- 

arfje gjaldkera . ... . kr. 

b. Eldiviður, ljósmeti og ræsting — 

c. Prentun, augl., bækur og rit- 

föng A — 

d. Burðargj. og símskeytakostn. — 
e. Opinb. gjöld og vátryggingar — 

f. Áhöld, viðhaldskostnaður o. f. — 
  

Flyt . . kr. 

Flutt kr 8321967 51 

— 203702 81 

— 305933 20 

— 1787129 48 

— 1503177 32 

— 199557 06 

— 273284 09 

— 188710 88 

— 268143 05 
— 101539 78 

oe er 208524 00 

935 00 

862 50 
— 1797 50 
— 160000 00 

93691 22 

8651 32 

11448 98 

78750 00 

2261 96 

10346 56 

852 11 

801 53 
— 206803 68 

lånum, og 
. — 106217 88 

48396 73 

2734 82 

1999 80 
1749 11 
592 41 

2689 33 

58162 20 — 13836488 24 
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Futt . . kr. 

Kostnadur vid innheimtu og 

rekstur mála . .....— 

Lifeyrir Tryggva Gunnarssonar — 

Styrkur til ekkju Alberts Þórð- 

arsonar bókara . .... — 

Ymislegt eee eee rr 

21. Ýmsir kreditorar 

22. Ýmsir debitorar FR 

23.  Útborganir í reikningi yfir tekjur og gjöld 

24. Peningar í sjóði 31. desbr. 1911 

58162 20 

1253 90 

4000 00 

875 00 
1151 90 

Samtals 

Reikningur 

kr. 13836488 24 

65443 00 

27376 09 

206869 75 

86897 40 

250095 66 

14473170 14 

yfir innborganir og utborganir utbus Landsbankans å Akureyri å årinu 1911. 

1. I 

Innborganir: 

sjóði 1. janúar 1911 

2. - Borgað af lánum: 

a. 

e. 

9? 

Fasteignavedslån . . . . kr, 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . — 
c. . . 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

Handveðslán . . . . — 

bæjarfjlaga. . . . . . . — 
Reikningslán . . . . . . — 

Víxlar innleystir 

4. Åvisanir innleystar 
5. — Vextir innborgaðir 

a. 

b. 

Af lánum . . „kr. 

(þaraf tilheyrandi 

reikningstímabilinu kr. 17096.56 
og fyrirfram greiddir— 5912.00 

kr. 23008.56) 
Af bankavaxtabrjefum . . . — 

41482 65 

  

kr. 

31657 00 
63877 50 

500 00 

1335 00 

292677 05 
———— — 390046 55 

— 330693 11 

— 107077 85 

23008 56 

130 50 
—— — 23139 06 

Flyt: kr. 892439 22
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Flutt kr. 892439 22 

Diskonto . .. re eee 6910 24 

Innborgad i reikning Landsbankans. eee ere 203026 34 

Innborgað í reikning Landmandsbankans . . — 351000 07 

Innlög á hlaupareikning . . . kr. 220442 60 

að viðbættum vöxtum  . . . — 110 29 
—, —  — 220552 89 

Innlög í sparisjóð „20... Kr. 160024 09 

að viðbættum vöxtum  . . . — 5284 09 
——————————— 165308 18 

Innheimt fje fyrir aðra 2... 0 12781 40 

Seld bankavaxtabrjef . . . 2 — 1372 00 

Ýmsir debitorar . ....... see er 34 60 
Ýmsar tekjur eee eee rr 1812 14 

Samtals kr. 1915237 08 

Utborganir: 

Veitt lån: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . kr. 10260 00 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . . — 68057 00 

c. Reikningslån . . . . . . . — 287215 22 

————————— kr. 365532 22 
Keyptir vixlar 2 318178 30 

Keyptar ávísanir . . eee rr 107077 85 

Utborganir i reikningi Landsbankans eee rr 351047 58 
Utborganir i reikningi Landmandsbankans . . . — 288291 64 

Utborgad hlaupareikningsfje . ...... — 221824 29 

Útborgað sparisjédsfje  . ......... — 137336 80 
Útborgað af innheimtu fje . . ....... — 72350 23 
Útborgaðir vextir: 

a. Af sparisjóðsfje „Kr. 5284 09 

b. Af hlaupareikningsfje . . . — 110 29 
c. Af inneign Landsbankans . — 16038 78 
d. Endurborgaðir vextir . . . — 82 07 

mr 21515 23 
Kostnadur vid rekstur utbusins: 

a. Laun starfsmanna, aukaskriftir 

og húsaleiga —. .. A — 5117 88 

b. Eldiviður, ljós og ræsting …— 140 10 
c. Ritföng og prentun . . . . — 73 74 

d. Frímerki og símakostnaður . — 133 15 

——-— 5464 87 

Flyt: kr. 1888619 01 
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67 , Flutt: kr. 1888619 01 
11. Ymsir debitorar FA 150 05 
12. Keypt fasteign . .. a — 9000 00 
13. Netto-ágóði útbúsins á árinu, færður Landsbank- 

anum til tekna . .. a — 5465 54 
14. Peningar Í sjóði 31. desember 1911 oe eu er 12002 48 

Samtals kr. 1915237 08 

Reikningur 
yfir innborganir og útborganir við útbú Landsbankans á Ísafirði árið 1911. 

Innborganir: 

1. Sjóður 1. janúar 1911 kr. 10124 74 

2. Borgad af lånum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . kr. 27270 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . 2. — 63485 00 
c. Handveðslán .. — 1015 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitaljlaga — 250 00 
e. Reikningslán . . 4. — 623177 16 

——————————— 721197 16 
3. Vixlar innleystir 22 eee eee eee re 688480 30 

4. Ávísanir innleystar . . — 75020 59 
5. Innlög í sparisjóð . . . . . . kr. 305322 77 

ad vidbættum våxtum  . .. — 13145 61 

AAA. 318468 38 

6. Innlög á hlaupareikning . . . kr. 143828 94 

að viðbættum vöxtum „ . . — 324 97 

—, 144153 91 

1. Innborgad í reikning Landsbankans  . . . . . — 303870 05 
8. Innborgað í reikning Landmandsbankans . . . — 348269 33 

9. Seld bankavaxtabrjöf . . . 2 0 — 6566 00 
10. Innheimt fje fyrir aðra 2... — 32220 81 
11. Innkomnir vextir: 

a. Vextir af lánum . . . . . kr, 31957 64 
(Paraf åfallid 

fyrir årslok . . kr. 23395 81 
og tilheyr. 1912 — 8561 83 

kr. 31957 64) 

b. Vextir af bankavaxtabrjefum kr. 419 17 
—.. — 32376 81 
  

Flyt: kr. 2680748 08
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Flutt: kr, 2680748 08 

Diskonto . — 9351 55 

Ýmsir debitorar . — 233 11 
Ýmsar tekjur: 

Þarmeð taldir vextir af inneign útbúsins við 

Landmandsbankann 1910 — 3664 50 

Til jafnaðar gjaldlið 13 — 500 00 

Samtals kr. 2694497 24 

Utborganir: 

Veitt lån: 
a. Fasteignaveðslán . . . . . kr. 22200 00 

b. Sjálfsskuldarábyrgðarlán  . . — 86475 00 

c. Handveðslán see eee 2925 00 

d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga — 2050 00 

e. Reikningslán . . . . . . — 670878408 
——————— kk. 184528 08 

Víxlar keyptir — 648975 88 

Ávísanir keyptar . — 84257 19 

Útborgað af sparisjóðsfje . — 280732 69 

Útborgað af hlaupareikningsfje — 145600 36 

Útborganir í reikningi Landsbankans — 280545 78 

Utborganir i reikningi Landmandsbankans — 379798 14 

Keypt bankavaxtabrjef …… — 4018 00 

Utborgad innheimt fje fyrir adra . — 31874 29 

Kostnaður við rekstur útbúsins: 

a. Laun starfsm. og aukaskriftir kr. 4576 65 

b. Ritföng, prentun, auglýs. o. Í. — 294 72 

c. Eldiviður, ljós og ræsting . . — 262 18 

d. Opinber gjöld og grunnleiga . — 34 64 

e. Frímerki og simskeytakostnaður — 206 10 

f. Viðhaldskostnaður hússins og 

vátrygging . — 172 59 
————-— 5546 88 

Útborgaðir vextir: 
a. Til Landmandsbankans 1909 kr. 226 09 

b. Til Landsbankans re ss rr 20778 26 

c. Af sparisjóðsfje . . . 2. — 13145 61 

d. Af hlaupareikningsfje . . . — 324 97 

e. Endurgr. vextir af lånum o. fl. — 71 11 

— — 34546204 

Flyt: kr. 2680423 33 
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Flutt: kr 2680423 33 
Ymsir debitorar . . — 275 26 

Starfhúsið lækkað í verði um . — 500 00 

Agóði útbúsins 1911 færður Landsbankanum til tekna — 6109 24 
Peningar í sjóði #1/4„ 1911 — 7189 41 

Samtals kr 2694497 24 

Efnahagsreikningur 
Landsbankans 31. desember 1911. 

Eignir: 

Ogreidd lån: 
a. Fasteignavedslån . . . . . kr, 116737 46 

b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån .… … — 1380991 53 
c. Handveðslán A . — 80449 00 
d. Lån gegn åbyrgd sveita- og 

bæjarfjölaga . . ....…. o — 48163 80 

e. Reikningslån  . . . . . . — 455093 42 

f. Akkreditivlán . .....— 32000 00 

—— kr 2113435 21 

Víxlar innlendir og ávísanir . — 1011934 67 
Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis — 101149 66 

Konungleg ríkisskuldabrjef kr. 582600.00 — 546187 50 

Önnur erlend verdbrjef kr. 224000.60 — 196227 50 

Bankavaxtabrjef 1. flokks — 319300 00 

Bankavaxtabrjef 2. flokks kr. 794400 — 778512 00 

Bankavaxtabrjef 3. flokks kr. 124100 — 121618 00 

Önnur innlend verðbrjef . — 1900 00 

Hlutabrjef og skuldabrjef tilheyrandi varasjóði fy rv. 

sparisjóðs Reykjavikur …… FA — 1600 00 

Húseignir og lóðir — 108552 15 

Bankabyggingin með húsbúnaði — 87000 00 
Utbu bankans å Akureyri — 402604 70 
Utbu bankans å Isafirdi . — 611125 85 
Inneign hjá Landmandsbankanum í Kaupmannah. — 558308 02 

Ymsir debitorar . FR — 16883 94 
Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningsárinu, 

ekki fallnir í gjalddaga — 28410 75 

Peningar í sjóði 31. des. 1911 — 250095 66 

Samtals kr. 1260845 61
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Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landsjóð . kr. 750000 00 

Utgefin og seld bankaskuldabrjef — 2000000 00 
Innstædufje å hlaupareikningi . — 294770 14 

Innstæðufje í sparisjóði …… — 2533457 15 

Innstædufje gegn viðtökuskirteinum . — 252371 07 

Inneign 1. fl. veddeildar bankans — 293184 97 

Inneign 2. fl. veddeildar bankans — 240743 89 

Inneign 3. fl. veddeildar bankans — 86795 24 

Ekki útborgað af innheimtu fje — 7000 11 

Akceptkonto — 811 70 

Ýmsir kreditorar — 16409 08 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur — 1122 61 
Til jafnaðar móti eignalið 17 — 28410 75 

Varasjóður bankans — 143979 58 

Yfirfært til næsta års . — 5189 32 

Samtals kr. 7260845 61 

Efnahagsreikningur 

utbus Landsbankans å Akureyri 31. desember 1911. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . kr.  70700 00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . — 158353 50 

c. Lán gegn ábyrgð bæjarfjelaga — 1685 00 
d. Reikningslán . . . . . . — 140897 63 

——2—2 rr 372636 13 

Vixlar . . — 82016 19 
Inneign hjá Landmandsbankanum . — 79399 53 

Bankavaxtabrjef — 5194 00 

Áhöld — 187 70 
Fasteign keypt. — 9000 00 

Ýmsir debitorar . . — 115 45 
Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningsárinu . — 164 ól 

Peningar í sjóði — 12002 48 

Samtals kr. 561315 99 
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Skuldir: 

  

  

  

Skuld vid Landsbankann kr. 402604 70 
Innstæðufje í sparisjóði — 147932 66 

Innstæðufje á hlaupareikningi — 4197 45 

Óútborgað af innheimtu fje . — 504 67 
Til jafnaðar móti eignalið 8 . — 164 51 

Yfirfært til næsta års, fyrirfram greiddir vextir — 5912 00 

Samtals kr. 561315 99 

Efnahagsreikningur 

útbús Landsbankans á Ísafirði 31. desember 1911. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . kr. 131085 00 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån . . . — 248764 00 

c. Handveðslán  .. — 5215 00 
d. Lán gegn ábyrgð sveitafjelaga — 6100 00 
e. Reikningslán  . . . . . . — 201658 28 

—— kr. 592822 28 

Víxlar innlendir . — 170562 71 

Åvisanir og vixlar til greiðslu erlendis — 30007 04 

Inneign vid Landmandsbankann — 183303 56 

Bankavaxtabrjef — 5978 00 
Fasteign keypt — 14 10 

Starfhúsið með áhöldum — 3500 00 
Ymsir debitorar — 194 21 
Óinnkomnir vextir tilheyrandi reikningsárinu — 2162 10 

Peningar í sjóði — 7189 41 

Samtals kr, 996466 41 

Skuldir: 

Skuld til Landsbankans kr 611125 85 
Innstæðufje í sparisjóði — 361114 97 

Innstædufje å hlaupareikningi . — 10950 98 

Óútborgað af innheimtu fje. — 2550 68 
Til jafnaðar eignalið 9 . — 2162 10 

Yfirfært til næsta árs, fyrirfram greiddir vextir — 8561 83 

Samtals kr. 996466 41



13. 

15. 

F
s
 

GO
DN
 

Em 

125 

Landsbankans með útbúum á Akureyri og Ísafirði 31. desember 1911. 

Efnahagsreikningur 

Eignir: 

Ógreidd lán: 
a. Fasteignaveðslán kr. 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

c. Handveðslán 
d. Lán gegn ábyrgð sveita- og 

bæjarfjelaga . FR 

e. Reikningslán 

f. Akkreditivlán 

Víxlar og ávísanir 

318522 46 

1783109 03 

85664 00 

61948 80 

797649 33 

32000 00 

Konungleg rikisskuldabrjef kr. 582600 00 

Önnur erlend verðbrjef 
Bankavaxtabrjef 1. flokks 

— 224000 00 

Bankavaxtabrjef 2. og 3. flokks kr. 929900 00. 

Önnur innlend verdbrjef . ": 
Hlutabrjef og skuldabrjef tilh. varasjóði fyrv. spari- 

sjóðs Reykjavíkur 

Húseignir og lóðir 
Bankabyggingin með húsbúnaði 
Starfhús útbúsins á Ísafirði og áhöld útbúanna 

Inneign hjá Landmandsbankanum í Kaupm.höfn . 

Ýmsir debitorar 

Óinnkomnir vextir tilh. reikningsárinu, ekki falln- 

ir í gjalddaga 

Peningar í sjóði . 

Skuldir: 
Seðlaskuld bankans við landsjóð 

Útgefin og seld bankaskuldabrjef 

Innstæðufje á hlaupareikningi . 

Innstæðufje í sparisjóði 
Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 

Inneign 1. flokks veðdeildar bankans 

Inneign 2. flokks veðdeildar bankans 

3078893 

1395670 

546187 

196227 
319300 

911302 
1900 

1600 

118299 

87000 
4287 

821011 

17193 

30737 
269287 

62 

27 

50 
50 

00 

00 
00 

00 
25 
00 
70 
11 
60 

36 
55 

  

Samtals 

Flyt : 

kr. 1804897 

750000 

2000000 
309918 

3042504 
252371 

293184 
240743 

46 

00 
00 

51 
78 

07 

97 
89 

28 6888723 
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Flutt: kr. 6888723 28 
Inneign 3. flokks veðdeildar bankans . . . . . — 86795 24 

Ekki utborgad af innheimtu fje . . . .... — 10055 46 

Akceptkonto eee re 811 70 

Ýmsir kreditorar . . eee rr 16409 08 

Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur A 1122 61 

Til jafnaðar móti eignalið 14 . . ...... — 30737 36 

Varasjóður bankans 8 eee eee rr 143979 58 

Yfirfært til næsta års. . . — 19663 15 

Samtals kr. 7804897 46 

Landsbankinn i Reykjavik, 31. desember 1911. 

Stjórn Landsbankans. 

Björn Kristjánsson. Björn Sigurðsson. Jón Olafsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Landsbankans á árinu 1911. 

Tekjur: 

Fært yfir frá fá. . .. Kr. 1834 24 

Á góði af rekstri útbúsins á Akureyri a rr 5465 54 
Ágóði af rekstri útbúsins á Ísafirði a rem 6109 24 

Netto tekjur af fasteignum bankans . .... — 5066 53 

Innborgaðir vextir …. eee eee rr 266077 41 
Forvextir af vixlum og ávísunum a — 54841 82 
Verðhækkun á útlendum verðbrjefum og ágóði af 

innl. utl. verdbrjefum . . . — 862 50 

Ýmsar tekjur „ FE 30700 91 

Yfirfært frá mismunakonto eee eee rr 1694 02 

Samtals kr. 372652 21 

Gjöld: 

Innleystir seðlar úr gildi gengnir kr. 305 00 

Útborgaðir vextir... - —  206803 68 
Kostnaður við rekstur bankans. — 65443 00 

Flutt til næsta árs . . . . . — 5189 32 

—— kr. 277741 00 

Flyt: kr, 277741 00
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Tekjuafgangur 

sem er varið þannig: 

a. Gjald til landsjóðs 

samkvæmt lögum 

18. septbr. 1885 . kr. 1500,00 

b. Ghaldtil bygginga- 

sjóðs samkv. lög- 

um 21. okt. 1905 — 7500,00 

c. Fyrirfram greidd afföll við 

sölu bankaskuldabrjefa. . . — 

d. Tap á lánum og víxlum . . — 

e. Lagt við varasjóð . . . . — 

  

  

kr. 
  

Athugasemdir og skýringar. 

Fasteignaveðslán: 
1. jan. 1911 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd (og töpuð) 

Tala lánanna var þannig í árslok 1911 

Sjálfskuldarábyrgðarlán: 
1. jan. 1911 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd (og töpuð) . 

Tala lánanna var þannig í árslok 1911 

Handveðslán: 

1. jan. 1911 var tala þessara lána 

Á árinu voru veitt lán að tölu 

en að fullu greidd . 

Tala lánanna var þannig í árslok 1911 

  

  

  

Flutt: kr. 277741 00 

— 94911 21 

15000 00 

12500 00 

59092 40 

8318 81 

94911 21 

Samtals kr. 3712652 21 

182 

RA 18 

Samtals 200 

46 

154 

1445 

261 

Samtals 1706 

. 243 

1463 

61 

18 

Samtals 79 

15 

…… 64 
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Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjarfjel. o. fl. 
1. jan 1911 var tala pessara låna 

Á árinu voru veitt lán að tölu FR 

Samtals 
en að fullu greidd 084 

Tala lánanna var þannig í árslok 1911 

Reikningslán: 
1. jan. 1911 var tala þessara lána 
og í árslok var tala þeirra . 

Vixlar: 
1. jan. 1911 átti bankinn víxla að tölu 

Á árinu voru keyptir víxlar að tölu AÐ 

Samtals 

en innleystir víxlar (og tapaðir) 

Í árslok voru þannig óinnleystir víxlar að tölu 

Hlaupareikningur: 
Í árslok 1911 var tala inneigenda á hlaupareikningi 

Sparisjóður: 
Í árslok 1911 var tala inneigenda í sparisjóði 

Innlög gegn viðtökuskirteinum 

voru í árslok 1911 að tölu. 

52 
. 15 

AT 

101 

1172 

… 4691 

5863 
.… 4532 

37 

101 

1331 

187 

9705 

129 

Verðbrjefatrygging Landsbankans fyrir veðdeildinni 31. des. 191l: 

a. Fyrir 1. flokki veðdeildarinnar: 

Konungleg ríkisskuldabrjef 
b. Fyrir 2. og 3. flokki veðdeildarinnar: 

1. Konungleg ríkisskuldabrjef . . . . . kr. 352500 00 
2. Bankavaxtabrjef . .. „20. 0. — 352300 00 

c. Fyrir varasjóði veðdeildarinnar: 
Bankavaxtabrjef 

kr. 203100 00 

104800 00 

54700 00 

Að öðru leyti leggur landsjóður tryggingarfjeð fram samkvæmt lögum nr. 1 

12. janúar 1900, og lögum nr. 21, 11. júlí 1911. 

Það er áætlað, að verðanleg töp á næstu árum muni samtals eigi fara fram 
úr ca. 300.000 kr. og að áfallandi töp muni mega greiða árlega af ársarðin- 

um, án þess að skerða þurfi núverandi varasjóð bankans.



yfir innborganir og útborganir 1. flokks veðdeildar Landsbankans á árinu 1911. 
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Reikningur 

Innborganir: 

  

  

  

Inneign hjå bankanum 1. jan. 1911 kr. 288708 47 
Borgad af lånum — 99527 05 
Vextir af lånum eee eee — 174463 36 
Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaður: 

a. 14 af lánum —. . . . . kr. 10811 00 

b. Dráttarvextir . .....— 2860 87 

c. Vextir afinneign hjá bankanum — 5491 95 

— — 19163 82 
Tekjur af húseign útlagðri veðdeildinni — 33 15 

Samtals kr. 481895 85 

Útbor ganir: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef kr. 104300 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum — 178648 75 
Varasjóðskostnaður : 

a. 1. Skrifstofuog stjórn- 

arkostnaður 1911 kr. 4000 
2. Skrifstofu og stjórn- 

arkostn. vantalinn 

1909 & 1910 . . — 1500 

—— kr. 5500 00 
b. Kostnadur vid fasteignir lagdar 

deildinniú 2. ..... — 10700 

c. Ymislegur kostnaður . . .. 25213 5762 13 

Inneign hjå bankanum — 293184 97 

Samtals kr. 481895 85 

1912 
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Efnahagsreikningur 

1. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1911 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum . . . 5.5... kr. 1505516 20 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstillög: 

a. Fallin í gjalddaga —. . . . kr. 10392 14 

b. Ekki fallin í gjalddaga . . . — 19380 09 
—— — 29772 23 

3. Huseignir lagdar ut veddeildinni: 
Skuld til veddeildarinnar f. f. å. — 903 82 

að  frådregnum  tekjuafgangi 
1911 kr. 33 15 — 1000 . . — 23 15 

— —-  — 880 67 

4. Inneign hjá bankanum 2... 293184 97 
  

Samtals kr. 1829354 07 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð . ........ kr. 1701900 00 

2. Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 
a. Fallnir í gjalddaga . . . . kr. 3818 25 
b. Ekki fallnir i gjalddaga . . —  38232 00 

—— — 42050 25 

3. Til jafnaðar upp í eignalið 3. . .. — 863 61 

4. Mismunur sem reikningslega tilheyrir varasjóði : 

a. Þaraf í ógoldnum vöxtum og 
varasjóðatillögum samanber 

eignalið 2 . . .. .… kr. 29772 23 

b. Innborgadar varasjóðstekjur .  — 54767 98 
———————— 84540 21 
  

Samtals kr. 1829354 07
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Reikningur 

Innborganir: 

  

  

Inneign hjå bankanum 1. jan. 1911 kr. 272154 09 
Borgað af lánum — 92106 93 

Vextir af lánum FS — 123742 33 
Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

a. 1/,9/, af lánum . . . . . . kr. 13750 00 
b. Dráttarvextir . . ....— 2986 17 

c. Vextir af inneign hjå bank- 

BNUM 0 rr 3539 92 

d. Tekjur af fasteignum  útl. 

veðdeildinni . . . . . . . — 1089 89 
— — 21365 98 

Samtals kr. 509369 33 

Útbor ganir: 

Innleyst útdregin bankavaxtabrjef kr. 135400 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum — 127164 30 

Varasjóðskostnaður : 
a. Skrifstofu- og  stjórnarkostn- 

aður „kr. 2500 00 
b. Kostnaður við fasteignir lagð- 

ar deildinni út . . . . . . — 3228 91 
ce. Ýmislegur kostnaður  . . . — 332 17 

— —- — 6061 14 

Inneign hjá bankanum — 240743 89 

Samtals kr. 509369 33 
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Efnahagsreikningur 

2. flokks veðdeildar Landsbankans 31. desember 1911. 

Eignir: 

1. Skuldabrjef fyrir lánum . .. kr. 2573730 49 

2. Ogoldnir vextir og varasjóðstillög: 

a. Fallin í gjalddaga . . . . kr. 13814 05 
b. Ekki fallin í gjalddaga . … — 31986 27 

—.— — 45800 32 
3.  Húseignir og jarðir lagðar út veðdeildinni: 

a. Skuld til veðd. frá f. á. —. . kr. 21389 81 

b. Kostnaður að frádregnum 

tekjum kr. 3228.97 = 1089.89  — 2139 08 

4. —,—.— 23528 89 
Inneign hjá bankanum 2... — 240743 89 

Samtals kr. 2883803 59 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabrjef í umferð . . .. „kr. 2762200 00 
2. Ogreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga . . . . kr, 568 20 

b. Ekki fallnir i gjalddaga . . — 62145 00 

————,,.- 62713 20 
3. „Til jafnaðar upp í eignalið 3a. . . . — 20898 75 
4. Mismunur sem reikningslega tilh. varasjóði, en 

ekki er innborgaður enn, sbr. eignal. 2. . . . . — 37991 64 
  

Samtals kr. 2883803 59 

Reikningur 

yfir innborganir og utborganir 3. flokks veddeildar Landsbankans å årinu 1911. 

Innborganir: 

1. Inneign hjå bankanum 1. jan. 1911 . . . .. Kr. 69881 87 

2. Útgefin bankavaxtabrjf . . . . . . .. . 498700 00 
  

Flyt: kr. 568581 87
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Flutt: kr. 568581 87 
Borgad af lånum — 37063 72 
Vextir: 

a. Af lånum . . . . kr. 65780 95 
b. Af utgefnum bankavaxtabrjef. — 6448 67 

— 72229 62 
Tekjur til varasjóðs og stjórnarkostnaðar: 

a. 1/að/, af lánum „kr. 1311 75 
b. Dráttarvextir . .. — 499 62 

c. Endurborgaður kostn. frá f. á. — 500 00 

d. Vextir af inneign hjá bankanum — 1314 69 

— 9626 06 

Samtals kr. 687501 27 

Utborganir: 

Veitt lån . kr. 498700 00 

Innleyst bankavaxtabrjef til greiðslu á láni . — 25000 00 

Vextir af bankavaxtabrjefum . . ...... — 14796 75 

Varasjóðskostnaður: 

a. Skrifstofu- og stjórnarkostnaður kr. 2000 00 

b. Annar kostnaður . . . . . — 135 45 

c. Kostnaður við fasteignir  . . — 13 83 

— 2209 28 
Inneign hjá bankanum — 86795 24 

Samtals kr, 687501 27 

Efnahagsreikningur. 

3. flokks veddeildar Lanbsbankans 31. desember 1911. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lånum . kr. 1936148 75 
Ogoldnir vextir og varasjóðstillög: 

a. Fallin í gjalddaga . . . . . kr. 7416 58 

b. Ekki fallin í gjalddaga . . . — 23214 74 
———2z2 - 30631 32 

Flyt: kr. 1966780 07 
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Flutt: kr. 1966780 07 

Húseign lögð út veðdeildinni: 

a. Skuld við veðdeildina  . . . — 500 00 
b. Kostnaður við húseignina . . — 73 83 

— 513 83 

Inneign hjá bankanum 31. desbr. — 86795 24 

Samtals kr. 2054149 14 

Skuldir: 

Bankavaxtabrjef í umferð . kr. 2002300 00 
Ógreiddir vextir af bankavaxtabrjefum: 

a. Fallnir í gjalddaga kr. 716 50 
b. Ekki fallnir i gjalddaga . … — 45614 25 

——.,—— 45690 75 
Til jafnaðar móti eignalið 3 a — 500 00 

Mismunur, sem reikningslega tilheyrir varasjóði 

sbr. eignalið 2 — 5658 39 

Samtals kr. 2054149 14 

Landsbankinn í Reykjavík, 31. desember 1911. 

Stjórn Landsbankans. 

Björn Kristjánsson. Björn Sigurðsson. Jón Ólafsson.



0 
3 

Ø
R
 
co
 

vo 
20 

a
 

135 

kr. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands 1911. 

Tekjur: 

Sjóður við árslok 1910: 
a. Veðskuldabrjef . . . . . . . . - kr. 406700 24 

b. Lán til prestakalla . 2... — 701 40 

c. Skuldabrjef Reykjavíkur . . ..…. — 500 00 
d. Vextir 1910 ógreiddir . . .... — 174 99 
e. Innstæda i Landsbankanum . ...— 9897 07 

f. I sjodi hjå fjehirdi . .....…. — 540 00 

Bætt vid innstædu vaxtaeigenda: 
a. Innlåg å årinu . . . kr. 32345 88 

b. Vextir fyrir 1911 lagðir við höfuðstól —  11601 94 

Vextir af útlánum. 
Borgun fyrir viðskiftabækur, dráttarvextir 0. A. 

Vextir fyrir 1911 er bíða útborgunar . 

Höfuðstóll, geymdur til útborgunar. 

Innborguð lán . . 
Móti gjaldlið 5 I 

Samtals 

Gjöld: 

Vextir vaxtaeigenda fyrir 1911: 
a. Ársvextir 4.550/ af höfuðstól  . . . kr. 17367 57 

b. Dagvextir 4.04%% um årid. . . . . — 359 36 

Kostnaður ýmislegur . 

Vextir greiddir, er biðu útborgunar við árslok 1910 
Höfuðstóll: 

a. er geymdur var til útborgunar 
1. gjalddagi 1910 Kr. 1195 33 

2. —— 1911 — 1988 55 

b. fallinn til útborgunar á árinu. . . . — 2499 83 

Sett á vöxtu . FR 

Móti tekjulið 7 . . 2... 

kr. 

418513 70 

43947 82 

20026 26 

298 16 

6124 99 
779 19 

26451 40 

67725 00 

553866 52 

17726 93 

1048 33 

5375 76 

5683 71 
67725 00 
26451 40 

124011 13
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Fluttar kr. 
Sjóður í árslok 1911: 
a. Veðskuldabrjef. kr. 442075 24 
b. Lán til prestakalls . — 600 00 
c. Lán til kaupstaðar og syslujelags . — 6500 00 
d. Vextir 1911 ógreiddir — 186 24 

e. Innstæða í Landsbankanum — 7507 43 
f. I sjóði hjá fjehirði — 2986 48 

Samtals kr. 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands. 

Reykjavík, 21. febr. 1912. 

Eiríkur Briem. Magnús Stephensen. 

Yfirlit 
yfir efnahag Söfnunarsjóðs Íslands við árslok 1911. 

Eignir: 

Veðskuldabrjef . 
Lán til prestakalls. . 

Lån til kaupstadar- og syslufjelags . 
Vextir 1911 ógreiddir …… 
Innstæda i Landsbankanum 

Í sjóði hjá fjehirði 

Skuldir: 

Innstæða vaxtaeigenda: 
a. Í Aðaldeild . 

þaraf í deild hinnar æfinlegu ert. 

ingjarentu kr. 2393 51 

b. Í útborgunardeild. 
c. Í bústofnsdeild . 
d. Í ellistyrksdeild 

  

kr. 

  

  

J. Havsteen. 

Samtals 

395281 44 

20727 66 
8599 36 
1061 42 
  

kr. 

kr. 

Flyt kr. 

124011 13 

459855 39 

583866 52 

442075 24 

600 00 

6500 00 
186 24 

7507 43 
2986 48 

459855 39 

425669 88 
425669 88



Flyt kr. 
2. Vextir, er bíða útborgunar. . LL — 
3. Höfuðstóll, geymdur til útborgunar. — 
4. Varasjóður FA ou ur 

Samtals kr. 

Stjórn Söfnunarsjóðs Íslands. 

Reykjavík, 21. febr. 1912. 

Eiríkur Briem. Magnús Stephensen. J. Havsteen. 

Reikningur 

425669 88 

6124 99 

119 19 
21281 33 

459855 39 

yfir tekjur og gjöld <Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteðs og frú Steinunnar 

Bjarnadóttur Melsteðsc fyrir árið 1911. 

Tekjur: 

1. Í sjóði við árslok 1910: í Söfnunarsjóði 
Vextir 1910 …… 

Samtals 

Gjöld: 

Veittur styrkur til vagnkaupa A 

Í sjóði við árslok 1911: í Söfnunarsjóði D
o
 mm

 

kr. 

kr. 

kr. 

Samtals 

Skrifstofu Árnessýslu, 14. mars 1912. 

Sigurður Olafsson. 

kr. 

1408 05 

63 90 

1471 95 

50 00 
1421 95 
1471 95 
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Reikningur 

yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs Pjeturs syslumanns Porsteinssonar årid 1911. 

Tekjur: 

Sjóður: 

a. 

b. 
c. 

Í veðskuldabrjefum. . . . . . . Kr. 

Í sparisjóði 2. — 
Hjá reikningshaldara . . . . . . — 

Vextir: 

a. 

b. 

Af veðskuldabrjefum . . . . . . kr. 

Af innstæðu í sparisjóði . . . . . — 

Tekið úr sparisjóði 12. febrúar 1912 

Styrkur veittur tveimur bændum í Vallahreppi. 

Gjöld: 

Burðargjald . . . .. 

Til jafnaðar tekjulið III 

Í sjóði: 
a. 
b. 
c. 

Í veðskuldabrjefum . . . . . . . kr. 
Í sparisjóði A 

Hjá reikningshaldara . . . . 2... — 

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, Eskifirði, 28. mars 1912. 

G. Eggerz. 

1000 00 
2082 37 

0 49 

40 00 

84 53 

Samtals 

1000 00 
2078 25 

15 34 

Samtals 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

3082 86 

124 53 

88 65 

3296 04 

113 00 

0 80 

88 65 

3093 59 

3296 04
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Embætti og sýslanir m. m. 

26. mars var: sýslumaðnr í Skagafjarðarsýslu Páll Vídalín Bjarnason allramildilegast 

skipaður sýslumaður í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu frá 1. júlí þ. á. að telja. 

3. apríl staðfesti ráðherrann kosningu Olafs J. Olsens trúboða til forstöðumanns safn- 

aðar nokkurs Sjöundadagsaðventista í Reykjavík. 

29. s. m. var hjeraðslæknir í Rangárhjeraði Jón Hjaltalín Sigurðsson allramildilegast 

skipaður hjeraðslæknir í Reykjavíkurhjeraði. 

S. d. var læknaskólakandídat Gunnlaugur Þorsteinsson allramildilegast skipaður hjer- 

aðslæknir í Þingeyrarhjeraði. 

30. s. m. skipaði ráðherrann aðstoðarprest síra Sigurð Jóhannesson sóknarprest í 

Tjarnarprestakalli í Húnavatnsprófastsdæmi frá fardögum þ. á. að telja. 

14. maí skipaði ráðherrann sóknarptest að Desjarmýri síra Einar prófast Jónsson til 

að vera sóknarprestur í Hofsprestakalli í Vopnafirði innan Norður-Múlaprófastsdæmis frá far- 

dögum þ. á. að telja. 

17. s.m. setti ráðherrann hjeraðslækni í Hróarstunguhjeraði Ólaf Óskar Lárusson til 

þess fyrst um sinn frá 1. júní næstkomandi að telja að gegna hjeraðslæknisembættinu í Fljóts- 

dalshjeraði ásamt sínu eigin embætti. 

S. d. setti ráðherrann Hendrik lækni Erlendsson til. þess fyrst um sinn frá 1. júní 

að telja að gegna hjeraðslæknisembættinu í Hornafjarðarlæknishjeraði. 

23. s. m. þóknaðist Hans hátign konunginum allramildilegast að kveðja til þingsetu 

sem konungkjörna þingmenn: fyrv. amtmann J. J. Havsteen, komm. af Dbr. og Dbrm., fyrv. 

dócent við prestaskólann prófessor Eirík Briem, komm. af Dbr. og Dbrm., útgerðarmann Ágúst 

Flygenring, sýslumann Steingrím Jónsson, skólastjóra Stefán Stefánsson og sóknarprest Björn 

Þorláksson. 

29 s. m. veitti ráðherra síra Jóni Ó. Magnússyni í Ögri lausn, samkvæmt umsókn 

hans, frá sýslaninni sem umboðsmaður Árnarstapa- og Skógarstrandarumboðs og Hallbjarnareyrar. 

S. d. setti ráðherra verslunarstjóra Jón Proppé í Ólafsvík umboðsmann Arnarstapa- 

og Skógarstrandarumboðs- og Hallbjarnareyrar. 

1912
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1. júní var Þorvaldi lækni Pálssyni allramildilegast veitt lausn frá hjeraðslæknisem- 

bættinu í Hornafjarðarhjeraði, án eftirlanna. 

12. s. m. skipaði ráðherrann sóknarprest að Sandfelli í Öræfum síra Jón N. Jóhannes- 

sen sóknarprest í Staðastaðarprestakalli í Snæfellsnesprófastsdæmi frá fardögum þ. á. að telja. 

Laus embætti, 
er konungur veitir. 

Hjeraðslæknisembættið í Rangárhjeraði. Árslaun 1500 kr. Auglýst laust 8. júní 

1912. Umsóknarfrestur til 10. september 1912. 

Hjeraðslæknisembættið í Hornafjarðarhjeraði. Árslaun 1500 kr. Auglýst laust 12. 

júní 1912. Umsóknarfrestur til 10. september 1912. 

Laus sýslan, 
sem ráðherra veitir. 

Sýslanin sem umboðsmaður í Arnarstapa-, Skógarstrandar- og Hallbjarnareyrarumboði. 

Auglýst laus 30. maí. Umsóknarfrestur til 31. juli 1912. 
Sá, sem fær sýslanina, er skyldur að setja veð, sem stjórnarráðið nánara tiltekur. 

Konsúll 

19. mars var kaupmaður Þórarinn Guðmundsson viðurkendur frakkneskur konsúlar- 

agent á Seyðisfirði,
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Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn sku 

vist konungs, undirskrifuð af konungi 11. apríl 

Opið brjef, er stefnir saman Ål, ; 

skrifad af konungi 6. mai 1912 (A nr. . 
Opið brjef, er kunngjörir ríkistöku Kristjáns 

að af konungi 15. maí 1912 (nr. 3, bls. 6—7). 
Auglýsing um fangamark konungs, undirskrifuð af forsætisráðherranum 

15. maí 1912 (Á nr. 4, bls. 8—9). 

  

    
    konungs hins Tíunda, undirskril- 

Brjef stjórnarráðsins fíl sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, um skifting húsa- 

víkurhrepps í tvö sveitarfjelög. 

    

   
   

Með brjefi yðar, herra sýslumaður, d! 26 þ. á. hefir hingað bor- 

ist erindi frá hreppsnefnd Húsavíkurhrepps um skifting | hrepps Í tvö sveitarlje- 

lög, ásamt meðmælum sýslunefndar með því, að skiftingin verði leyfð. 

Útaf þessu skal hjermeð, samkvæmt sveitarstjórnarlögum 10. nóv. 1905, 
skipað svo fyrir sem hjer segir. 

1) Húsavíkurhreppi í Suður-Þingeyjarsýslu skal skift í tvö sveitarfjelög, 

sem heiti Húsavíkurhreppur og Tjörneshreppur, og skulu takmörk hins nýja 

Húsavikurhrepps (þess sveitarfjelags, sem kauptúnið er í) vera landamerki prests- 

setursins Húsavíkur með Þorvaldsstöðum, móts við Kaldbak og Skörð að sunnan, 

Fjöll að austan og Hjeðinshöfða og Bakka að norðan. 
2) Öllum sveitarþyngslum hins núverandi Húsavíkurhrepps, þeim er 

verða þegar skiftingin fer fram, skal skift þaunig milli hinna hýju hreppa, að 

í hlut Húsavíkurhrepps komi 7/,, hlutar, og í hlut Tjörneshrepps ho hlutar, og 

eftir sama hlutfalli skal skifta sveitarþyngslum þeim, sem síðar kunna að koma 

og eiga rót sína í fjelagsskap þeim, sem hing að til hefir átt sjer ili hinna 

nýju hreppa. 

    

Hreppssjóði þeim, er verða kann er skiftingin fer fram, skal skift eftir 
> > 

sömu hlutföllum og fátækraframfærinu eða 0.7 i hlut Husavikurhrepps og 0.3 i 

hlut Tjörneshrepps. Það sem innheimtast kann af útistandandi þurfamannastyrk 

skal einnig skift milli hreppanna eftir sama hlutfalli. 

Eignum og skuldum hins núverandi hrepps skal að öðru leyti skift þannig: 

Símahúsið skal fyrst um sinn vera sameiginleg eign hreppanna og setjast 
í stand á sameiginlegan kostnað áður en fjárskiftin fara fram til fullnaðar, til 

þess það geti fullnægt þeim skuldbindingum, sem á hreppnum hvíla í heild sinni, 

bæði gagnvart símastjórn og bókasafni sýslunnar. Enga leigu skal Húsavíkur- 

15. dag ágústmán. 1912. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 
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hreppur greiða Tjörneshreppi af húsinu svo lengi sem starfræksla símans er rek- 

in á kostnað hreppsins að öðru leyti en því, að Húsavikurhreppur leggur Tjörnes- 

hreppi til leigulaust húsnæði á Húsavík til opinberra hreppsfunda. Starfrækslu 
símans annast Húsavíkurhreppur að undanskildu húsnæðinu. Leggist starfræksla 

símans niður, eða breytist svo, að eigi sje þörf fyrir húsið, leitast hreppsnefnd- 

irnar í samráði við að koma húsinu í verð, og skiftist þá andvirðið þannig, að í hlut 
Húsavíkurhrepps komi 74, og í hlut Tjörneshrepps 8/,, hlutar. 

Bæjarhús í Prestholti, Helgugerði og Mói, skulu fyrst um sinn vera sam- 
eiginleg eign hreppanna, og notast í þarfir beggja, eins og verið hefir. 

Af baðkerum hins núverandi hrepps gangi 2 til Húsavíkurhrepps, en 4 

til Tjörneshrepps. 

Allar bækur hins núverandi hrepps skulu fylgja Húsavíkurhreppi hinum 

nýja með frjálsum aðgangi fyrir Tjörneshrepp þegar hann þarfnast, en þær má 

ekki flytja burt af Húsavík; bækur þær, sem hvor hinna nýju hreppa er skyldur 

að halda að lögum, skulu keyptar á sameiginlegan kostnað af sjóði hins núver- 

andi hrepps, áður en skiftingin fer fram. 

Skólahúsið á Húsavík skal vera óátalin eign hins nýja Húsavíkurhrepps, 

og tekur hann að sjer greiðslu allra skulda, sem á húsinu hvíla. 

Afborgun og vexti af símaláni því, sem hvílir nú á hinum núverandi 

hreppi, ber Húsavíkurhreppur að 5%/, og Tjörneshreppur að !/, hluta. 

Skuld hreppsvegasjóðsins, eins og hún verður þegar skiftingin fer fram, 

tekur Húsavíkurhreppur að sjer án endurgjalds frá Tjörneshreppi. 

Öllum öðrum eignum og skuldum en þeim, sem getur um hjer á undan 

og tilheyra eða hvíla á hinum núverandi hreppi, skal skift þannig milli hinna 
nýju hreppa, að í hlut Húsavíkurhrepps komi 7/;, og í hlut Tjörneshrepps 8/4, 

hlutar. 

4) Aðskilnaður hreppanna skal fara fram þegar er hreppsnefndir hafa 

verið kosnar í hvorum hinna nýiu hreppa, og skulu vera 5 hreppsnefndarmenn 
í hvorum þeirra, en þær skulu síðan framkvæma skiftinguna á eignum, skuldum 

og sveitarþyngslum, en verði ágreiningur út af skiftingunni skal úr honum skorið 
al sýslunefnd, sem einnig kveður á um fjallskil og afrjetti. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar, frekari aðgerða 

og birtingar, að þvi viðbættu, að með framangreindri fyrirskipan er engin breyt- 

ing gjörð á hinum forna Húsavíkurhreppi sem dómþinghá nje manntalsþinghá. 

Brjef stjórnarráðsins fél sýslumannsins í Húnavatnssýslu um hlunnindi handa 
sparisjóði Húnavatnssýslu. 

Útaf beiðni, sem hingað hefir borist frá stjórnendum sparisjóðs Húna- 

vatnssýslu, vill stjórnarráðið hjermeð veita nefndum sjóði um 5 ár frá 1. þ. m. 

að telja hlunnindi þau, sem ræðir um í tilskipun 5. jan. 1874, um hlunnindi nokk. 

ur fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem
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nú er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil í 73 

lögum sjóðsins sje nákvæmlega gætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hingað 18. júni 

á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo ber og að 
senda hingað skýrslu um hverja þá breytingu, sem verða kann á lögum sjóðsins. 

Þetta er yður, herra sýslumaður, til vitundar gefið til birtingar fyrir for- 

stöðunefnd sjóðsins. 

Brjef stjórnarráðsins fil sýslumannsins í Árnessýsli um hlunnindi handa spari- 74 
sjóði Skeiðahrepps. 18. júní 

Eftir móttöku brjefs yðar, herra sýslumaður, dags. 20. april þ. á., vill 

stjórnarráðið hjermeð veita sparisjóði Skeiðahrepps um næstu 5 ár frá 1. júlí b. 

, hlunnindi bau, sem rædir um i tilskipun 5. jan. 1874, um hlunnindi nokkur 

fyrir sparisjóði á Íslandi, með þeim skilyrðum, að eigi rýrni trygging sú, sem 

nú er fyrir því, að sjóðurinn standi í skilum, að ákvæðanna um reikningsskil 

í lögum sjóðsins sje nákvæmlega sætt, og að forstöðunefnd sjóðsins sendi hing- 

að á ári hverju endurrit af ársreikningi hans í fyrirskipuðu formi. Svo ber og 

að senda hingað skýrslu um hverja þá breytingu, sem verða kann á lögum 

sjóðsins. 

Þetta er yður til vitundar gefið til birtingar fyrir forstöðunefnd sjóðsins. 

, 
Brjef stjórnarráðsins tíl sýslumannsins í Eyjafjarðarsýslu um takmörk versl- 

unarlóðarinnar í Dalvík. 75 
Með brjefum yðar, herra sýslumaður, dags. 15. apríl f. á. og 6. apríl þ. 18. júní 

á., hafa hingað borist tillögur sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu um takmörk verslun- 

arlóðarinnar í Dalvík, sem með lögum nr. 48, 30. júlí 1909 varð löggiltur versl- 

unarstaður, ásamt tillögum hreppmefndar Svå arfadardalshrepps viðvíkjandi hinni 

fyrirhuguðu verslunarlóð og uppdrætti at henni. 

Útaf þessu er hjermeð svæði það, sem reisa má á verslunarhús í Dalvík, 

sett efrir framangreindum tillögum og uppdrætti, svo sem hjer segir: 

Að norðvestan í flæðinni sker, þaðan garður suður Böggversstaðamóa að 

Djúpuklauf, þaðan lína austur eftir nyrðra barmi klaufarinnar austur á barðið 

vestan við flæðarnar, þaðan ettir því barði í norð-austur með Flæðatjörn og svo 

140 fet í austur, með tjörninni og þaðan þvert yfir kambinn í sjó út; að norð- 

an sjórinn. 

Jafnframt því að tjá yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir yður 
að sjá um, að eitt eintak af hinum framannefnda uppdrætti verði geymt við skjöl 

hlutaðeig: ndi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda við á kostnað hrepps- 

sjóðs glöggum merkjum á takmörkum verslunarlóðarinnar, þar sem takmörkin eru 

ekki glögg af náttúrunnar hendi.
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Brjef stjórnarráðsins til biskups um embættislán handa Hvammsprestakalli í 
29. júní Laxárdal. 

Eftir möttöku tveggja brjefa yðar, háæruverðugi herra, dags. 13. og 25. 
april þ. á., hefir stjórnarráðið veitt prestinum að Hvammi í Laxárdal síra Arnóri 
Árnasy ni 3000 1 cr. embættislán með þeim kjörum, sem til eru tekin í lögum nr. 
30, 16. nóvbr. 1907, til þess að reisa á prestssetrinu íbúðarhús úr timbri 13X11 
álnir og með útbyg göri forstofu samkvæmt uppdrætti húsameistara Rögnvaldar 
Ólafssonar og nánari fyrirsögn hans. Húsið á að vera á velgerðum steinlímdum 
grunni, og fylgir húsinu kjallari, er gerður verður undir húsinu. Skal húsinu 
fylgja eldavjel og 2 ofnar, annar á neðri hæð en hinn á efri hæð. 

ir I gerð verið ráðstöfun um útborgun fyrri hluta lánsins, en síðari 
hluti þess verður átborgaður, er presturinn sendir hingað nákvæma lýsingu og 
virðingu á húsinu ásamt vottorði um að það hafi verið byggt samkvæmt fyrirsögn 
húsameistara Rögnvaldar Ólafssonar. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birt- 

    

   

  

    

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Norðurmúlasýslu, um takmörk versl- 
unarlóðarinnar á Bakkagerði í Borgarfirði. 

Með ÍNN dags. 17. f. m., hafið þjer, herra sýslumaður, sent hingað til- 
lögur sýslunefnd har Í Norðurmúlasýslu viðvíkjandi takmörkum verslunarlóð- 
arinnar á di i nn bara di, sem með lögum nr. 39, 13. desember 1895 
varð löggil t , ásamt uppdrætti af binni fyrirhuguðu verslunarlóð. 

kvæmt nr. 61, 10. nóv. 1905, takmörk 

agerði, sett eftir framangreind- 

    

   
    

     

  

svæðis þess sem 

um tillögum og 

  

Að sunnan takmarkist lóðin af beinni línu úr Fjarðarárós í Álfaborg, að 
vestan af beinni línu frá Álfaborg í stóran merkistein, sem er á Bakkamel, að 
norðan af beinni línu frá áðurnefndum steini sunnan við Bólabarð í Bakkaá, og 
að austan af Bakkaánni og sjónum. 

Jafnframt því að tilkynna yður þetta til frekari birtingar, skal lagt fyrir 
yður að sjá um, að eitt eintak af hinum framannefnda uppdrætti verði geymt 
við skjöl hluta Öeigandi hrepps, og að hreppsnefndin láti setja og halda við á 
hreppssjóðskosti jsgum merkjum á takmörkum verslunarlóðarinnar, þar sem 
takmörkin eru ek ki lige af náttúrunnar hendi. 

  

  

í 

Það Í 

um verslunar-f! 

komið i ljós, þegar unnið hefir verið úr skýrslunum 
1 i- Og rþeg I sýslumenn og bæjarfógetar senda 

stjórnarráðinu, að ss þessum er mörgum hverjum allmikið ábótavant í 
ýmsum greinum. Einkum það tvent, sem mestu máli skiftir í þessu efni. 
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Annað er það, að sumstaðar eru ekki tilfærð öll slík skip í hvert sinn sem þau 

koma. Þannig er t. d. flóabátum sumstaðar alveg slept, og fleiri skipum virðist 

slept, sem sjest meðal annars á því, að þau finnast ekki á þeim höfnum, sem 

þau eru á öðrum skýrslum talin koma frá eða fara til. Hitt atriðið, sem mest 

er ábótavant í skýrslunum, er tonnatal á uppskipuðum og útskipuðum vörum. 

Sumstaðar vantar jafnvel alveg að útfylla þann dálk, og á öðrum stöðum vantar 
allmikið á, að hann sje útfyltur svo sem vera ber. 

Stjórnarráðið býst að vísu við því, að allmikil vandkvæði kunni að vera 
á að fá upplýsta tonnatölu á uppskipuðum og útskipuðum vörum í stórum um- 

dæmum, þar sem skipakomur eru tíðar, en það væntir þess þó, að sýslumenn 
kappkosti að hafa skýrslur þessar framvegis svo vel úr garði gerðar sem föng 
eru á. Í sambandi við þetta skal þess getið, að í sumum umdæmum hafa sýslu- 
menn afhent skipaafgreiðslumönnum skýrslu-eyðublöðin og látið þá sjálfa útfylla 
þau fyrir þau skip, sem þeir hafa afgreitt, en gert að eins sjálfir skýrslu fyrir 
þau skip, sem enga fasta afgreiðslumenn höfðu. Þetta hefir gefist vel og mætti 
gera ráð fyrir, að skýrslurnar bötnuðu, ef sýslumenn fengju skipaafgreiðslumenn- 
ina sjálfa til þess að gefa skýrslurnar, en auðvitað verða sýslumenn að sjá um, 
að skýrslurnar sjeu í lagi. 

Brjef stjórnarráðsins tí/ biskups um embættislán handa Landprestakalli. 
Eftir móttöku brjefs yðar, háæruverðugi herra, dags. 3. þ. m., hefir stjórn- 

arráðið veitt prestinum í Landprestakalli, síra Ófeigi Vigfússyni á Fellsmúla, 
3000 kr. embættislán með þeim kjörum, sem til eru tekin í lögum nr. 30, 16. 
nóvbr. 1907, til þess að reisa á prestssetrinu Fellsmúla, íbúðarhús úr timbri 
22X10 álnir að stærð, samkvæmt uppdrætti þeim, er presturinn hefir sent hingað, 
og nánari fyrirsögn húsameistara Rögnvaldar Ólafssonar. Húsið á að vera á vel- 
gerðum steinlímdum eða steinsteyptum grunni, og skal því fylgja eldavjel og 2 
ofnar. Verður fyrri hluti lánsins útborgaður, þá er presturinn sendir hingað vott- 
orð um að efni sje komið á staðinn, og búið er að vátryggja það, en síðari helm- 
ingur lánsins verður útborgaður, þá er presturinn sendir hingað nákvæma lýs- 
ingu og virðingu á húsinu ásamt vottorði um, að það hafi verið bygt samkvæmt 
fyrirsögn húsameistara Rögnvaldar Ólafssonar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Rangárvallasýslu um útbýting jarð- 
skjálftasamskotafjár frá árinu 1896. 

Frá jarðskjálftasamskotanefndinni frá árinu 1896 barst stjórnarráðinu af- 
gangur af jarðskjálftasamskotafje frá tjeðu ári, að upphæð 172 kr. 37 au. (Stjórn- 
artíðindi 1907, B. bls. 165). Fje þetta hefir síðan staðið á vöxtum og er nú orðið 
215 kr. 77 au. Þessi upphæð er hjermeð send yður, herra sýslumaður, til þess 
að þjer útbýtið henni til manna í sýslu yðar, sem beðið hafa tjón af jarðskálft- 
anum nú Í vor, og þarfnast styrks til að standast tjónið. 

Skýrslu um útbýtingu fjár þessa og kvittanir þeirra, sem styrk fá af því, 
ber yður að senda hingað. 
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Reglugjörð 
fyrir Rangárvallasýslu um lækning hunda af bandormum og meðferð 

á sullum úr sauðfje og nautgripum. 

1. gr. 

Lækna skal alla hunda 4 mánaða gamla og eldri, og skal lækning fara 

fram tvisvar á ári, á tímabilinu frá 15.—30. nóvember og 15—30 april ár hvert. 

2. gr. 

Hreppsnefndir skulu hafa eftirlit með lækningu hunda, en sýslumaður 

skipar hæfan innanhreppsmann, og annan til vara, í hverjum hreppi eftir tillög- 

um hreppsnefndar til þriggja ára í senn, til að hafa á hendi lækningar; má 

enginn skorast undan þeim starfa, nema forföll banni eða hann sje búinn að leysa 

þann starfa af hendi í þrjú ár samfleytt, getur hann þá skorast undan útnefn- 

ingu jafnlangann tíma. 

3. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um að nægilega góðir kofar sjeu til, til hunda- 

hreinsunar og sömuleiðis baðker. Hefur hún í því efni samráð við lækninga- 

mann. Ennfremur skal hreppsnefnd skylt að leggja til nægilega mörg helsi, 

svo binda megi hundana á meðan á lækningu stendur, ef lækningamaður krefst 
þess. Eigendur hunda skulu skyldir að láta lækningamanni í tj alla nauðsyn- 

lega aðstoð ókeypis. Kostnað fyrir áhöld eftir þessari grein má greiða af 

hreppssjóði. 

4. gr. 

Lækningamaður auglýsir með nægum fyrirvara, hvenær hreinsun skuli 

fram fara á hverjum stað, og skulu eigendur hundanna skyldir að koma með 

þá á tilteknum tíma. 

5. gr. 

Í minst 12 kl.tíma áður en hundinum er gefið inn, má hann ekkert fá 

að jeta eða drekka. Þann tíma skal hann standa inni í hreinsunarkofa undir 

umsjón lækningamanns. Hverjum hundi skal síðan gefinn inn ákveðinn skamtur af 

arekadufti eða öðru lyfi, sem dýralæknir fyrirskipar. Ef hundurinn fær klýju, 

verður að koma í veg fyrir, að hann selji upp, með því að láta vel að honum 

eða sneypa hann, eftir því sem best þykir gefast. Endurtaka skal inngjöfina, ef 

meðalið verkar ekki. Hver hundur sje látinn standa inni 3 kl.tíma eftir að hon-
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um er gefid inn; sidan skal bada hann ur lyfi sem læknir åkvedur. Hreinsunar- 

kofinn skal verkaður vandlega á eftir, og gólfið hreinsað ur badleginum, en pad 

sem frá hundinum hefir gengið, skal annaðhvort grafið 1 m. í jörð eða brent, 

og skal lækningamaður gera það. 

6. gr. 

Lækningamanni skal greiða fyrir starfa sinn 50 aura fyrir hvern hund 

á ári. Þóknun þessi greiðist úr sýslusjóði. Sýslunefnd sjer um útvegun á hreins- 

unarlyfi og baðlyfi, og greiðist borgun fyrir það úr sýslusjóði. 

T. gr. 

Komi eigendur hunda ekki með þá á ákveðnum tíma til lækninga, varðar 

það 5— 10 kr. sekt, sem rennur í sýslusjóð. Verði vart við bandorma í hundi 
milli lækninga, skal eigandi svo fljótt sem unt er, færa hann þeim, er hann skal 

lækna. Að öðrnm kosti skal lita svo á, að eigandi sje sekur orðinn samkvæmt 

1. og 4. gr. reglugjörðar þessarar.  Flökkuhunda skal húsbóndi láta færa til 

lækninga þar sem þeir eru, ella skulu þeir rjettdræpir. 

8. gr. 

Lækningamaður skal um hver áramót senda sýslunefnd skýrslu um 

lækninguna á þartil gerðum eyðublöðum, er sýslunefnd semur. 

9. gr. 

Hreppsnefndir og lækningamenn hver í sínum hreppi, skulu brýna fyrir 
mönnum að brenna mein og sulli úr sauðfje og nautgripum, eða grafa að minsta 

kosti 1 m. í jörð niður. Vanræksla í þessu efni varðar sektum, alt að 10 kr. 

og fær sá helming sektarinnar, er uppljóstar, en hinn helmingur fellur til 

sveitarsjóðs. 

10. gr. 

Vanræki hreppsnefnd eða lækningamenn skyldur sínar samkvæmt reglu- 

gjörð þessari, varðar það 2—10 króna sektum eftir málavöxtum, og renna sekt- 
irnar Í sýslusjóð. 

11. gr. 

Með brot gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál.
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12. gr. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. september 1912, og kemur í staðinn fyrir 

reglugjörð um hundalækningar í Rangárvallasýslu frá 12. ágúst 1897. 

Þannig samþykt á aðalfundi sýslunefndarinnar í Rangárvallasýslu 10.— 
13. april 1912. 

Skrifstofu Rangárvallasýslu, Efra-Hvoli 3. júní 1912. 

Björgvin Vigfússon. 

Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Jóns Sigurgeirs- 

sonar frá Bjarnastöðum, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Ís- 

lands 17. júní 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð lóns Sigurgeirssonar frá Bjarnastöðum. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir >Minningarsjóður Jóns Sigurgeirssonar frá Bjarnastöðum, 

og er stofnaður af foreldrum hans Sigurgeiri Jónssyni og Þuríði Sigurðardóttur 

með 700 krónum hinn 17. júní 1911. 

2. gr. 

Tilgangur sjóðsins er: Að örfa menn og hvetja til nákvæmni, velvildar, 

góðrar meðferðar og þekkingar á húsdýrum, bæði í orði og verki. Skal það 

gjört með verðlaunum úr sjóðnum. 

3. gr. 

Verksvid sjodsins er fyrst um sinn Skutustadahreppur, bar til lidin eru 

20 år frå bvi verdlaun eru veitt i fyrsta sinni ur honum; på verdur starfssvid 
hans Suður-Þingeyjarsýsla, eins og takmörk hennar nú eru.



  

Sjóður þessi skal settur á 

500 krónum af sjóðnum sje kol 

lega við höfuðstólinn, þangað til sá h 

En hinar 200 kr. af sjóðnum á og verður 

vöxtunum af þeim varið, samkvæmt verðlauna, 

uns hinn hluti sjóðsins hefir náð 800 krónum, og rennur þá fjeð alt saman. 

Verðlaunum úr sjóðnum verður úthlutað í fyrsta sinni vorið 1912 á 

hreppaskilaþingi í Skútustaðahreppi. 

vöxtu, og varið á þann hátt sem hjer segir: 

vextirnir ár-    

    

   
   

  

sjóðsins, 

5. 81 

Þegar sjóðurinn í heild sinni nemur 1000 krónum, skal verja 20 kr. af 

vöxtum til verðlauna samkvæmt 2. gr. 

Þá er sjóðurinn er svo vaxinn, ávextir nema 100 krónum, skal verja 

hálfum vöxtunum upp frá því til verði , þannig að árleg verðlaun sjeu 

tvenn — fyrstu og önnur —, og skulu fyrstu verðlaun vera þriðjungi hærri en 

hin. Þegar vaxtaupphæðin hefir náð 200 krónum, getur sýslunefndin fjölgað verð- 

launum að sama skapi; það af vöxtunum, sem eigi gengur til verðlauna, legst 

við höfuðstólinn. 

   

  

  

   

  

Fjelagið >Mývetningur< hefir fyrst um sinn umsjón og stjórn sjóðsins á 

hendi. Skal hann ávaxtast í opinberum sjóði, eða trygður góðu fasteignarveði. 

Leysist nefnt fjelag upp, tekur sveitarstjórn Skútustaðahrepps við stjórn sjóðsins. 

En þegar starfssvið sjóðsins nær yfir alt hjeraðið, tekur sýslunefnd Suður-Þing- 

eyjarsýslu við stjórn hans. Sjóðstjórnin hefir á hendi fjárreiður sjóðsins og reikn- 

ingsfærslu, og gerir árleg reikningsskil. Hver ársreikningur skal lagður jafn- 

skjótt fyrir sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu, til athugunar og samþykkis á næsta 

fundi á eftir. 

1. gr. 

Dómendur um verðleika til verðlaunanna skulu vera þrír. Eru þeir, 
fyrst um sinn, hinir kjörnu skoðunarmenn í Skútustaðahreppi, og einn valinn 

maður úr Mývetningafjelaginu. Verði með lögum breytt til svo, að hinir tveir 

kjörnu skoðunarmenn hætti starfi, skul eppsmenn kjósa tvo menn á vor- 

hreppamóti ár hvert til þess að gegna starfi þeirra og með fullu tilliti til þess, 

að þeir sjeu starfinu vaxnir. Leysist fjelagið upp, kýs hreppsnefnd Skútustaða- 

hrepps þriðja manninn. 

Þegar alt hjeraðið er orðið starfsvið sjóðsins, sbr. o. gr, kýs sýslunefnd 

Suður-Þingeyjarsýslu tvo hjeraðsbúa í dómnefndina, þá er hún telur hæfasta til 

starfsins, en stjórn Mývetningsfjelagsins, eða að því liðnu sveitarstjórn Skútu- 

staðahrepps, einn. 
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8. gr. 

Sá, er öðlast vill verðlaun úr sjóðnum, skal senda stjórn sjóðsins skriflega 

umsókn, og skulu umsóknirnar vera komnar í hendur hennar fyrir sumarmál ár 

hvert. Þegar stafsvið sjóðsins nær til alls hjeraðsins, getur sýslunefndin krafist 

meðmæla frá tveimur valinkunnum mönnum úr þeim hreppi, er umsækjandi á 
heima í. Enda sjeu þeir kunnugir honum. 

9. gr. 

Komi eigi fram umsókn um verðlaun úr sjóðnum, og þyki dómnefndinni 

umsækjendur eigi hafa unnið til verðlauna í eitthvert sinn, má geyma helming 

verðlaunafjárins til næsta árs, en hinn hlutinn leggist við höfuðstólinn. Þó getur 

stjórn sjóðsins ákvarðað að verðlaun skuli veitt úr sjóðnum, eftir tillögum dóm- 

nefndarinnar, meðan sjóðurinn er starfandi í Skútustaðahreppi, og hinir kjörnu 

skoðunarmenn skipa dómnefndína. 

10. gr. 

Nú virðist stjórn sjóðsins, þegar tímar líða fram og sjóðurinn er vaxin 

mjög, að tilganginum samkvæmt 2. gr. verði eigi náð með verðlaunaveitingum 

eingöngu, eða á þann hátt, sem hjer er fyrir mælt, er henni þá heimilt að breyta 

skipulagsskrá þessari, en þó á þann hátt, að sem allra næst fari tilgangi stofn- 
endanna. 

11. gr. 

Eftir ad fjelagid Myvetningur, hreppsnefnd Skutustadahrepps og syslu- 
nefnd Sudur-Pingeyjarsyslu hafa tekid að sjer umsjón þá og stjórn, sem falin er 

þeim á hendur með skipulagsskrá þessari, beiðast stofnendur sjóðsins og semjend- 

ur framanritaðra greina staðfestingar konungs á henni. 

Sveinsströnd, 16. júní 1911. 

Sigurgeir Jónsson. Þuríður Sigurðardóttir. 

(Handsöluð nöfn).
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Sjóð Margrjetar Lehmann-Filhés 
útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 17. júní 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Sjóð Margrjetar Lehmann-Filhés. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður samkvæmt erfðaskrá frk. Margarete Lehman- 
Filhes í Berlin, er andaðist 17. ágúst 1911, af stofnfje að upphæð 5000 kr, er 
hún ánafnaði deild hins íslenska Bókmentafjelags í Kaupmannahöfn eftir sinn 
dag, og heitir: Sjóður Margrjetar Lehmann-Filhés. 

Af vöxtum sjóðsins skal árlega leggja !/ — einn fjórða hluta — við 
höfuðstólinn, en 3/, — þrem fjórðu hlutum — skal verja til að gefa út fyrir 
nýjar ritgerðir um íslenska þjóðfræði, þjóðsögur, venjur, lifnaðarhætti alþýðu, 
heimilisiðnað o. fl. þess kyns, eður og eldri, áður óprentuð, rit og kvæði, sem 
hafa þýðingu í þeim efnum. 

Sjóðurinn liggur undir sjórn hins íslenska Bókmentafjelags í Reykjavík. 
Hún sjer um, að sjóðurinn sje ávaxtaður á tryggum vaxtastöðum, svo sem í 
Söfnunarsjóði Íslands eða í tryggilegum bankavaxtabrjefum eða verðbrjefum, eftir 
sömu reglum sem ómyndugrafje, og birtir árlega endurskoðaðan reikning sjóðs- 
ins Í Stjórnartíðindunum og með Skýrslum og reikningum Bókmentafjelagsins. 
Stjórn Bókmentafjelagsins annast og um útgáfu rita samkvæmt 2. gr. fyrir þann 
hluta vaxtanna, sem til þess er ætlaður. 

4. gr 

Stjórn Bókmentafjelagsins skal leita konunglegrar staðfestingar á skipu- 
lagsskrá þessari. 

Eg er ofanritaðri skipulagsskrá samþykkur. 

Frederiksberg, 6. mars 1919. 

Þorv. Thoroddsen. 
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um staðfesting stjórnarráðsins á hei issamþykt fyrir Suðureyrarmalir og 

jörðina Suðureyri í Vestur r-Ísafjarðarsýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvbr. 1905, um heilbrigðissamþyktir fyrir 

bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eltirrituð heilbrigðissamþykt fyrir 

Suðureyrarmalir og jörðina Suðureyri í Vestur- Ísafjarðarsýslu: 

Heilbrigðissamþykt 

fyrir kauptúnið Suðureyrarmalir og jörðina Suðureyri í Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþyktin hefir gildi fyrir kauptúnið Suðureyrarmalir og jörðina Suð- 

ureyri. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndar; auk hans eiga sæti í nefnd- 

inni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og annar, er sýslunefnd til- 

nefnir af íbúum kauptúnsins til jafn langs tíma 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa, eða hinir 

tveir nefndarmenn eða hjeraðslæknir óskar þess; þó eigi sjaldnar en þrisvar sinn- 

um á ári, í marsmánuði, í júnímánuði og í októbermánuði. Formanni ber einnig 

að ákveða fundartíma og fund: arst tað, honum ber að rita í fundarbók gjörðir nefnd- 

arinnar, hafa á hendi prjefas Og Sjá um að fyrirskipunum nefndarinnar sje 

hlýtt. Hann getur ályktanir nefndarinnar, en skal þá taf- 

arlaust skjóta málinu til sýslumanns. iðslæknir og sýslumaður eiga heimt- 

ingu á að sitja á fundur þátt í umræðum, en ekki hafa 

þeir atkvæðisrjet Formaður fundinn með nægum fyrirvara. 

Ritfangak t af brjefaskriftum, skal greiða úr 
a 

% 

     

  

   
  

       

  

lie ra 

    
sveitarsjóði eftir reikningi.



153 1912 

4. gr. 84 

Heilbrigdisnefndin skal hafa gætur á að heilbrigðissamþyktin sje haldin %4 júní 
og henni hlýtt í öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, er um- 

ræðir í þessari samþykt, eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna, hvort 

heldur er á almannafæri eða einstakra manna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða eignir allar á því svæði, er samþykt- 

in nær yfir, og er henni heimilt að skifta þessu starfi milli nefndarmanna. Ef 

nokkur einn nefndarmaður annar en formaður, krefst inngöngu í hús manna til 

skoðunar í umboði nefndarinnar, þá skal hann hafa í hendi skriflegt umboð frá 
formanni nefndarinnar. 

Heilbrigðisnefndin skal færa í eina bók alt það, er hún finnur aðfinslu- 

vert samkvæmt þessari samþykt, og skal hún skriflega skýra þeim, er í hlut eiga, 

fyrir um hvað þeir eigi að gera til umbóta, ella tilkynna sýslumanni, ef um brot 

er að ræða gegn samþyktinni. 

= 
5. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin álitur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða 
heilbrigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún 

leggja það mál fyrir hreppsnefnd, og fara fram á að fjeð sje veitt. 

Nú neitar hreppsnefnd slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefnd heim- 

ilt að skjóta máli sínu til sýslunefndar. 

41. Um íbúðarhús. 

6. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar, þar með taldar sjóbúðir, skulu vera svo 

gerð, að unt sje að halda þeim hreinum. Gluggar skulu vera á hjörum, að minsta 

kosti einn í hverju herbergi, nema önnur loftræsing sje við höfð. Trjególf skulu 

vera í öllum íbúðarherbergjum. 

Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda húss, að ræstað sje 
herbergi, sje það svo óhreint, að nefndin áliti búsbúum hættu búna. 

T. gr. 

Nú er íbúðarhús svo illa gert, hrörlegt eða þröngt að heilbrigðisnefnd 

álítur heilsu manna hættu búna af íbúðinni,-þá getur nefndin bannað íbúðina. 

Skal þá nefndin tilkynna húseiganda bannið“skriflega, og færa rök fyrir því, og 
skal þá fólkið fara úr húsinu á tveggjá mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 
húsið ekki bætt á þeim tíma svo næidinni líki. Þá er húseiganda frjálst, innan 

átta daga, að skjóta úrskurði fðMdarinnar til sýslumanns, en hann leitar álits 

hjeraðslæknis og leggur úrsk málið svo fljótt sem verða má. 
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8. gr. 

Kjallara má eigi nota til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Kjallara 

undir íbúðarhúsum skal verja því að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

III. Um skóla. 

9. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 

opinber eign eða einstakra manna, að minsta kosti tvisvar til fjórum sinnum á 

ári, eftir því sem henni þykir þurfa. Hver sá, sem tekur til kenslu (fimm) 5 

börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna heilbrigðisnefnd, hvar hann ætli að kenna. 

Hver kennslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet, komi að minsta kosti 

á hvert barn. Gólf í kenslustofum skal þvo á hverjum degi en aldrei sópa. 

10. gr. 

Verði heilbrigðisnefnd vör við, að nemendur eða kennari, hafi einhvern 
næman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni, og tilgreina nöfn og heimili 

þeirra, er sjúkir eru. Hafi skólakennari eða nemandi berklaveiki og læknir álíti 

að um sóttnæmishættu sje að ræða, getur heilbrigðisnefnd bannað að nemendur 

eða kennari komi í skólann þar til sóttnæmishættan að dómi læknis er afstaðin. 

Holdsveik börn mega ekki ganga í skóla, nje holdsveikir menn fást við kenslu- 

störf. Um aðra sjúkdóma fer eftir áliti hjeraðslæknis í hverju einstöku tilfelli. 

IV. Um bökunarhús. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bökunarstofum í kauptúninu, og skipa 

bökurum að þvo gólf, loft og veggi, hvenær sem óhreint er. 

Þeir menn mega ekki vinna að bökun, sem lungnatæringu hafa, nje nokk- 

urn annan næman sjúkdóm. Ekki meiga þeir heldur hafa sár eða útbrot á hönd- 

um eða handleggjum. Deig má ekki hnoða með fótum. Öll tóbaksnautn er bönn- 
uð í bökunarstofu og þar má enginn sofa. 

V. Um verslunarbúðir o. fl. 

12. gr. 

Verslunarbúðir, fundarhús og hús sem notuð eru til skemtana, skulu 

þvegin hátt og lágt; að minsta kosti einu sinni á ári, en gólf skulu þvegin dag- 

lega, ef þau eiga að notast svo oft.
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Í verslunarbúðum, skólum og öllum þeim húsum, sem notuð eru til opin- 84 
berra mannfunda, skulu vera nægilega margir hrákadallar, er festir sjeu á veggi, 24. júní 
eigi nær gólfi en 2 fet og skulu þeir hreinsaðir vandlega á hverjum morgni. — 
Verði kirkja bygð í kauptúninu gilda hinar sömu reglur fyrir hana. Í skólum, 

kirkjum og fundarhúsum skal loftræsing vera svo sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

VI. Um fráræslu. 

13. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta siga í jörð svo nærri íbúðarhús- 

um að hætta sje á, að það saurgi jarðveginn undir húsunum; skal veita öllu 

skólpi í opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsum, svo langt, sem heilbrigðis- 

nefnd þykir þurfa. Öll skólpræsi, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra 

manna eign, skulu vera svo víð og hallajöfn að hvergi komi pollur eða vilpa, 

og hvergi flói út úr þeim, og skal hreinsa þau svo oft að ekki leggi ódaun 
úr þeim. 

Telji heilbrigðisnefnd nauðsyn á að vatnsheldur botn sje gerður í ræsi, 

þá getur hún heimtað slíka aðgerð. Undantekning frá ræsagerðinni má heilbrigð- 

isnefnd gera, ef viðkomendur heldur óska að bera skólp svo langt burtu, að heil- 
brigðisnefnd áliti hættulaust. 

14. gr. 

Ef ræsi er gert á opinberan kostnað, skulu þeir, sem hús eiga þar nærri 

skyldir að gera skólpræsi, hver frá sínu húsi út í það ræsi, og skulu þau eigi 
miður gerð en aðalræsið. 

Skyldir skulu eigendur blautfisks og lýsisbræðsluhúsa að gera ræsi frá 
húsum þessum, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þört. 

VII. Um vatnsból. 

15. gr. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum. Það er bannað að láta 
í þau fara eða að þeim koma hverskonar rensli úr skólpræsum, forum, haughús- 
um, salernum eða peningshúsum, og má eigi láta í þau eða nærri þeim neins- 

konar saurindi, sorp, slor eða hræ, og ekki þvo í þeim eða fast við þau, hvorki 

fatnað, fisk, ull eða neitt það, sem óhreinkar vatnið, eins fyrir það þótt um 
straumvatn sje að ræða. Bannað er og að leggju húðir í bleyti í vatnsból eða 
nærri þeim.
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16. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en svo, að milli- 

bilið sje minst 15 álnir. 

Nú vill einhver gera nýjan brunn, eða breyta gömlum brunni, og skal 

hann tilkynna heilbrigðisnefnd það; en hún skal leggja dóm á vatnið, þá brunn- 

gerðinni er lokið, hvort nýtilegt er, og hafa gætur á að brunnurinn sje gerður á 

þann hátt sem hjer segir: 

Sje brunnur boraður og járnleggir settir niður, skal gæta þess að sam- 

skeytin milli leggjanna sjeu vatnsheld. 

Sje brunnur grafinn, þá skal hlaða hann upp innan úr höggnu grjóti, eða 

hörðum steini og líma stein við stein með (grjótlími) steinlími, og skal hleðslan 

þannig gjörð, svo langt að neðan, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, en þó aldrei 

skemur en nemi 2 álnum. Í stað slíkrar hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að 

nota steinsteypu. Niður með hleðslunni að utan skal þó láta einhverskonar lím- 

kendan leir, og skal það lag vera 1 alin á þykt. Hleðslan skal ná !/, alin eða 

meir upp úr jörðinni, og út frá brunnbarminum skal leggja eða steypa steinkraga 

og skal hann minst vera 1!/, alin á breidd, og halla út frá brunnopinu. 

Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur og skal taka vatnið úr 

brunninum með dælu, er gangi upp Í gegnum miðjan hlemminn, en upp með 

dælunni skal ganga strompur með hatti yfir, svo að loft komist að vatninu. 

Þar sem strjálbygt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigðis- 

nefnd leyfa að brunnur sje gerður úr grjóti án steinlíms og vatnið dregið upp Í 

fötu. Utan um opna brunna skulu jafnan vera grindur, er sjeu að minsta kosti 

1!/, alin á hæð. 

17. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka neysluvatn úr brunni eða öðru 

vatnsbóli um stundarsakir, ef hún álítur vatnið óheilnæmt. 

Leiði læknisrannsókn í ljós að vatnið sje skaðvænt, og ekki unt að gera 

svo við vatnshólið, að það verði ósaknæmt, þá skal heilbrigðisnefnd skipa eig- 

anda að moka ofan í brunninn, og fylla hann svo að eingu vatni verði úr 

honum náð. 

VIII. Um peningshús, hauga og forir. 

18. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í manna hýbýlum. 

19. gr. 

Vilji einhver byggja peningshús, eða gera for, haugstæði eða haughús, 

skal hann gera heilbrigðisnefnd aðvart, áður en hann byrjar verkið, og skal hún



gæta þess að haldin sjeu fyrirmæli þan, er hjer far: 

má Setja nær vatnsbóli en nemi að minsi i 

nær íbúðarhúsi nje alfaravegi en í 

konar áburðarhauga og ekki nær vé 

jafnan ná 1/, al. eða meir 

hlera, svo örugt sje um að hv fallið í forina. Standi 
hús þjett saman, getur heilbri: og haughús, og heimt- 
að að forir sjeu gerðar úr grjóti og steinlími, svo að þær sjeu vatnsheldar, bæði 
botn og veggir. 

    

    
      

      

á ekki setja 

" nje nokkurs 

sir skulu 

for sterkan 

    

   

    

it annað mykjun 

20. gr. 

Valdi peningshús, haugstæði eða forir, sem eldri eru en þessi samþykt, 

miklum óþrifnaði, má heilbrigðisn a fyrirmælum undanfarandi greinar, en 
heimilt er þá viðkomanda að skjóta fyrirskipun nefndarinnar undir úrskurð sýslu- 
manns, en hann skal leita álits hjeraðslæknis, og því næst kveða upp úrskurð 
svo fljótt sem verða må. 

  

efnd   

IX. Um salerni. 

21. gr. 

Hverju íbúðarhúsi svo og verbúðum, skal fylgja sjerstakt salerni, sem 

sett sje á þeim stað, sem heilbrigðisnefnd ákveður í hverju einstöku tilfelli. Gólf 
á salernum skulu vera steinsteypt, eða úr hefluðum plægðum borðum, og liggi 

gólfið hærra en jarðvegurinn í kring. Hafa skal í þeim saurkagga vel 

vatnshelda, er falli fast að setunni. Hafa má salerni innanhúss í sjerstökum klefa, 

ef góður loftsúgur er í klefanum og saurílátin tæmd daglega. Ef vatnsheld for 
er hjá húsi, má hafa salerni yfir henni þannig: Að saurindin fari jafnóðum í 
forina, en loftræsing skal þá vera góð í salerninu. 

  

Í salerninu skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurílátin tæmd 
jafnskjótt og þau fyllast. Heilbrigðisnefnd skal segja fyrir hvar láta megi saur 
úr salernum. 

283. or í 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykt þessi, eða 
þau eru illa gerð eða óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigend- 
um, að þeir geri ný salerni samkvæmt 21. gr. 

Þeir, sem halda daglaunafólk, skulu skyldir að hafa salerni svo mörg eða 
stór, sem heilbrigðisnefnd álítur nægja, og gilda hinar sömu reglur um frágang 
þeirra, sem annara salerna. 

1919. 
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K. Um sorp og önnur óhreinindi. 

24. gr. 

Sorphauga og sorpgrifjur má ekki hafa nær íbúðarhúsum nje vatnsbólum 

en nemi 15 álnum. Flytja skal í burtu alt skólp, að minsta kosti tvisvar á ári, 

vor og haust. 
Heilbrigðisnefnd getur heimtað að sorpi og ösku sje safnað í laus ílát úr 

málmi, og flutt burt jafnóðum og þau fyllast, þangað sem hún tiltekur. 

25. gr. 

Það er skylda sjómanna að kasta öllum hausum, slori og dálkum í sjóinn, 

ef þessu er ekki safnað í grifjur á þeim stöðum sem heilbrigðisnefnd ákveður, og 

borið á tún eða hagnýtt á annan hátt. 

Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð á, að þessu ákvæði sje hlýtt. 

26. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eða daunilt rensli fer út á 

alfaraveg eða inn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefnd skipað þeim 

er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust burtu. 

27. gr. 

Hver sá iðnaður, sem óþrifnaður fylgir eða óhollusta, svo sem lýsisbræðsla 

fiskþvottur o. fl., skal vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum henn- 
ar að því er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan. 

Xl. Um slátrun. 

28. gr. 

Slátrun á sauðfje fari helst fram á afviknum stað, og sje háð eftirliti 

heilbrigðisnefndar og fyrirmælum hennar, að því er hreinlæti snertir. Ávalt 

skal hafa á blóðvelli sjerstakt ílát fyrir sulli, og skulu þeir brendir að kveldi 
hvers slátrunardags eða grafnir, að minsta kosti alin í jörð niður. 

XII, Um matvöru. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með því, að ekki sje höfð á boðstólum 

matvara, er sje svikin, skemd eða skaðleg heilsu manna, og skal henni heimilt 

að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvörutegund 

er hún telur líkur til að sje svikin, skemd eða skaðleg heilsu manna og láta 

rannsaka hana á efnarannsóknarstofunni í Reykjavík, og skal kostnað þann 

greiða úr Sveitarsjóði.
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Nú þykir heilbrigðisnefnd og hjeraðslækni mikil líkindi til, að matvaran 84 

sje óholl til manneldis, og má þá banna seljanda að láta hana fala, þar til álit 24. júni 
rannsóknarstofunnar í Reykjavík er kunnugt orðið. Sje það í þá átt að varan 

sje skaðleg, má banna sgljanda að láta hana eða selja til manneldis nema hjer- 

aðslæknir eða dýralæknir áliti það hættulaust. 

XIII. Um næma sjúkdóma. 

30. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómum, skal 

heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslæknir við sóttvörnina. Komi upp alvarlegur 

sjúkdómur á svæði því, sem samþykt þessi nær yfir, er heilbrigðisnefnd heimilt 

í samráði við hjeraðslækni, að setja um stund strangari reglur en í samþykt 

þessari felast, um hreinlæti utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o.s.frv. 

XIV. Um kirkjugarða. 

31. gr. 

Verði gerður kirkjugarður í kauptúninu eða hann stækkaður, skal leita 

álits heilbrigðisnefndar, og getur hún heimtað að garðstæðið sje þurkað með lok- 

ræsum, ef það er raklent, svo vatn komi ekki upp í grafirnar nokkru sinni. 

Vatnsból skulu ekki vera nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku 

en nemi 100 álnum. 
Svo fljótt sem því verður við komið skal láta kirkjugarðinn vallgróa. 

XV. Um sekt. 

32. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa, eða vanrækja á settum fresti nokkra þá 

fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur henni samkvæmt, þá varðar það sektum 

frá 5—-200 kr. — skrifa, fimm til tvö hundruð króna — er renna í sveitarsjóð. 

Kjósi heilbrigðisnefnd heldur að vinna verk það, er vanrækt hefir verið, 

á kostnað þess er verkið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal þá greiða 

kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim 

sem sekur er. 
33. gr. 

Samþykt þessi öðlast gildi 15. september 1912. 

Þetta er hjermeð gert heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 24. júni 1912. 

Kristján Jónsson. 
  

Eggert Briem.
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85 
ai. jún Auglýsing 

um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt fyrir Hofsós og Grafarós 

í Skagafjarðarsýslu 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþyktir 

fyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrigðissamþykt fyrir 
sl Hofsós og Grafarós í Skagafjarðarsýslu. 

Heilbrigðissamþykt 

fyrir Hofsóss og Gralaróss kauptún í Skagafjarðarsýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykt þessi gildir fyrir Hofsóss og Grafaróss kauptún ásamt þurra- 

búðarhúsum þeim, sem eru í grend við kauptúnin. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar; auk hans eiga sæti í 

nefndinni einn maður, er hreppsnefnd kýs til þriggja ára, og annar er sýslunefnd 

tilnefnir af íbúum kauptúnsins til jafnlangs tíma. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa eða hinir 

tveir nefndarmennirnir eða hjeraðslæknir óskar þess, þó eigi sjaldnar en þrisvar 
á ári, í marsmánuði, í júnímánuði og októbermánuði. Hann ákveður fundartíma 

og fundarstað, ritar í fundarbók gerðir nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriftir 

og annast um að fyrirskipunur m nefndarinnar sje hlýtt. 

Hann getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinnar, en skal þó 

tafarlaust skjóta málinu til sýslumannsins.     

      

    

    
ingu á að sitja á fundum nefnd- 

arinnar þeir atkvæðisrjett. 

af      brjefaskriftum skal greiða úr 

hreppsjóði e r ikningi.
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4. gr. 85 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á, að heilbrigðissamþyktin sje haldin 24. júní 
og henni hlýtt í öllum greinum. 

Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða láta rannsaka alt það, er um- 

ræðir í samþykt þessari eða mikla þýðingu hefir fyrir heilbrigði manna, hvort 

heldur er á almanna færi eða einstakra manna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða allar eignir á því svæði, sem sam- 

þyktin nær yfir, og er henni heimilt að skifta þessu starfi milli nefndarmanna. Ef 

nokkur einn nefndarmaður annar en formaður krefst inngöngu í hús manna til 

skoðunar í umboði nefndarinnar, þá skal hann hafa í höndum skriflegt umboð 

frá formanni nefndarinnar. 
Heilbrigðisnefndin skal færa í eina bók alt það, er hún finnur aðfinslu- 

vert samkvæmt þessari samþykt, og skal hún skriflega skipa þeim, er í hlut eiga, 

fyrir um, hvað þeir eiga að gera til umbóta, ella tilkynna sýslumanni, ef um 

brot er að ræða á samþyktinni. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefndin telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarbót eða heil- 

brigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún 

leggja það mál fyrir hreppsnefnd og fara fram á, að fje sé veitt. 
Nú neitar hreppsnefnd slíkri fjárveitingu og er þá heilbrigðisnefnd heim- 

ilt að skjóta málinu til sýslunefndar. 

II. Um íbúðarhús. 

6. gr. 

Öll hús, sem notuð eru til íbúðar, skulu vera svo gerð, að unt sje að 

halda þeim hreinum, gluggar skulu vera á hjörum, að minsta kosti einn í hverju 

herbergi, nema önnur loftræsing sje viðhöfð, og trjególf í öllum íbúðarherbergjum. 
Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda húss, að ræstað sje herbergi, 

sjeu þau svo óhrein, að nefndin álíti húsbúum hætta búin. 

T. gr. 

Nú er íbúðarhús svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefnd 

álítur heilsu manna hættu búna af íbúðinni, og getur nefndin þá bannað íbúðina. 

Skal þá nefndin tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir, og skal 

þá fólkið fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, verði 

húsið eigi bætt á þeim tíma, svo að nefndinni þyki viðunandi. Þó er húseig- 

anda frjálst innan átta daga að skjóta úrskurði nefndarinnar til sýslumanns, en 

hann leitar álits hjeraðslæknis, og leggur úrskurð á málið svo fljótt sem verða má. 
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8. gr. 

Kjallara má eigi nota til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndar. Kjallara 

undir íbúðarhúsum skal verja því, að vatn standi í þeim nokkurn tíma. 

III. Um skóla. 

9. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 

opinber eign eða einstakra manna, að minnsta kosti tvisvar til fjórum sinnum á 

ári, eftir því sem henni þykir þurfa. 

Hver sá, er tekur til kennslu 5 börn eða fleiri, er skyldur að tilkynna 
heilbrigðisnefnd, hvar hann ætli að kenna. 

Hver kenslustofa skal vera svo stór, að 80 rúmfet, að minsta kosti, komi 

á hvert barn. Gólf í kenslustofum skal þvo á hverjum degi en aldrei sópa. 

10. gr. 

Verði heilbrigðisnefnd vör við, að nemendur eða kennari hafi einhvern 

næman sjúkdóm, skal hún tilkynna það hjeraðslækni og tilgreina nöfn og heimili 

þeirra, er sjúkir eru. Hafi skólakennari eða nemandi berklaveiki og læknir álít- 

ur, áð um sóttnæmishættu sje að ræða, getur heilbrigðisnefnd bannað að nem- 

endur eða kennarinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er afstaðin að dómi 
læknis. Holdsveik börn mega ekki ganga á skóla nje holdsveikir menn fást við 

kenslu. Um aðra næma sjúkdóma fer eftir áliti hjeraðslæknis í hverju einstöku 

tilfelli. 

IV. Um bökunarhús. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bökunarstofum í kauptúnunum og skipa 
bökurum að þvo gólf, loft og veggi, hvenær sem óhreint er. 

Þeir menn mega ekki vinna að brauðgerð, er lungnatæringu hafa nje 

nokkurn annan næman sjúkdóm eða opin sár eða útbrot á höndum eða hand- 
leggjum. Deig má ekki hnoða með fótum. 

Öll tóbaksnautn er bönnuð í bakarastofum, og enginn má sofa í stofunum. 

V. Um samkomuhús o. fl. 

12. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa eftirlit með samkomuhúsum í kauptúnunum,
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og sjá um að þau sjeu ræstuð hvenær sem hún álitur þess þörf. Vilji eigendur 

ekki sætta sig við álit heilbrigðisnefndar, geta þeir leitað álits hjeraðslæknis, sem 

þá ræður úrslitum. Verði kirkja bygð í kauptúnunum gilda hinar sömu reglur 

fyrir hana. Í skólum, kirkjum og öðrum samkomuhúsum, skal loftræsing vera 

svo sem heilbrigðisnefnd ákveður. 

VI. Um fráræslu. 

13. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má ekki láta siga í jörð svo nærri íbúðarhús- 

um, að hætta sje á að það saurgi jarðveginn undir húsum. Skal veita öllu skólpi 

í opnum eða lokuðum ræsum burt frá húsinu svo langt sem heilbrigðisnefnd 

þykir þurfa. Öll skólpræsi, hvort heldur eru á almannafæri eða einstakra manna 

eign, skulu vera svo við og hallajöfn, að hvergi komi pollar eða vilpur og hvergi 

flói út úr þeim, og skal hreinsa þau svo oft, að ekki leggi ódaun úr þeim. 

Telji heilbrigðisnefnd nauðsynlegt að vatnsheldur botn sje gerður í ræsi, 

getur hún heimtað slíka aðgerð. 

Undantekning frá ræsagerðinni má heilbrigðisnefnd gera, ef viðkomendur 

kjósa að bera skólp svo langt burtu, að heilbrigðisnefnd áliti hættulaust. 

14. gr. 

Ef ræsi eru gerð á opinberann kostnað, skulu þeir, er hús eiga þar nærri, 

skyldir að gera ræsi hver frá sinu húsi út í aðalræsið, og skulu þau að engu 

miður gerð. 

Skyldir skulu eigendur blautfisks- og lýsisbræðsluhúsa, að gera ræsi frá 

húsum þessum, ef heilbrigðisnefnd álítur þess þörf. 

VII. Um vatnsból. 

15. gr. 

Öll vatnsból skal verja hverskonar óhreinindum, er bannað að láta að 

þeim koma eða í þau fara rensli úr skólpræsum, forum, haugstæðum, salernum 

eða peningshúsum, og má eigi láta í þau fara eða nærri þeim neinskonar saur- 

indi, sorp, slor eða hræ, og ekki þvo í þeim eða fast við þau, hvorki fatnað, 
fisk, ull nje neitt það annað, er óhreinkar vatnið, eins fyrir því þótt um straum- 

vatn sje að ræða; bannað er og að leggja húðir í bleyti í vatnsból eða nærri þeim. 

16. gr. 

Brunn má ekki grafa nær haugum, forum eða salernum, en svo, að 
millibilið sje 15 álnir. 

1912 
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Nú vill einhver gera nýjan brunn eða breyta sömlum brunni, og skal 
o dd vw oa > 

24. júní hann tilkynna það heilbrigðisnefnd, en hún skal leggja dóm á vatnið, þá er 
grefti eða brunni er lokið, hvort nýtilegt er, og hafa gætur á að brunnurinn sje 
gerður á þann hátt, sem hjer segir: 

sje brunnur boraður og járnleggir settir niður, skal gæta þess, að sam- 

skeytin milli leggjanna sje vatnsheld. 

Sje brunnur grafinn, þá skal hlaða hann upp að innan úr höggnu grjóti 
eða hörðum steini og líma stein við stein með steinlími, og skal hleðslan þannig 
gerð svo langt að neðan, sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa, en þó aldrei skemur 
en nemi 2 álnum. Í stað slíkrar hleðslu má heilbrigðisnefnd leyfa að hafa stein- 
steypu. Niður með hleðslunni að utan skal þá láta einhverskonar límkendan 
leir, og skal það lag vera 1 al. á þykt. Hleðslan skal ná 1/g alin eða meira 
upp úr jörðinni og útfrá; frá brunnbarminum skal leggja eða steypa steinkraga 
og skal hann vera að minsta kosti 1!/ alin að breidd og halla útfrá brunnopinu. 

Yfir brunnopinu skal vera vatnsheldur hlemmur og skal taka vatnið úr 
brunninum með dælu, er gangi upp í gegnum miðjan hlemminn, en upp með 
dælunni skal ganga strompur með hatti yfir, svo að loft komist að vatninu. 

Þar sem strjálbygt er og engin óhreinindi í nánd, má heilbrigðisnefndin 
leyfa, að brunnur sje gerður úr grjóti, án steinlíms, og vatnið dregið upp í fötu. 
Utanum opna brunna skulu jafnan vera grindur, er sjeu að minsta kosti 1!/, 
alin å hæd. 

17. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka neysluvatn úr brunni eða öðru 
vatnsbóli um stundarsakir, ef hún álítur vatnið óheilnæmt. Leiði læknisrann- 
sókn í ljós, að vatnið sje skaðvænt, og ekki er unt að gera við vatnsbólið svo 
vatnið verði ósaknæmt, þá skal heilbrigðisnefnd skipa eiganda að moka ofaní 
brunninn og fylla hann svo, að engu vatni verði úr honum náð. 

VIII. Um peningshús, hauga og forir. 

18. gr. c 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í mannahúsum. 

19. gr. 

Vilji einhver reisa peningshús eða gera for, haugstæði eða haugshús, skal 

hann gera heilbrigðisnefnd aðvart áður en hann byrjar verkið og skal hún gæta 
þess, að haldin sje fyrirmæli þau er hjer fara á eftir: 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Fjós má 

ekki setja nær íbúðarhúsi nje alfaravegi en nemi 10 álnum. For má ekki gera 

og ekki hafa haug nær alfaravegi eða íbúðarhúsi en nemi 10 álnum, og ekki nær
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vatnsbóli en 15 álnir. Forarveggir skulu jafnan ná !/, al. eða meira upp úr 

jörðu og skal hafa yfir hverri for sterkan hlera, svo að örugt sje um að menn 

eða skepnur geti eigi fallið í forina. 
Standi hús þjett saman, getur heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga og 

haugshús og heimtað, að forir sjeu gerðar úr grjóti og steinlími, svo að þær sje 

vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

Lo
 0. 

Valdi peningshús, haugstæði eða forir, sem eldri eru en þessi samþykt, 

miklum óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarinnar greinar, 

en heimilt er þá viðkomanda að skjóta fyrirskipun nefndarinnar undir úrskurð 

sýslumanns, en hann skal leita álits hjeraðslæknis og því næst kveða upp úr- 

skurð svo fljótt sem verða má. 

T. ga
 

IK. Um salerni. 

21. gr. 

Þá er reist er hús til íbúðar skal jafnframt reisa salerni, er sett sje á 

þeim stað, sem heilbrigðisnefnd ákveður í hverju einstöku tilfelli. Gólf í salerni 

skal vera steinsteypt eða úr hefluðum og plægðum gólfborðum og liggi gólfið 

hærra en jarðvegurinn í kring. Hafa skal í því saurkagga vel vatnsheldan, er 

falli fast að setunni. Hafa má salerni innanhúss í sjerstökum klefa, ef góður 

loftsúgur er í klefanum og sauriílátin tæmd daglega. Ef vatnsheld for er hjá 

húsi má hafa salerni yfir henni þannig, að saurindin fari jafnóðum í forina, en 

loftræsing skal þá vera góð í salerninu. 

22. gt. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera vel hrein og saurilátin tæmd 

jafnskjótt og þau fyllast. Heilbrigðisnefnd skal segja fyrir hvar láta megi saur 

úr salernum. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, er eldri eru en samþykt þessi eða 
þau eru illa gerð eða óþrifaleg, þá getur heilbrigðisnefnd heimtað af húseigend- 

um, að þeir geri ný salerni samkvæmt 21. gr. 
Þeir, sem halda daglaunafólk, skulu skyldir að hafa salerni svo mörg 

eða stór, sem heilbrigðisnefnd álitur nægja, og gilda hinar sömu reglur um frá- 

gang þeirra, sem annara salerna. 

1912 

85 
24. jåni
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85 Sjómenn, sem í sjóbúðum búa um vertíðir, hvort heldur eru heimilis- 

24, júni fastir í kauptúnunum eða aðkomumenn, eru skyldir, þegar heilbrigðisnefnd krefst 

þess, að koma sjer upp sjerstökum salernum. Formenn og útvegseigendur bera 

ábyrgð á að kröfum heilbrigðisnefndar sje fullnægt í þessu efni, og gilda einnig 

hinar sömu reglur um þessi salerni og þau sem fyr um ræðir í samþyktinni. 

Á. Um sorp og önnur óhreinindi. 

24. gr. 

Sorphauga og sorpgryfjur má eigi hafa nær íbúðarhúsum nje vatnsbólum 

en nemi 15 álnum. Flytja skal burtu alt sorp, að minsta kosti tvisvar á ári, 

vor og haust. 

Heilbrigðisnefnd getur heimtað, að sorpi og ösku sje safnað í laus ílát úr 

málmi og flutt burtu jafnóðum og þau fyllast, á þann stað er hún tiltekur. 

25. gr. 

Það er skylda sjómanna að varpa öllu slori, hausum og dálkum í sjóinn, 

et þessu er ekki safnað í gryfjur á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefnd tiltekur, 
borið á tún eða hagnýtt á annan hátt. 

Formenn eða skipstjórar bera ábyrgð á, að þessu ákvæði sje hlýtt. 

Ef fiskæti, sem ætlað er til manneldis eða skepnufóðurs liggur í óhirðu 

og maðkar eða rotnar í fjörunni eða annarstaðar nærri alfaravegi, getur heil- 

brigðisnefnd skipað eigendunum að kasta þvi í sjóinn eða látið gera það á þeirra 
kostnað. 

26. gr. 

Ef óhreinindi safnast fyrir, svo að fýlulykt eða daunilt rensli fer út á 
alfaraveg eta inn á eign þeirra, er næstir búa, getur heilbrigðisnefnd skipað 
þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja óhreinindin tafarlaust burtu. 

21. gr. 

Hver sá iðnaður, sem óþrifnaður fylgir eða óhollusta, svo sem lýsisbræðsla, 
sútun, fiskþvottur o. s. frv. skal vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrir- 
mælum hennar, að því er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan.
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KT. Um slátrun. 

28. gr. 

Slátrun á sauðfje fari fram á afviknum stað og sje háð eftirliti heil- 
brigðisnefndar. Ávalt skal hafa á blóðvelli sjerstakt ílát fyrir sulli, og skulu 
þeir brendir að kveldi hvers slátrunardags eða grafnir að minsta kosti 1 alin í 
jörð niður. 

XII. Um matvöru. 

29. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa eftirlit með því, að ekki sje höfð á boðstólum 
matvara, er sje svikin skemd eða skaðleg heilsu manna og skal henni heimilt 
að taka í búðum kaupmanna fyrir gangverð sýnishorn af hverri matvöru, er 
hún telur líkur til að sje svikin, skemd eða skaðleg, og láta rannsaka hana á 
efnaraunsóknarstofunni í Reyjavik, og skal kostnað þann greiða úr sveitarsjóði. 

Nú þykir heilbrigðisnefnd og hjeraðslækni mikil líkindi til, að matvaran 
sje óholl til manneldis, cg má þá banna seljanda að láta hana fala, þar til er 
álit rannsóknarstofunnar í Reykjavík er kunnugt orðið, og sje það í þá átt, að 
varan sje skaðleg, má banna seljanda að selja hana til manneldis. 

Kjöt af veikum skepnum og sjálfdauðum má ekki selja til manneldis, 
nema hjeraðslæknir eða dýralæknir álíti það hættulaust. 

XIII. Um næma sjúkdóma. 

30. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 
heilbrigðisnefndin aðstoða hjeraðslækninn við sóttvörnina. 

Ef alvarlega næmur sjúkdómur kemur upp á svæði því, sem samþyktin 

nær yfir, er heilbrigðisnefnd heimilt í samráði við hjeraðslækni að setja um 

stund strangari fyrirmæli en í samþykt þessari felast um hreinlæti utan húss og 

innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

1912 
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85 XIV. Um kirkjugarda. 

24, juni 

3l. gr. 

Verði gerður kirkjugarður á samþvktarsvæðinu eða hann stækkaður, 

skal leita álits heilbrigðisnefndar, og getur hún heimtað, að garðstæðið sje þurkað 

með lokræsum, ef það er raklent, svo að vatn komi ekki uppí grafirnar nokkru sinni. 
Vatnsból skulu eigi nær kirkjugarði á jafnsljettu eða undan brekku en 

nemi 100 álnum. 
Svo fljótt sem því verður viðkomið skal láta kirkjugarðinn vallgróa. 

XV. Um sektir. 

32. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa eða vanrækja á settum fresti nokkura þá 

fyrirskipun, er heilbrigðisnefndin setur henni samkvæmt, þá varðar það sektum 

alt að 200 krónum, er renna í sveitarsjóð. Kjósi heilbrigðisnefnd heldur að láta 

vinna verk það, er vanrækt hefir verið, á kostnað þess, er verkið átti að vinna, 

þá er henni það heimilt, og skal þá greiða kostnaðinn til bráðabirgða úr sveitar- 

sjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, sem sekur er. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 15. september 1912. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

| stjórnarráði Islands, 24. júní 1912. 

Kristján Jónsson. 

Eggert Briem.
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Auglýsing 86 
24. júní 

4 

um staðfesting stjórnarráðsins á heilbrigðissamþykt fyrir Stokkseyrarkauptún 

í Árnessýslu. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvember 1905, um heilbrigðissamþyktir 

fyrir bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest eftirrituð heilbrigðissamþykt fyrir 

Stokkseyrarkauptún í Árnessýslu: 

Heilbrigðissamþykt 
fyrir Stokkseyrarkauptún í Árnessýslu. 

I. Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Samþykt þessi hefir gildi fyrir Stokkseyrarkauptún. 

2. gr. 

Hreppstjóri er formaður heilbrigðisnefndarinnar. Auk hans eiga sæti í 

nefndinni einn maður, er hreppsnefndin kýs til þriggja ára, og einn, er sýslu- 

nefnd tilnefnir af íbúum hreppsins til jafnlangs tíma. 

3. gr. 

Formaður kveður nefndina á fund, þá er honum þykir þurfa, eða hinir 

tveir nefndarmenn, eða hjeraðslæknir, óska þess, þó eigi sjaldnar en tvisvar á 

ári, í maí og október; hann ákveður fundartíma og fundarstað, ritar í fundarbók 

gerðir nefndarinnar, hefir á hendi brjefaskriftir og annast um að fyrirskipunum 

nefndarinnar sje hlýtt. Hann getur neitað að framkvæma ályktanir nefndarinn- 

ar, en skal þá tafarlaust skjóta málinu til úrskurðar sýslumanns. Hjeraðslæknir 

á heimtingu á að sitja á fundum nefndarinnar og taka þátt í umræðum, en ekki 

hefir hann atkvæðisrjett. Formaður skal boða honum fundinn í tæka tið. 

Ritfangakostnað og kostnað er hlyst af brjefaskriftum skal greiða úr 

hreppssjóði eftir reikningi.



1912 

86 
24. júní 

170 

4. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal hafa gætur á því, að heilbrigðissamþyktin sje 
haldin, og henni hlýtt í öllum greinum. Nefndinni skal heimilt að rannsaka eða 

láta rannsaka alt það, er um ræðir í samþykt þessari, eða mikla þýðingu hefir 

fyrir heilbrigði manna, hvort heldur er á almannafæri eða einstakra manna eign. 

Einu sinni á ári skal nefndin skoða allar eignir á svæði því, sem samþyktin nær 

yfir, og er henni heimilt að að skifta starfi þessu milli nefndarmanna. Ef nokk- 

ur einn nefndarmaður, annar en formaður, krefst inngöngu í hús manna til skoð- 

unar í umboði nefndarinnar, þá skal hann hafa í höndum skriflegt umboð frá 

formanni hennar. 

5. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsynlega einhverja þrifnaðarumbót eða heil- 

brigðisráðstöfun, sem hefir í för með sjer útgjöld úr hreppssjóði, þá skal hún 

leggja mál það fyrir hreppsnefnd og fara fram á að fjeð sje veitt. Nú hafnar 

hreppsnefnd slíkri fjárveitingu, og er þá heilbrigðisnefnd heimilt að skjóta mál- 

til sýslunefndar, er leggur fullnaðarúrskurð á það. 

II. Um fráræslu. 

6. gr. 

Eldhússkólp og þvottaskólp má eigi láta síga í jörð svo nærri íbúðarhús- 

um að hætta sje á því, að jarðvegurinn undir húsunum saurgist; skal veita öllu 

skólpinu burt frá húsunum í opnum eða lokuðum ræsum, eða bera það burt svo 

langt sem heilbrigðisnefnd þykir þurfa. Öll skólpræsi, hvort heldur eru á al- 

mannafæri eða einstakra manna eign eða umráðalóð, skulu vera svo víð og 
hallajöfn, að hvergi flói út úr þeim, og hvergi komi pollar eða vilpur; skal hreinsa 
þau svo oft, að ekki leggi ódaun úr þeim. Ef heilbrigðisnefnd telur nauðsyn á 
því, að vatnsheldur botn sje gerður í eitthvert ræsi, þá er heimilt að heimta 
slíka aðgerð. 

T. gr. 

Ef ræsi er gert meðfram alfaravegi á opinberan kostnað, skulu þeir, 
er hús eiga fram með veginum, skyldir að að gera skolpræsi hver frá. sínu húsi 

út í göturæsið, og skulu þau ræsi eigi lakara gerð en göturæsið sjálft. 

III. Um vatnsból. 

8. gr. 

Öll vatnsból skal verja hvers konar óhreinindum; er bannað að láta í 
þau fara eða að þeim koma rensli úr skolpræsum, forum, haugstæðum, salernum
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eda peningshusum, og må ekki låta i pau eda nærri peim neins konar saurindi, 
sorp, slor, eða hræ, og ekki þvo í þeim, eða fast við þau, hvorki fatnað, ull fisk 

eða neitt það annað, er óhreinkar vatnið. Bannað er að leggja húðir í bleyti í 
vatnsból eða nærri þeim. 

9. gr. 

Brunn má ekki hafa nær haugum, forum eða salernum en svo, að milli- 

bilið sje 15—20 álnir. Nú vill einhver gera nýjan brunn, eða breyta gömlum 
brunni, og skal tilkynna það heilbrigðisnefndinni, er segir fyrir, hvernig brunn- 

inum skuli vera háttað, og er hlutaðeigandi skyldur að fara eftir fyrirsögn hennar. 

10. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur bannað að taka vatn úr brunni um stundarsakir, 

ef hún álítur vatnið óheilnæmt. Ef læknisrannsókn leiðir í ljós að vatnið sje 

skaðvænt, og ekki er unt að gera við brunninn svo, að vatnið verði ósaknæmt, 

þá skal heilbrigðisnefndin skipa eiganda að moka ofan í brunninn og fylla hann 

svo, að engu vatni verði úr honum náð. 

IV. Um peningshús, hauga og forir. 

11. gr. 

Stórgripi eða sauðfje má ekki hafa í manna húsum, eða kjöllurum undir 
þeim. 

12. gr. 

Ef einhver vill reisa peningshús eða gera for, haugstæði eða haughús, þá 
skal hann gera heilbrigðisnefnd viðvart áður en hann byrjar á verkinu, og skal 
hún gæta þess, að haldin sjeu fyrirmæli þau, er hjer fara á eftir. 

Ekkert peningshús má setja nær vatnsbóli en nemi 15 álnum. Fjós má 
ekki setja nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum. For má ekki gera 
og ekki hafa haug nær íbúðarhúsi eða alfaravegi en nemi 10 álnum, og ekki nær 

vatnsbóli en 20 álnum. Forarveggir skulu jafnan ná 1!/, álnar eða meira upp úr 
jörðu, og skal hafa ytir hverri for sterkan hlera, svo að örugt sje, að menn eða 
skepnur geti ekki fallið í forina. 

Ef hús standa þjett saman getur heilbrigðisnefnd bannað mykjuhauga og 
haughús, og heimtað að forir skuli gera úr höggnu grjóti og steinlími eða stein- 
steypu, svo að þær sjeu vel vatnsheldar, bæði botn og veggir. 

13. gr. 

Ef peningshús, haugstæði eða forir, sem eldri eru en samþykt þessi, valda 
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86 miklum óþrifnaði, má heilbrigðisnefnd beita fyrirmælum undanfarandi greinar, en 

24. júní heimilt er þá eiganda að skjóta fyrirskipun nefndarinnar á 8 daga fresti undir 

úrskurð sýslumanns. 

V. Um salerni. 

14. gr. 

Þá er hús er reist til íbúðar, skal jafnan um leið reisa salerni, og skal 

það ekki vera nær vatnsbóli en nemi 20 álnum. Hafa skal í salernum saurkagga 

vel vatnsheldan, og skal hann ná fast upp að setunni. 

15. gr. 

Í salernum skal seta og gólf jafnan vera hrein, og saurilátin skal tæma 

áður en þau fyllast. Heilbrigðisnefnd skal segja til, hvar láta megi saurindi úr 

salernum. 

16. gr. 

Ef engin salerni fylgja húsum þeim, sem eldri eru en samþykt þessi, eða 

þau ein, sem illa eru gerð og mikill óþrifnaður er að, þá getur heilbrigðisnefnd 

heimtað af húseigendum, að þeir geri ný salerni á þann hátt, sem segir í 14. gr. 

Vi. Um sorp og önnur óhreinindi. 

17. gr. 

Sorphaugar eða sorpgryfjur skulu ekki vera nær íbúðarhúsum eða alfara- 

vegi en nemi 15 álnum. Flytja skal alt sorpið burtu að minsta kost tvisvar á 

ári, vor og haust. Ef hús standa þjett saman getur heilbrigðisnefnd heimtað að 

sorpi og ösku sje safnað í ilát og flutt burtu áður en þau fyllast. 

18. gr. 

Það er skylda sjómanna að fleygja öllu slori í sjóinn, svo að út taki, ef 

því er eigi safnað í gryfjur á þeim stöðum, sem heilbrigðisnefnd leyfir. Formenn 

bera ábyrgð á þvi að ákvæði þessu sje hlýtt. 

19. gr. 

Ef einhver óhreinindi safnast í kringum hús manna, svo að fýluloft eða 

daunilt rensli fer út á alfaraveg eða inn á eignir þeirra er næstir búa, þá getur
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heilbrigðisnefndin skipað húsráðanda þeim, er óþrifnaðinum veldur, að flytja 86 
óhreinindin burt tafarlaust. 24. juni 

VII. Um iðnað. 

20. gr. 

Hver sá iðnaður, er óhollusta fylgir eða óþrifnaður, t. d. lýsisbræðsla, 
Sútun o. 8. frv., skal vera háður eftirliti heilbrigðisnefndar og fyrirmælum henn- 
ar, að því er hreinlæti snertir, bæði utan húss og innan. 

VIII. Um matvöru. 

21. gr. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa sát á því, að ekki sje höfð á boðstólum mat- 
vara, sem er svikin, skemd eða skaðleg fyrir heilsu manna. Nefndinni skal vera 
frjálst, með samþykki hreppsnefndar, að taka í búðum fyrir gangverð sýnishorn 
af hverri matvöru þeirri, er hún telur líkur til að svikin sje, skemd eða skað- 
leg fyrir heilsu manna, og láta rannsaka hana. Nú er það bersýnilegt, eða kem- 
ur í ljós við rannsókn hjeraðslæknis eða annara manna, er vit hafa á, að ein- 
hver matvara er ekki nýtileg til manneldis, og skal þá á einhvern hátt gera 
hana óskaðlega heilsu manna, á kostnað þess, er vöruna hafði á boðstólum. 

  

IX. Um mjólkursölu. 

22. gr. 

Öll mjólkursala skal háð eftirliti heilbrigðisnefndar, og getur heilbrigðis- 
nefndin bannað mjólkursölu á eða frá heimili, ef þar gengur næmur sjúkdómur, 
eða ef ástæða er til að ætla, eða vissa er fyrir, að kýrnar sjeu veikar. Heil- 
brigðisnefndin getur og bannað mjólkursölu, ef óþrifalega er farið með mjólkina. 

K. Um bökunarhús. 

Heilbrigðisnefnd skal hafa gát á bukunarstofum í kauptúninu og skipa 
bökurum að þvo gólf, loft og veggi, hvenær sem óhreint er. Þeir menn mega 

ekki vinna að brauðgerð er lungnatæringu hafa nje nokkurn annan næman sjúk- 

dóm, eða opin sár eða útbrot á höndum eða handleggjum. Deig má ekki hnoða 
með fótum. 

sp. 

g
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KI, Um slátrun. 

24. gr. 

Slátrarar skulu vera með ermar brettar upp fyrir olnboga. Þeir skulu 

ávalt vera hreinir um hendurnar. Menn, sem hafa útbrot á höndum, ganga með 

næman sjúkdóm, mega ekki vera slátrarar. Hundar mega ekki vera nálægt 

slátrun. 
Sullum skal safna í sjerstakt ílát, og brennast eða grafast niður Í jörð, 

að kveldi hvers slátrunardags. 

KIT. Um íbúðarhús. 

25. gr. 

Öll hús, þau er leigð eru til íbúðar, skulu vera svo gerð, að unt sje að 

halda þeim hreinum. Að minsta kosti einn gluggi skal vera á hjörum í hverju 

herbergi, og trjególf í öllum iíverustofum. 
Heilbrigðisnefnd má heimta af leigjanda eða eiganda að ræstuð sje her- 

bergi í íbúðarhúsi, ef herbergið er svo óhreint, að nefndin álítur íbúum hættu 

búna, 

26. gr. 

Ef íbúðarhús er svo illa gert, hrörlegt eða þröngt, að heilbrigðisnefndin 

álítur hættulegt fyrir heilsu manna, að búa í því, þá getur hún bannað íbúðina. 

Nefndin skal þá tilkynna húseiganda bannið skriflega og færa rök fyrir því, og 

skal þá fólk fara úr húsinu á tveggja mánaða fresti frá tilkynningardegi, ef hús- 

ið er eigi bætt á þeim tíma, svo nefndinni líki. Þó er húseiganda frjálst á átta 

daga fresti að skjóta skipun nefndarinnar undir úrskurð sýslumanns, en hann 
skal leita álits hjeraðslæknis og því næst leggja úrskurð á málið svo fljótt sem 

verða má. 

21. gr. 

Bannað er að taka kjallara til íbúðar án leyfis heilbrigðisnefndarinnar. 

Undir íbúðarhúsum, sem reist verða hjer eftir, má eigi hafa kjallara svo gerða, 

að nokkurn tíma standi í þeim vatn. 

XIII, Um skóla. 

28. gr. 

Heilbrigðisnefndin skal skoða öll skólahús og skólastofur, hvort heldur er 

opinber eign eða einstakra manna, að minsta kosti tvisvar á ári, Í byrjun skóla- 

ársins og á því miðju. Hver sá er tekur til kenslu 10 börn eða fleiri, er skyldur 

að tilkynna heilbrigðisnefnd hvar hann ætlar að kenna.
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29. gr. 86 

Hver kenslustofa handa börnum skal vera svo stór, að 80 rúmfet komi á 24 júní 

hvert barn í minsta lagi. Gluggar skulu vera á hjörum. Gólf skal ekki sópa, 

en þvo svo oft, sem heilbrigðisnefnd álitur þess þörf. 

30. gr. 

Ef heilbrigðisnefnd verður í skóla vör við börn eða kennara, er hafa ein- 
hvern næman sjúkdúm, þá skal hún tilkynna hjeraðslækni nöfn og heimili þeirra 

er sjúkir eru. Ef skólabarn eða kennari hefir berklasótt, og læknir álítur að um 

sóttnæmishættu sje að ræða, þá getur heilbrigðisnefnd bannað að barnið eða kenn- 
arinn komi í skólann, þar til sóttnæmishættan er um garð gengin, að læknisdómi. 

Holdsveik börn mega ekki í skóla ganga, og holdsveikir menn ekki fást við 

barnakenslu. 

XIV. Um samkomuhús. 

31. gr. 

Heilbrigdisnefndin skal hafa eftirlit med samkomuhusum i kauptuninu, og 
sjá um að þau séu ræstuð hvenær sem hún álítur þess þörf. Vilji eigendur ekki 

sætta sig við álit heilbrigðisnefndar, geta þeir leitað álits hjeraðslæknis, sem þá 

ræður úrslitum. 

KV. Um næma sjúkdóma. 

32. gr. 

Þá er lögskipuðum vörnum er haldið uppi gegn næmum sjúkdómi, skal 

heilbrigðisnefnd aðstoða hjeraðslækni við sóttvörnina 

Ef upp kemur alvarlegur og næmur sjúkdómur á svæði því, sem sam- 

þyktin nær yfir, eða í nálægum sveitum, þá er heilbrigðisnefnd heimilt að setja 

í samráði við hjeraðslækninn, um stundarsakir, strangari fyrirmæli en í samþykt 

þessari felast, um hreinlæti, utan húss og innan, burtflutning á óhreinindum o. s. frv. 

KVI. Um sektir. 

33. gr. 

Ef menn brjóta samþykt þessa, eða vanrækja að framkvæma á settum 

fresti nokkra þá fyrirskipun, er heilbrigðisnefnd setur samkvæmt henni, þá varð- 

ar það alt að 200 króna sekt, sem rennur í sveitasjóð. Ef heilbrigðisnefnd kýs
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86 heldur að láta vinna verk það, er vanrækt hefir verið, á kostnað þess, er verk- 

24, júní ið átti að vinna, þá er henni það heimilt, og skal þá greiða kostnaðinn til bráða- 

birgða úr sveitarsjóði, en síðan taka hann lögtaki hjá þeim, er sekur er. 

Samþykt þessi öðlast gildi 15. september 1912. Þetta er hjermeð gjört 
heyrum kunnugt. 

| stjórnarráði Islands, 24. júní 1912. 

Kristján Jónsson. 

Eggert Briem, 

Staðfesting konungs á endurskoðaðri skipulagsskrá fyrir búnaðarsjóð Eyja- 
fjarðarsýslu, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 27. júní 
1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

87 
27. jun Endurskoðuð skipulagsskrå 

fyrir Búnaðarsjóð Eyjafjarðarsýslu. 

=
 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Búnaðarsjóður Eyjafjarðarsýslu. 

2. gr. 

Innstæðu sjóðsins, sem er Kr. 2043,71, skal auka með 50 kr. árlegu til- 

lagi úr sýslusjóði Eyjafjarðarsýslu og vöxtum, sem ekki er varið til verðlauna 

samkvæmt '. gr. 

3. gr. 

Innstæða sjóðsins skal lánuð út gegn fasteignaveði eða ávöxtuð tryggilega 

á annan hátt. 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu hefir stjórn sjóðsins á hendi. Semur 

hann árlega reikning yfir tekjur hans og gjöld, er endurskoðist ásamt sýslureikn- 
ingunum og úrskurðist af sýslunefnd.
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4. gr. 87 

. ss ogs 8 , . , 27. júní 
Vöxtum sjóðsins skal verja til verðlauna fyrir framúrskarandi dugnað í ? 

jarðabótum og fyrirmynd í búnaði í Eyjafjarðarsýslu svo sem: grasrækt, garð- 

rækt, girðingum, bygging áburðarhúsa og eftirbreytnisverðri meðferð á áburði. 

Ennfremur skal tekið tillit til heyhlöðubygginga og góðra peningshúsa. 

ð. gT. 

Umsóknir um verðlaun úr sjóði þessum sendist til sýslunefndarinnar, sem 
útbýtir verðlaununum. Umsóknunum skal fylgja skýrsla um hið unna verk ásamt 

vottorði tveggja áreiðanlagra og óvilhallra manna um að rjett sje frá skýrt. 

6. gr. 

Hver einstök verðlaun skulu ekki yfirstíga 50 kr.,og ekki vera lægri en 

15 kr. Verðlaunin veitast fyrir framkvæmdir á þremur næstliðnum árum og 
aldrei oftar en þrisvar til sama manns. 

Við úthlutun verðlaunanna skal taka tillit til efnahags umsækjanda. 

Skulu fátækir umsækjendur, þó minna hafi afkastað en þeir, sem ríkari eru, eins 

hjóta verðlaun, ef framkvæmdir þetrra að öðru leyti eru verðlauna verðar. 

T. gr. 

Komi það fyrir, að enginn sækji um verðlaun þessi, eða sýslunefnd þyki 

enginn umsækjenda verðskulda þau, og ennfremur ef aðeins nokkrum hluta af 

vöxtum er útbýtt, þá skal fje það, sem þannig sparast, leggja við höfuðstólinn 

og ávaxta á sama hátt og hann. 

8. gr. 

Leita skal staðfestingar konungs á skipulagsskrá þessari, og er þarmeð 

skipulagsskrá frá 18. sept. 1893 úr gildi numin 

Þannig samþykt af sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu á aðalfundi hennar í 

marsmánuði 1912. 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu, 25. mars 1912. 

Fuðl. Guðmundsson.
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88 Reglugjörð 
20. júní 

um notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga. 

Stjórnarráð Íslands hefir 20. júní 1912 gefið út svofelda reglugjörð um 

notkun bryggjunnar í Steinsvör á Skipaskaga, samkvæmt lögum nr. 62 frá 10. 

nóvember 1905. 

1. gr. 

Bryggjan er í umsjón hreppsnefndarinnar í Ytra-Akraneshreppi. Hun 

hefir sjerstakan reikning, sem miðast við almanaksár og sje endurskoðaður og 

úrskurðaður af sömu mönnum og reikningur hreppsins. Hreppsnefndin innheimt- 
ir eða lætur innheimta gjöld fyrir notkun bryggjunnar samkvæmt reglugjörð 

þessari og gerir reikningsskil fyrir þeim, gegn 59%/ innheimtulaunum. Ársreikn- 

ingur skal sendur stjórnarráðinu. 

2. gr. 

Ef árleg gjöld fyrir notkun bryggjunnar hrökkva eigi til greiðslu afborg- 

unar og vaxta af byggingarskuld hennar og til viðhalds henni, skal það, er til 

vantar, greitt úr hafnarsjóði verslunarstaðarins, meðan hann hrökkur til, en síð- 

an úr hreppssjóði, gegn endurgjaldi af sjóði bryggjunnar, þegar betur lætur. Ef 

reynslan sýnir að bryggjan ber sig ekki fjárhagslega með gjöldum þeim, sem 

ákveðin eru í 3. gr., gerir hreppsnefndin tillögur um hækkun þeirra. 

3. gr 

Gjöld fyrir notkun bryggjunnar skulu ákveðin þannig: 

a. fyrir hver 100 kilógrömm af kolum og saltfiski, sem flutt eru að 

henni eða frá . .. „2 aurar 

b. fyrir hverja 10 fiska blauta (ef ekki. eru Í umbúðum) 0 — 

c. fyrir hverja tunnu salts . .. 2 — 

d. fyrir hvern teningsmeter af timbri 10 — 
e. fyrir hvern stórgrip 10 — 
f. fyrir hverja sauðkind 2 2... — 

g. fyrir hvern heykapal . . .. eee sr, Bd 

h. fyrir hvert stykki (collo) af öðrum flutningi eee er Øm
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Gjaldið greiðir sá, er veitir vörunni móttöku eða sendir hana burtu. En 

ef skipið eða báturinn hefir ekki farmskrá eða önnur skírteini, er beri með sjer 

hverjir sjeu mótakendur eða sendendur, greiði formaður gjaldið. Það má taka 

lögtaki. Skip og bátar úr plássinu, sem koma af fiskiveiðum, greiða ekkert gjald 

af afla sinum, sem lagður er upp á bryggjuna. 

Hreppsnefndin má semja svo um við kaupsýslanir og einstaka menn, að 

þeir greiði tiltekna upphæð á ári fyrir notkun bryggjunar, í stað lögákveðins 
gjalds í hvert skifti. 

4. gr. 

Flutningur må ekki liggja å bryggjunni lengur en naudsyn krefur. Nyj- 
an fisk, sem lagður er á hana, má ekki slægja þar, heldur skal flytja hann af 

henni án tafar. Að öðru leyti eru notendur bryggjunnar og aðrir háðir ákvörð- 

unum þeim, er hreppsnefnd og heilbrigðisnefnd setja um góða reglu og hreinlæti 
á henni. 

5. gr. 

Þegar byggingarskuld bryggjunnar er að fullu lokin, gerir hreppsnefndin 

tillögur um hvort lækka skuli gjöld fyrir notkun hennar. 

6. gr. 

Brot gegn reglugjörð þessari (4. gr.) varða sektum alt að 30 krónum, er 

renna í hafnarsjóð verslunarstaðarins á Skipaskaga. Með mál útaf slíkum brot- 
um skal farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugjörð þessi öðlast gildi 1. júlí 1912, og skal endurskoðuð fyrir |. 
janúar 1916. 

Í stjórnarráði Íslands, 20. júní 1912. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson. 

1912 

88 

20. juni
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Samþykt 
um girðing í Svinavatnshreppi. 

Hreppsnefndin í Svinavatnshreppi í Húnavatnssýslu hefir, samkvæmt lög- 
um 30. júlí 1909 um girðingar, gjört eftirfylgjandi 

samþykt 

um girðing í Svínavatnshreppi fyrir Blöndudal, Sljettárdal og Svínadal austan 
Svínadalsár. 

Í. gr. 

Í Svínavatnshreppi skal vera girðing frá Blöndu við Eldjárnsstaði sem 

beinast vestur að Svínadalsá í gilsendann sunnan við Hrafnabjörg og svo norður 

með Svínadalsá í túngirðinguna á Rútsstöðum og þaðan norður á ytra enda 

Skeiðmels. 

2. gr. 

Girðing þessi skal vera fimmþætt gaddavirsgirðing og að öðru leyti sem 

lög um girðingar frá 30. júlí 1909 áskilja. 

3. gr. 

Kostnaðinn við að leggja girðing þessa og halda henni við ber að greiða 

af öllum sauðfjár- og stóðeigendum hreppsins sunnan Múlagirðingar milli Blöndu 

og Svínadalsár, nema þeim er heima eiga á Þröm. 

Skal gjaldi þessu jafnað þannig niður, að jafnt sje lagt á hverjar 2 ær 
með lömbum sem 3 geldkindur og hvert stóðhross sem 3 geldkindur. 

4. gr. 

Eftirlit með girðingunni, niðurjöfnun kostnaðarins og gjaldheimta skal 

falið þriggja manna stjórn, er kosin sje af þátttakendum á aðalfundi, er haldinn 

sje Í aprilmánuði ár hvert. Niðurjöfnunin og reikningsskil leggist til úrskurðar fyrir 

aðalfund. 

5. gr. 

Finnist fje, er aðrir eiga en hluthafar, á girðingarsvæðinu, þegar smalað 

er vor eða haust eftir ákvörðun hreppsnefndar, má leggja alt að 50 aura gjald 

á hverja kind, er renni til girðingarfjelagsins (sbr. 5. gr. í reglugerð fyrir Húna-
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vatnssyslu um fjallskil o. fl. frå 19. jåni 1905). Skal hver, sem finnur slika kind, 89 

skyldur að tilkynna það stjórn girðingarfjelagsins. 10. júli 

Samþykt þessi er hérmeð staðfest til að öðlast gildi 1. september 1912 og 

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

   ns 

7 z 

| stjórnarráði Íslands, 10. júlí 1912. 

Kristján Jónsson. 
  

Jón Hermannsson. 
  

ær ea Ía ng Í 90 Sambykt Sem 
um notkun vatns til áveitu og viðhald á skurðum í Áustur-Landeyjahreppi. 

Sýslunefndin í Rangárvallasýslu hefir, samkvæmt lögum 20. desbr. 1901, 

um samþyktir til varnar skemdum af vatnaágangi, um vatnsveitingar og skurði, 

samið og hjeraðsfundur fallist á eftirfarandi samþykt um notkun vatns til áveitu 

og viðhald á skurðum í Austur-lLandeyjahreppi. 

1. gr. 
Skurðir þeir, er samþykt þessi á sjerstaklega við, eru: 

A. Aðfærsluskurðir: 
1. Hinn sameiginlegi aðfærsluskurður úr Álunum í Sandvatn. 

2. Hólmahverfis- og Bakkaskurður. 

3. Ossabæjarskurður. 

4. Úlfsstaðaskurður. 
B. Aukaskurðir : 

1. Skækilsskurður. 

2. Búðarhólshverfisskurður. 

Lágafellsskurður. 
. Skíðbakkahverfisskurður (úr Stórutjörn í Drápslæk). 

„ Hildiseyjaskurður (úr Drápslæk að Litlu-Hildisey). 

. Fagurhólsskurður. 

1. Bakkaskurður. 
C. Affærsluskurðir: 

1. Fljótsvegsskurður. 

2. Skíðbakkahverfis og Bryggnaskurður. 

3. Krossskurður. 

4. Hólmaskurður. 

O
U
R
 0
0
 

2. or 2, gr. 

Hreppsnefnd Austur-Landeyjahrepps skal hafa umsjón með viðhaldi skurð- 

anna og notkun vatnsins eftir því, sem nánara verður ákveðið í samþykt þessari.
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90 Heimilt skal henni að fela eftirlitið búnaðarfjelagi hreppsins og það aftur 

27. júlí sjerstökum manni, er hæfur þykir til þess, gegn þóknun, sem árlega skal jafna 

niður eftir hundraðatali jarðanna á ábúendur, er tilkall hafa til áveitu úr skurð- 

um þeim, er taldir eru í 1. gr. 

3. gr. 

Á hverju vori, svo fljótt sem auðið er, skal sá, er eftirlitið hefir í hvert 

sinn, sjá um, að byrjað sje að veita á, og skulu þá allir, sem tilkall hafa til á- 

veitu, skyldir til að vinna að upptöku vatnsins, svo og, ef með þarf, að moka 

upp hina sameiginlegu aðfærsluskurði, án tillits til staðhátta eða jarðarstærðar, 

og án endurgjalds. Hver sá, er vanrækir að koma á ákveðnum tíma, borgi 3 

kr. um dag hvern, er verkið stendur yfir. Gjald þetta gengur til þeirra, er vinna 

verkið í hans stað eftir ráðstöfun eftirlitsmanns. 

Eftirlitsmaður sjer um innheimtu þess, og telst fallið í gjalddaga er verkið 
er unnið. 

4. gr. 

Skurðir þeir, sem taldir eru í 1. gr., svo og þeir, er síðar kunna að verða 

gerðir, skulu 5. hvert ár teknir út af búfróðum manni, og skal Búnaðarfjelagi 

Íslands gefinn kostur á að útnefna manninn, en að öðrum kosti skal hann til- 
nefndur af hreppsnefndinni. 

Skoðunarmaðurinn segir fyrir um, hvort og hvernig skurðirnir skulu bættir. 

Breidd og dýpt þeirra má eigi minni vera en þegar þeir voru upphaflega gerðir, 

nema sjerstakar ástæður mæli með því eða geri það nauðsynlegt. 

5. gr. 

Þegar byrjað er að veita á, skal sá, er eftirlitið hefir eftir 2. gr., sjá um, 
að allir þeir búendur, er tilkall hafa til áveitunnar á áveitusvæðinu, taki upp 
úr skurðunum allar stiflur á sinn eigin kostnað, svo og alla lausa hnausa, sem 

fallið hata ofan í þá, eða það annað, er hindrað getur greiða framrás vatnsins, 

og hafi þeir, sem neðstir búa, rjett til að stífla þá fyrst og svo hver af öðrum, 

sem ofar búa með þeim. Állar stíflur skulu vera úr timbri. Ad öðru leyti á- 

kveður eitirlitsmaður í hverju einstöku tilfelli, hve lengi hver um sig má halda 
vatninu, svo og hvenær byrja skal að stifla. 

6. gr. 

Kostnað við skoðun skurðanna svo og endurbætur þeirra, samkvæmt 4. 
gr., skal eftirlitsmaður jafna niður eftir hundraðatali jarðanna á alla þá ábúend- 

ur, er tilkall hafa til áveitu eða afræslu samkvæmt 1. gr.



183 

1. gr. 

Vanræki einhver að inna af hendi vinnu þá að viðhaldi skurðanna, sem 
eftirlitsmaður fyrirskipar samkvæmt 5. gr., skal hann láta vinna verkið á kostn- 

að hinna brotlegu. Eftirlitsmaður skal halda bók löggilta af sýslumanni yfir alla 

fjelagsvinnu og þau verk, er unnin eru á annara kostnað, og skal hún í hvert 

sinn undirskrifuð af þeim, sem verkið vinna. 

Bók þessi borgast af sveitarsjóði. 

8. 

Vexti og afborganir af láni því, sem búnaðarfjelag Austur-Landeyja- 
hrepps hefir tekið til áveitufyrirtækisins, skal jafnað á allar jarðir, er til- 

kall hafa til áveitunnar eða afræslunnar, eftir hundraðatali þeirra, og skulu ábú- 

endur jarðanna greiða hið ákveðna gjald fyrir maímánaðarlok ár hvert. 

Niðurjöfnun þessa ber að innfæra í bók, þar sem hver jörð, er áveita eða 

afræsla tilheyrir, hefir sína síðu fyrir sig, og ritar hver ábúandi nafn sitt undir 

niðurjöfnun sinnar jarðar í bók þessari, en eftirlitsmaður eða sá, er innheimtu 
hefir á hendi fyrir fjelagsins hönd, jafnar greiðslunni niður og ritar nafn sitt við 

hverja greiðslu í bókina. 

r. ØS
 

9. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frå 5—100 kr., er renna i 

sýslusjóð. 

10. gr. 

Mál, sem rísa út af brotum á samþykt þessari, skulu rekin sem almenn 

lögreglumál. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. september 1912 

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

1 stjórnarráði Íslands, 27. júlí 1912. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson. 
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Reglugjörð 
um breytingar á reglugjörð fyrir Mýrasýslu um notkun afrjetta, 

fjallskil, rjettir og refaveiðar frá 25. júlí 1892. 

1. gr. 

Á eftir orðunum: sfjenaðarfjölda manna< í 26. gr. komi svolátandi máls- 

grein: Þó þannig að 2 dilkar teljist sem ein kind. 

2. gr. 

Á eftir orðunum í enda 32. gr.: sannarar rjettarc komi: Jörðin Kal- 

mannstunga er fyrir utan Þverárrjettar upprekstrarfjelag og er ábúandi þeirrar 

jarðar undanþeginn öllum fjelagsfjallskilum, enda annist hann einn um smölun 

á öllu Kalmannstungulandi haust hvert og fjárskil af því til fyrstu, annarar og 

þriðju Fljótstungurjettar. Sundurdráttarrjett má hann hafa í sinu landi og reka 

þar að, til þess að greina sitt fje frá annara fje. 

3. gr. 

49. gr. breytist svo: Í stað orðanna: „fyrir 1. júníc komi: fyrir Mikjáls- 

messu; og Í stað orðanna: seftir 1. júníi< komi: eftir Mikjálsmessu; niðurlagsorð- 

in: sog skal ... fram fór á< falli burt. 

d. gr. 

53. gr. breytist svo: Å eftir ordinu »Hvitårsidurjettar«< i niðurlagi 1. 

málsgreinar komi: Þó getur stjórn Þverárrjettarfjelagsins gefið eftir, ef henni 

sýnist það við eiga, að Sanddalstunguland, sem liggur á þessu svæði, sje leitað 

til Fellsendarjettar í Miðdölum eða til Brekkurjettar í Norðurárdal. 

  

5. gr. 

54. gr. breytist svo: Í stað orðanna: >Norðurá og Sanddalsác í 2. línu 

greinarinnar komi: Norðurá, Sanddalsá og Mjóadalsá. 

Reglugjörð þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefir samið og samþykt sam- 

kvæmt "Til. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890, staðfestist 

hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1912. 

Í stjórnarráði Íslands, 3. ágúst 1912. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson,



Reglugjörð 
um eyðing refa og fjallskil í Dalasýslu. 

I. kafli. 

Um eyðing refa. 

1. gr. 

Sjerhverri hreppsnefnd sýslunnar ber að láta leita grenja tvisvar á vori 

að minsta kosti, bæði í heimalöndum og afrjettarlöndum hreppsins. Skal fyrri 

leitin fara fram 6 vikur af sumri, en hin síðari í 9. viku sumars. Þó má færa 

leitir þessar fram eða aftur, eftir því sem snjóa leysir á grenjastöðum.  Ráðinn 

skotmaður skal ávalt vera með í slikum leitum, ef hægt er, til þess að hann 
geti strax lagst á grenið, er það finst. 

2. gr. 

Enginn má skorast undan grenjaleitum í afrjettarlöndum, er hann er til 

þess kvaddur af hreppsnefnd, nema gild forföll hamli, en heimting á hann á 

sanngjörnu kaupi. Hver jarðarábúandi er skyldur til að ljá menn til grenjaleita 

í heimalandi sínu endurgjaldslaust. 

3. gr. 

Hreppsnefndir skulu ráða hæfilega marga skotmenn í tæka tið til grenja- 

vinnslu á vorum. Skotmanni ber fyrir að vinna fyrra dýrið 8 kr., en fyrir hið 
síðara 16 kr., og ber honum að skila skottum af dýrum þeim, er hann vinnur 

og krefst borgun fyrir. ÝYrðlingar skiftast jafnt, að tölu og lit, milli skotmanns 

og sveitarsjóðs. Skott þau, er skotmaður afhendir hreppsnefnd, skulu samstundis 

brend. Skotfæri, byssu og fæði leggur skotmaður sjer sjálfur til. 

Ef hreppsnefnd getur ekki ráðið skotmann með greindum borgunarskil- 

málum, skal henni heimilt að ráða þá með þeim kjörum, er henni virðast að- 

gengileg. 

Vökumenn á gren ber hreppsnefnd að leggja til í afrjettarlöndum, en 

ábúendum í heimalöndum sínum, og ber þeim 3 kr. 50 a. í kaup um sólarhring 

hvern, en leggja verða þeir sjer alt til sjálfir. 
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92 Skotmaður má ekki yfirgefa svo nokkurt gren til fullnustu, að ekki hafi 

6. ágúst hann áður eitrað á því rækilega, ef nokkur grunur er um, að lifandi yrðlingar 

sjeu eftir í því. Efni til eitrunar ber hreppsnefnd að leggja til. 

4. gr. 

Ef greni finnst, utan leitar, skal það tafarlaust tilkynt hreppsnefnd eða 

skotmanni gegn sanngjarnri þóknun. 

5. gr. 

Verðlaun fyrir að vinna dýr, á hvern hátt sem það er gjört annan en 

með eitrun, á þeim tima árs, sem skinnið er einkis virði sem verslunarvara, 

má veita úr sýslusjóði alt að 6 kr. fyrir dýrið, en sanna verður, til þess að 

hljóta slík verðlaun, að dýrið hafi verið unnið, með því að sýna sýslumanni 

skott þess á næsta manntalsþingi, og lætur hann þá samstundis eyðileggja það. 

Viðbótarverðlaun eða þóknun má og greiða úr sveitarsjóði fyrir að vinna bit- 

varg utan venjulegra grenjatíma. 

6. gr. 

Hreppsnefndum ber að hafa til nægilegt eitur á hverju ári. bær skulu 

og gjöra ráðstafanir til þess á hverju hausti, að rækilega verði eitrað að vetr- 

inum á þeim stöðum, er menn álíta að refir hafi helst umgang. Skal þessari 

eitrun lokið árlega fyrir 25. febrúar. 

Heimilt skal þó hreppsnefndum, með samþykki sýslumanns, að fresta 

eitt ár í senn eitrun, sjeu til í sveitinni góðir skotmenn, er skuldbindi sig til 

þess að stunda refaveiðar með byssu, gildrum og öðru móti. 

Til þess að hafa eitrun á hendi og framkvæma hana skulu hreppsnefnd- 

ir útvega vandvirka og vel hæfa menn, og ber þeim að tilkynna hverjum ábú- 
anda tafarlaust hvar eitrað hafi verið í landi hans. Til eitrunar skal hafa 

„strýknin<, eða annað sterkt eitur. Rjúpur til eitrunar má skjóta án leyfis þar 

sem eitrað er. Skal hægri vængur stýfður af hverri rjúpu, sem eitruð er. 
Ef eitrun er látin falla niður og sje ekki til þess sú ástæða, er tekin er 

fram í grein þessari, varðar það sektum frá 10 til 20 kr. 

T. gr. 

Hreppsnefndir skulu senda oddvita sýslunefndar skýrslu um eitrun fyrir 

marslok árlega, og skal þar skýrt frá: 

1. Hvenær eitrun hafi verið lokið; 

2. hvað eitrað hafi verið og hve mikið; 

3. hvar hafi verið eitrað, og 

4. hverjir hafi framkvæmt eitrunina. 

Skýrslur þessar skal oddviti leggja fyrir sýslunefndina á aðalfundi hennar ár 

hvert, til umsagnar og úrskurðar.
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8. gr. 

Enginn má ala yrðlinga án leyfis sýslumanns, nema meðan á grenja- 

vinnslu stendur, þó aldrei lengur en til 30. júní. Má sýslumaður ekki veita 

slíkt leyfi nema leyfisbeiðandi syni skilriki fyrir því, að hann hafi hæfilegan út- 

búnað til þess. Eftirrit af slíku leyfisbrjefi, er að eins gildi um eitt ár í senn, 

skal sýslumaður síðan tafarlaust senda hreppstjóra, og leggja jafnframt fyrir 

hann að hafa sterkar gætur á yrðlingaeldinu, og heimta sönnun fyrir því, að 

þeim hafi ekki verið slept, er eldistíminn er á enda, en kæra ella til sekta, er 

ávalt skulu vera 50 til 100 kr. fyrir hvern yrðling, er sleppur. Ef einhver 

elur yrðling leyfislaust varðar það 50 kr. sekt. 

9. gr. 

Allur kostnaður við eyðing refa greiðist úr hlutaðeigandi sveitarsjóði, 

sbr. þó 5. gr. 

10. gr. 

Sektir þær, er ræðir um í 6. og 8. gr. renna í sveitarsjóð þar sem kær- 

andi á heimili. 

11. kafli. 

Um sauðfjármörk. 

11. gr. 

Sjerhver sauðfjáreigandi er skyldur til að hafa glögt eyrnamark á fje 

sínu, og brennimerkja alt sitt hyrnda fje með sýslu- og hreppsbrennimarki. 

Ef kindur koma fyrir í haustleitum með óglöggu marki, skulu þær seld- 

ar í skilarjett þar sem þær koma fyrir, sbr. 35. gr., nema einhver geti sannað 

eignarjett sinn á þeim með áreiðanlegra manna vitnisburði. 

12. gr. 

Heimilt er mönnum að taka upp nýtt mark milli þess sem markaskrá 

er prentuð, ef þeir auglýsa það með nægum fyrirvara í Lögbirtingablaðinu. 

Breyting á marki telst nýtt mark, en ekki skal það mark talið nýtt, er 
menn fá að erfðum eða kaupa. 

Ef nýtt mark flyst inn í sýsluna, verður eigandi þess að auglýsa það 

eftir fyrirmælum 1. liðs þessarar greinar; eigi einhver sýslubúi sama mark, verða 

þeir að semja um notkun þess; verði ekki samkomulag þeirra á milli, skal að- 
komandi breyta sínu marki. 

1912 

92 
6. ágúst



1912 

92 
6. ágúst 

188 

13. gr. 

Sjerhver fjáreigandi er skyldur til að láta prenta mark sitt þegar marka- 

skrá er prentuð, og borga sýslusjóði prentun þess. 

Markaskrá fyrir sýsluna skal prenta 5. til 10. hvert ár. Skulu hrepps- 
nefndir annast um að safna öllum eyrna- og brennimörkum í hreppnum og rita 

þau greinilega á skrá eftir stafrófsröð. Þá skrá skal síðan birta á hentugum 

stað í hreppnum, svo að hver og einn eigi kost á að sjá, hvort mark hans er 

rjett ritað. Þá er skrár þessar hafa nægilega verið auglýstar í hreppunum, skulu 

þær sendar manni þeim, er sýslunefndin hefir falið að búa markaskrána undir 

prentun. 

Íll. kafli. 

Um notkun upprekstrarlands. 

14. gr. 

Ef einn eða fleiri jarðarábúendur í hreppi óska þess, skal hreppstjóri 

skyldur til að láta kjósa 3 menn í nefnd, er kallist ítölunefnd, á næsta hreppa- 

skilaþingi. Hlutverk þessarar nefndar er að meta, hve margt sauðfje megi vera 

i fjalllöndum og heimahögum hreppsins. Kjörgengir í nefndina eru allir búendur 

hreppsins. Oddamann má kjósa utanhrepps. 

15. gr. 

Ef ítölunefnd kemst að þeirri niðurstöðu, að ekki sje til nægilegt sumar- 

gönguland fyrir sauðfje hreppsbúa, skal hreppsnefnd, ef hægt er, útvega upp- 

rekstrarland utan hrepps fyrir fje þeirra, er ekki hafa nóg land. Þó er þeim, 

er upprekstrarland vantar, heimilt að útvega sjer það sjálfir, ef þeir tilkynna 

það hreppsnefndinni fyrir 1. maí árlega. 

16. gr. 

Ef einhverjum þykir of- eða vantalið í heima- eða fjallland sitt eða ann- 

ara, utan- eða innanhrepps, má hann gjöra um það skriflega umkvörtun til sýslu- 

manns, er þá hveður einn mann í yfirítölunefnd ásamt 2 öðrum, er kærandi og 
samanburðarmaður hans til nefna. Ef kærandi tekur mörs lönd til samanburð- 

ar, eða ekkert land, velur hreppsnefnd 3. mann í nefndina.  Yfirítölunefnd legg- 

ur fullnaðarúrskurð á málið. Nefndin á heimtingu á þóknun fyrir starf sitt, og 

skal hún greidd úr sveitarsjóði ef kærandi vinnur málið, ella af kæranda. 

1%. gr. 

Í þeim hreppum, sem að áliti ítölunefndar hafa að eins fjalllönd fyrir 
innanhreppsfje, er öllum bannað að taka sauðfje til sumargöngu úr öðrum sveit-



um eða sýslum. Þó má hver sá, sem fjallland er eigi notað hjá af innanhrepps- 

mönnum, taka í það, til sumargöngu, svo margt fje utanhreppsmanna, sem ítölu- 

nefnd hefir metið. 

18. gr. 

Upprekstrartoll skal hver maður greiða með 5 aurum fyrir sauðkind 

hverja, jafnt lömb sem fullorðið fje, nema öðru vísi sje um samið, hvort sem 

hann notar upprekstrarlandið eða ekki, sbr. þó 15. gr. Gjald þetta skal greiða 
innan októbermánaðarloka ár hvert. Ber hreppsnefnd að innheimta það, ef eigi 

næst á annan hátt. 

19. gr. 

Heimaland telst alt það land, sem hefir verið notað og nota þarf til bú- 
fjárgöngu, þegar fært er frá, og til slægna. 

20. gr. 
2 

Áður en lömbum er slept eftir fráfærur, skal gæta þeirra í 2 sólarhringa 

að minsta kosti, annaðhvort heima eða í fjalllandi því, er þau eiga að ganga í 

yfir sumarið. 

Enginn má leyfislaust reka fje sitt eða sleppa því í annara manna lönd. 

Þá er lömb eða annað sauðfje er rekið á sumarhaga gegnum annara 

manna lönd, skal það gjört með þeirri varúð, að ekki hljótist skaði af. 

IV. kafli. 

Um fjallskil. 

21. gr. 

Alla þá menn í hreppi hverjum, sem skyldir eru til, samkvæmt 22. gr, 

að gjöra fjallskil, skal hreppsnefnd kveðja til þess skriflega á ári hverju með 
sk“ n, hvaða fjallskil hver 

og einn eigi að inna af hendi, í hvaða landi hver skuli ganga, hvernig fjallleit- 

     nægum fyrirvara. Í slíkum fjallskilaboðum skal taka fr 

um skuli haga, rekstrum til rjettar, geymslu safnsins við rjettina þar til rjettar- 

hald byrjar, hverjir sækja skuli fje í rjettir utanhrepps, hverjir vera skuli leitar- 

stjórar og hve margir, og yfirleitt sjerhvað annað, er að fjallleitum lýtur. Fjall- 

skilaboð gangi sem þingboð um hreppinn, og varðar sektum ef það tefst eða 

glatast fyrir vanrækslu eða hirðuleysi. 

Allir fjáreigendur skulu, að forfallalausu, skyldir til að taka við leitar- 

stjórastarfi og hafa það á hendi svo oft sem hreppsnefnd vill. Til þess að sækja 
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92 fje í rjettir utanhrepps skulu ávalt valdir markglöggir og aðgætnir menn, og skulu 

6. ágúst þeir hafa með sjer markaskrá sýslunnar, er ný mörk sjeu færð inn í. 

22. gr. 

Hreppsnefnd er heimilt að leggja fjallskilakostnað, hlutfallslega eftir fjár- 

fjölda, á hvern þann mann í hreppnum, er sauðkindur á, og þegar fjallskil ein- 

hvers nema !/, dagsverki, á hún heimtingu á, að hann leggi til mann til fjall- 

skila, ef þörf krefur. 
Enginn er skyldur til að gjöra fjallskil annarsstaðar en í sinum hreppi, 

nema eftir skipun hreppsnefndar í hans hreppi. 

23. gr. 

Allir búendur hreppsins eru skyldir til að láta smala heimalönd sín ræki- 

lega fyrir hverja rjett, svo snemma, að alt ókunnugt fje, er finnast kann í heima- 

landi, geti náð til rjettar áður en rjettarhald byrjar, og skal reka það beinustu 

leið eða bæ frá bæ til rjettar eða í rjettarsafn. Sje ákvæði þessu ekki hlýtt, 

varðar það sektum frá 10 til 20 kr., og skal hreppsnefnd kaupa mann á kostnað 

þess, er brotið hefur, til að smala landið. Þeim, sem hafa stór heimalönd að 

smala, skal hreppsnefnd vægja í fjallskilum, er hún jafnar þeim á. Eng- 

inn má smala fjalllönd fyrir leitir, nje heldur heimalönd annara, eða reka sauð- 

fje úr þeim fyrir fyrstu rjett. 

24. gr. 

Fjallleitir skulu vera þrjár: 
Fyrsta leit mánudaginn í 22. viku sumars, og skal rjettað sama dag Í 

Dunksrjett í Hörðudalshreppi, Skarðsrjett í Haukadalshreppi, Flekkudalsrjett í 

Fellsstrandarhreppi og Kiðhólsrjett í Saurbæjarhreppi, en að morgni næsta þriðju- 

dag í Hólsrjett í Hörðudalshreppi, Fellsendarjett í Miðdalahreppi, Gillastaðarjett í 

Laxárdalshreppi, Skerðingsstaðarjett í Hvammshreppi, og Skarðsrjett í Skarð- 

strandarhreppi. 

Önnur leit miðvikudaginn í sömu viku í öllum hreppum. Þó má færa 

aðra leit í Miðdalahreppi til fintudags í 23. viku sumars, og í Hörðudalshreppi 

til mánudags Í sömu viku. Í annari leit skal rjettað sama dag og leitað er í 

öllum hreppum. 

Þriðja leit skal fram fara mánudaginn í 23. viku sumars í öllum hrepp- 

um, nema Hörðudalshreppi; þar skal hún vera á föstudag eða laugardag í 24. 

viku sumars. Þar sem veður banna leit áður nefndan dag skal hún fara fram 

skilarjettardaginn. 
Fjórðu leit má hreppsnefnd fyrirskipa, ef henni þykir þörf á.
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25. gr. 

Leitarstjórar skulu vandlega gæta þess, að allir þeir, sem menn eiga að 
leggja til í fjallleitir, sendi svo marga fullgilda leitarmenn, sem hreppsnefnd hefir 

fyrirskipað, og að allir leitarmenu fylgi fjársafni sinu til rjettar. Þeir skulu og 

sjá um, að leitir fari vel og skipulega fram, að leitarmenn hefji leit sína strax 

og sauðljóst er orðið, bíði hver eftir öðrum á gangnamótum, að svo miklu leyti 

sem því verður við komið, og haldi leitunum samhliða. 
Ef leitarmaður finnur fatlaða kind í leit sinni, og sjer engin ráð til að 

koma henni lifandi til rjettar, án þess að missa fje úr göngu sinni, skal hann 

skera höfuð af henni, dysja skrokkinn svo vel, að hann vargjetist ekki, hlaða 

glögt merki hjá dysinni og tilkynna svo leitarstjóra sínum hvar hún er og hvaða 

mark hafi verið á kindinni. Leitarstjóra ber að tilkynna eiganda sem fyrst hvar 

dysin er, en annars hreppsnefnd, ef enginn hirðir. 

26. gr. 

Ef einhver vanrækir að láta menn til fjallskilastarfa skulu leitarstjórar 

eða hreppsnefnd kaupa menn í staðinn, á hans kostnað. 

Ef einhver óhlýðnast skipun leitarstjóra í leitum, eða hreppsnefndar eða 

rjettarstjóra við rjettarhöld, skal það tafarlaust kært fyrir lögreglustjóra til sekta. 

Ef leitarstjórar, hreppsnefndir eða rjettarstjórar vanrækja skyldustörf sín, 

misbeita valdi sínu, eða hylma yfir með öðrum, er hver og einn skyldur að kæra 

það fyrir sýslumanni. 

Enginn má reka fjallsafn heim á bæi í 1. og 2. leit, til þess að draga 

sitt eða annara fje úr því. 

V. kafli. 

Im rjettir, rjettarhöld og úrtíning. 

28. gr. 

Valdi rjettarbygging grasnámi eða jarðusla, skal, ef þess er krafist, fult 

endurgjald koma fyrir úr hreppssjóði, eftir mati óvilhallra manna, er sýslumaður 

útnefnir. 

29. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um að fjárrjettir sjeu ávalt í gildu standi. Skulu 

dilkar svo stórir, að eigi þurfi að hleypa út úr þeim fyr en fjárdrætti öllum er 
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92 lokið. Allir þeir hreppar, er sauðfje gengur saman hjá á sumrum, skulu byggja 

6. ágúst hæfilega stóra dilka í þeim hreppum, sem nokkur fjárvon er í, eftir nánari fyrir- 
skipun hreppsnefndar, Einnig getur hreppsnefnd krafist þess, að einstakir utan- 

hreppsmenn, sem tá upprekstur í hreppnum, byggi sjer dilka. Skyldur er hver 

fjáreigandi að vinna eða láta vinna að rjettarbyggingu eða viðgerð hennar, eftir 

fyrirskipun hreppsnefndar, er jafnar slíkri vinnu niður á alla hreppsbúa eftir 

fjártölu þeirra. 

Lögrjettir skulu vera þessar: 

Í Hörðuda lshreppi á Hóli, 

> Miðdalahreppi á Fells enda, 

> Haukadalshreppi á Skarði eða við Villingadalsá, 

> Laxárdalshreppi á Gillastöðum, 

> Hvammshreppi á Skerðingsstöðum, 

> Fellsstrandarhreppi á Flekkudal í Staðarfellslandi, 

> Skarðstrandarhreppi á Skarði, 

> Saurbæjarhreppi á Kiðhóli í Belgsdalslandi. 

Aukarjett skal og vera á Dunki í Hörðudalshreppi. Breyta má um 

lögrjettarstaði, ef meiri hluti hreppsbúa og sýslunefnd samþykkja. 

31. gr. 

Oddviti hreppsnefndar skal stjórna rjettarhöldum, en kjósa má þó hrepps- 

nefnd annan mann fyrir rjettarstjóra. Rijettarstjóri sjer um rjettarhaldið, að það 

fari vel og skipulega fram, og eru allir, sem að rjettarhaldinu vinna, skyldir til 

að hlýða öllum þeim fyrirskipunum hans, er samhljóða eru þessari reglugjörð, 

og nauðsynlegar til að halda reglu og skipulagi. Hreppstjórar skulu vera við- 

staddir rjettarhöld í hverri lögrjett til þess að annast lögreglu. 

32. gr. 

Rjettarstjórar skulu skipa hæfa menn til að sjá um, að fje misdragist ekki 

í rjettum, að svo miklu leyti sem unt er. 

Ef einhver hreppsbúi hefur of fáa menn til að draga fje sitt í rjettinni, 

svo að rjettarhald fyrir það tefst, er rjettarstjóra leyfilegt að kaupa menn, á 

hans kostnað, til að draga fje hans. Sama er og ef utanhreppsmenn eða hrepps- 

nefndir annara hreppa leggja of fáa eða ljelega menn til í rjettina. 

33. gr. 

Enginn må marka nokkra kind å eyrum eda hornum i lågrjett nema med 

leyfi rjettarstjóra og undir hans umsjón.
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34. gr. 

Rjettarstjórar skulu hafa sterkar gætur á, að ekki sjeu teknir ómerkingar 

úr rjettinni fyr en sundurdrætti er lokið. Þá ómerkinga, sem engin ær helgar 

sjer Í almenningnum, skal láta í sjerstakan dilk, og hleypa þangað þeim ám, sem 

líkur eru til að vanti dilka. Þeir ómerkingar, sem engin viðstödd ær helgar 
sjer, skulu seldir í 2. rjett. 

35. gr. 

Myjetningar, og allar pær kindur, sem ad démi tilkvaddra manna, hafa 

skemd eyru, af sólbruna, kali o. fl, og auðsjáanlega hefir skemst svo mark á, að 

ekkert mark er hægt að gera úr á eyrum þeirra eða hornum, skulu seldar strax 

að afloknu rjettarhaldinu, ef enginn sannar eignarrjett sinn á þeim. Andvirði 

þeirra rennur í sveitarsjóð þar sem þær eru seldar. Sjeu slíkar kindur með sjer- 
stökum einkennum, skulu þær seldar samkvæmt 11. gr. 

36. gr. 

Búanda þeim, sem ábúð hefir á landi því, er lögrjett stendur á, skal 

gjalda 8—12 kr. í rjettartoll árlega, eftir samkomulagi við hreppsnefndina eða 

eftir mati óvilhallra manna. Rjettartollur í Hörðudalshreppi skal greiðast með 6 
kr. til Hóls- og 4 kr. til Dunksrjettar. 

Þeir menn, sem sendir eru í lögrjettir utan hrepps, samkv. 2. lið 21. gr., 

skulu skila í lögrjett síns hrepps öllu því sauðfje, sem þeir hafa tekið í utan- 

hreppsrjettum. Þó mega þeir sjálfir skila fje þeim eigendum, sem heima eiga á 

bæjum á leiðinni. Afganginn skulu þeir reka á lögrjettarstað, en ef þeir geta 

ekki náð í 1. rjett, vegna vegarlengdar, skulu þeir skila rekstrinum þangað í 2. 

lögrjett, nema hreppsnefnd hafi öðruvísi ákveðið. 

Fje það, sem kemur úr öðrum hreppum í 2.og 3. rjett, skal ganga tafar- 

laust bæ frá bæ beinustu leið til eigenda. Sá, sem sleppir rekstri, er honum 

hefir verið afhentur, eða fer illa með sauðfje annara, svo sem með því að svelta 
það inni í húsum eða girðingum meira en næturlangt, borgi 1 kr. í sekt fyrir 

hverja kind, nema þyngri hegning liggi við. Sektir þessar renna í sveitarsjóð. 

38. gr. 

Hreppsnefndir skulu sjá um geymslu hjá áreiðanlegum manni í hreppnum 

á þeim kindum öllum, sem enginn hirðir í 1. og 2. rjett, og engin ráðstöfun hefir 

verið gjörð fyrir, svo og ómerkingum þeim, er eigi má selja samkv. 34. grein. 

Telst slík geymsla til fjallskila, en eigi má borgun fara fram yfir 4 aura fyrir 

hverja kind um sólarhringinn. Hreppsnefnd getur heimtað sjer þetta endurgoldið 
af fjáreigendum. 
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39. gr. 

Skilarjettir skulu haldnar þriðjudaginn í 23. viku sumars í öllum hrepp- 

um sýslunnar nema Miðdala- og Hörðudalshreppum. Í Miðdalahreppi skal skila- 

rjett haldin miðvikudaginn í 23. viku sumars, en í Hörðudalshreppi laugardag- 

inn í 24. viku sumars. Skilarjettir skulu vera á lögrjettarstað; en banni veður 

að halda þær þar, má halda þær á næsta bæ. 

40. gr. 

Alt það sauðfje, sem enginn vill hirða í skilarjett, og það, sem ekki 

þekkist mark á, skal selt skilarjettardaginn, þó eigi fyr en kl. 4 e. h. 

41. gr. 

, 
Ef saudfje, sem innanhreppsmenn eða menn í nágrannahreppum eiga, 

finst í afrjettum eftir allar leitir, skal það tafarlaust rekið bæ frá bæ stystu leið 

til eigenda. Finnandi getur krafist borgunar fyrir fyrirhöfn sína af eiganda; þó 

má sú borgun aldrei fara fram úr 2 kr. fyrir fullorðna kind, og 1 kr. fyrir lamb. 

Ef kindur finnast eftir allar rjettir, en eigandi þeirra er svo fjarri að 

ekki þyki gjörlegt að senda honum þær eða koma þeim til skila á annan hátt, 

skal selja slíkar kindur, að auglýstum sölustað og stund með nægum fyrirvara. 

Bjóðist einhver til að veita þeim móttöku og greiða áfallinn kostnað, skulu þær 

eigi seldar. Kindur, sem finnast á þessum tíma, og ekki þekkist eigandi að, skulu 

seldar strax og búið er að auglýsa þær með nægum fyrirvara. 

42. gr. 

Um hver áramót skal hreppstjóri senda sýslumanni mörk og lýsing á 

því óskilafje, er hann hefir selt á uppboðum í hreppnum, og enginn eigandi hefir 

leitt sig að, en sýslumaðurinn auglýsir þetta í Lögbirtingablaðinu. Þeir, sem 

sanna eignarrjett sinn á hinum seldu kindum fyrir Mikaelsmessu næstu á eftir, 
eiga heimting á að fá andvirði kindanna hjá hlutaðeigandi hreppstjóra, að frá- 

dregnum kostnaði. Andvirði óskilafjenaðar, sem enginn sannar eignarrjett sinn 

á, rennur í hlutaðeigandi sveitarsjóð. Hreppstjórar skulu sýna hreppsnefnd kvitt- 

anir fyrir fjárverði því, er þeir hafa greitt eigendum. 

VI. kafli. 

Um vorleitir. 

43. gr. 

Tvær vorsmalanir skulu fara fram í öllum hreppum sýslunnar: Hin fyrri 

í 8. viku sumars, en hin síðari miðvikudaginn í 10. vikunni. Um skyldur manna
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við leitir þessar, og allan undirbúning þeirra gilda öll hin sömu ákvæði sem um 

haustleitir, sbr. IV. kafla reglugjörðarinnar. Hreppsnefndir geta þó ákveðið fleiri 

vorleitir, ef nauðsyn þykir til bera; þær hafa og heimild til að búa til hreppa- 

samþyktir um almennar vorsmalanir umfram þær, er reglugerð þessi skipar fyr- 

ir. Til þess að slíkar samþyktir verði bindandi fyrir hreppsbúa, skulu þær sam- 

þyktar af meirihluta atkvæðisbærra manna Í sveitarmálum á almennum sveitar- 

fundi, og staðfestar af sýslunefnd. 

44. gr. 

Alt það sauðfje, sem finst í heimahögum og fjalllöndum við smalanir eftir 

45. gr. skal rekið heim til næstu bæja við beitarlöndin, og skilið þar sundur eft- 

ir vild fjáreigenda. Það fje, sem engin ráðstöfun hefir verið gjörð fyrir, skal 

rúið, og ómörkuð lömb mörkuð fyrir eigendur. Skulu leitarmenn annast þetta, 

og ber þeim 25 aurar fyrir að taka ull af kind, en skylt er þeim að marka lamb 

hvert fyrir ekkert. Ullin skal geymd á góðum stað, og eigendum gjört aðvart 
um hana. 

VII. kafli. 

Um fjármarkaðshöld á haustum og rekstur á sölufje. 

45. gr. 

Alt fje í sölufjárrekstrum skal vera merkt með skiru rekstrarmerki, er 

sje svo glögt, að það sjáist vel tilsýndar í björtu, og svo traust, að það máist ekki 

af þótt votviðri gangi. Auk þessa merkis skulu kaupmenn og kaupfjelög spjald- 

binda hverja kind og skal spjaldið vera með glöggu og góðu merki kaupanda, 
og ennfremur áframhaldandi tölumerki. 

46. gr. 

Varast skal, svo sem auðið er, að rekstrum lendi saman við annað fje. 
Eigi má halda áfram með rekstur úr því svo dimt er orðið, að ekki er markljóst, 

nema brýn nauðsyn beri til; svo má og ekki leggja upp með rekstur fyr en mark- 
ljóst er orðið. 

47. gr. 

Rekstrarmenn skulu gæta þess, komi kindur saman við reksturinn, ad 
skilja þær strax úr rekstri sínum, svo að þær eigi rekist til ógreiða. En ef þeir 

reka kindur til ógreiða með rekstrinum, skulu þeir skyldir að koma þeim á sinn 
kostnað til eigenda, ella sæta ábyrgð fyrir. 

Brot móti þessum kafla varðar sektum frá 2—50 kr. 
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VIII. kafli. 

Um ótamin hross. 

48. gr. 

Hver sá, sem á ótamin hross, skal koma þeim á afrjett til sumargöngu 

eigi síðar en 8 víkur af sumri, eða þá er nægur gróður er kominn, nema land 

hans liggi svo, að ekki gjöri þau öðrum skaða með ágangi. 

49. gr. 

Sumargöngutoll skal eigandi greiða afrjettarbónda með 1 kr. 50 aur. fyr- 
ir hvert hross, nema öðruvísi sje um samið. 

50. gr. 

Öllum ótömdum hrossum skal smalað til rjetta í 2. leit. Með óskilahross 

skal farið sem óskilakindur, sbr. 40. og 41. gr.; þó má ekki selja þau fyr en lýst 
hefir verið eftir eigendum í nálægum hjeruðum. 

IX. kafli. 

Um brot o. fl. 

51. gr. 

Brot á reglugerð þessari varðar sektum frá 2 til 100 kr., er renna í sveit 

arsjóð þar sem brotið er framið, nema þar sem öðruvísi er ákveðið. 

Mál, er rísa út af broti á reglugerðinni, skal farið með sem opinber lög- 
reglumál. 

52. gr. 

Með reglugerð þessari er úr gildi numin fjallskilareglugerð fyrir Dalasýslu 
frá T. júní 1904. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefir samið og samþykt sam- 

kvæmt 71. gr. sveitarstjórnarlaganna, sbr. lög nr. 14, 22. mars 1890 og nr. 36, 
24. nóv. 1893, staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. september 1912. 

| stjórnarráði Íslands 6. ágúst 1912. 

H. Hafstein. 

Jón Hermannsson.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans í Reyjavík 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 
c. Handveðslán 

d. Lán gegn ábyrgð sveita- og bæjar fjelaga 

e. Reikningslán 

Víxlar innlendir og ávísanir. . 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . 

Kgl. ríkisskuldabrjef 

Önnur erlend verðbrjef 
Bankavaxtabrjef 1. fl. 

Bankavaxtabrjef 2, fl. 

Bankavaxtabrjef 3. fl. 

Onnur innlend verdbrjef 
Skuldabrjef og 

sjods Reykjavikur 

Huseignir og 160ir . 

Bankabyggingin med húsbúnaði 
Útbúið á Akureyri 

Útbúið á Ísafirði 

Inneign hjá IIL {l. veðdeildar 
Ýmsir debitorar 

Í sjóði 31. mars 1912 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landsjóð. 

Bankaskuldabrjef . . 

Skuld vid Landmandsbankann. 

Innstædufje å hlaupareikningi . 

Innstæðufje í sparisjóði . . 

Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . 
Inneign 1. fi. veðdeildar 

hlutabrjef tilheyrandi varasjóði fyr rv. 

31. 

128584 

1422911 

46581 

Samtals kr. 

Flyt 

14635 32 

458714 2 

mars 1912. 

spari- 

mm 168476 

  

2131427 

1146618 
219679 

546187 
— 196227 

295100 

48328 

— 19968 

1900 

7 500 

11372 

8 7000 

441208 

652191 

10398 

17627 

158059 

750000 

— 2000000 

83050 

145069 

2588242 

—- 257285 

6853251 

50 
15 

88 

50 

50 

00 

00 
00 

00 

00 
8 37 

00 

19 

90 
93 

33 

77 

62 

00 
00 

38 

18 
10 
12 

16 
  

5992123 54 

1912 

93
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Inneign 2. fi. veðdeildar . 

Innheimt fje óútborgað 

Akceptkonto 
Ýmsir kreditorar . 

Varasjóður fyrv. sparisjóða Rvíkur 

Varasjóður bankans 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð : 

a. Vextir . . . . . . kr. 51089.55 

=  48760.89 

b. Diskonto 

c. Tekjur af rekstri fast. 

eigna bankans . . . kr.  1433.36 
= 6057.74 

d. Ýmsar tekjur . 
e. Ágóði og tap . . . kr.  5537.32 

=- 606.00 

Frå pessum samtals 

dregst: 
Kostnaður við rekstur bankans 

Reykjavík, 6. júní 1912. 

Landsbanki Íslands. 

Björn Kristjánsson. 

kr. 

kr. 

Björn Sigurðsson. 

Fluttar 

2328 

19471 

1375 

2917 

4931 

31025 

14524 

Jón Olafsson, 

66 
71 

89 

32 

20 

44 

5992123 

85469 
2557 

1703 

3194 

1122 
143979 

16500 

ó4 
94 

05 
14 

40 

61 

58 

16 

Samtals kr. 6853251 62 

Reikning þennan höfum við borið saman við bækur bankans og höfum 

ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík, 8. júní 1912 

Eggert Briem. Benedikt Sveinsson.
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Reikningur 94 

yfir tekjur og gjöld Þúsund ára afmælissjóðs Eyjafjarðasýslu 1911. 

Tekjur: 

1. Eign frá f. á.: 

a. Verðbrjef . . Kr. 1200 00 

b. Veðdeildarbrjef. . . . ..... — 300 00 

c. Sparisjådsfje. . . . — 112 70 

d. Peningar í sjóði 2... — 54 75 

kr. 1667 45 
2. Vextir 1911: 

a. Af verðbrjefi . . . . . . . . . kr. 48 00 

b. — veddeildarbrjefum. . . . . . . — 13 50 

c. — sparisjóðsfje. . 2... — 5 51 

— = 67 01 
Samtals kr. 1734 46 

Gjöld: 

Eign sjóðsins við árslok: 

1. Verðbrjæf . Kr. 1200 00 

2. Veðdeildarbrjef. . . .. — 300 00 

3. Sparisjóðsfje. . . . . — 234 46 

eee enn kr 1734 46 

Samtals kr. 1734 46 

Syslumadurinn i Eyjafjardarsyslu, 31. des. 1911. 

Gudl. Gudmundsson. 

Reikningur 95 

yfir tekjur og gjöld Prentsmiðjusjóðs Norðuramtsins 1911. 

Tekjur: 

1. Eign frá Í. ári: 

a. Verðbrjef  . . kr. 2300 00 

b. Bankavaxtabrjef . . . 2... — 400 00 

Flyt kr, 2700 00
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96 

yfir 

200 

Fluttar kr. 2100 00 
c. Sparisjóðsfje . . . — 5 95 

d. Peningar í sjóði 2... — 110 00 
———- kr. 

Vextir 1911: 

a. Af verðbrjefum  . . . . . . . . kr. 92 00 

b. — veðdeildarbrjefum . ....….— 18 00 

c. — sparisjóðsfje 0. — 1 04 

——— kr. 
  

Samtals“ kr. 

Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu: 

a. 2 námspiltum á gagnfræðaskóla Ák- 

UPEYTAr 2. kr. 54 00 

b. 2 námsmeyjum á sama skóla . . . — 54 00 
A Kr. 

Eign sjóðsins við árslok: 

a. Verðbrjef . ......8.….…. Er. 2300 00 

b. Veddeildarbrjef. . . .....…. o — 400 00 

c. Sparisjóðsfje  . . 2 00 eee er 118 99 

  

Samtals kr. 

Syslumadurinn i Eyjafjardarsyslu, 31. des. 1911. 

Gudl. Gudmundsson. 

Reikningur 

2815 95 

111 04 

2926 99 

108 00 

2818 99 

2926 99 

tekjur og gjåld styrktarsjods fyrir fåtækar ekkjur og munadarlaus bårn i 

Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaupstað 1911. 

Tekjur: 

Eign frá f. ári: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg . . . . kr. 2000 00 

b. Veðdeildarbrjef la 71B3 . . . . — 1500 00 
ce. Sparisjodstje 2 2. 8 20 eee er 439 50 

d, Peningaår . 2 0 0 eee eee mm 27 70 
nen kr. 3967 20 

3967 20
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kr. 
Afgjöld af jörðum: 

a. Af Einarsstöðum 220 ál. á 055 . . kr. 121 00 

b. — Pjetursborg 100 ál. á 055 . . . — 55 00 

Fundið í gjafahirslu. — 
Vextir af innstæðu: 

a. Áf veðdeildarbrjefum 2/, 711 og 24 '12 kr. 67 50 

b. — sparisjóðsfje a — 18 25 

Styrkur úr legatssjóði . — 

Gjafir frá einstökum mönnum: 

a. Frá Otto Tulinius . kr. 10 00 

b. — Davíð Jónssyni, Kroppi . — 00 60 

Samtals kr. 

Gjöld: 

Styrkur veittur 52 ekkjum kr. 
Eign við árslok: 

a. Einarsstaðir og Pjetursborg kr. 2000 00 

b. Veðdeildarbrjef — 1500 00 

c. Sparisjóðsfje — ó28 76 

Samtals kr. > 

Syslumadurinn i Eyjafjardarsyslu, 2. januar 1912. 

Guðl. Gudmundsson. 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Bókasafns Norðurlands 1911. 

Tekjur: 

1. Styrkur úr landssjóði. FA kr. 
2. Styrkur úr bæjarsjóði Akureyrar eee er 

3. Styrkur ur syslusjodi Eyjafjardarsyslu . ......— 

Samtals kr. 
  

3967 20 

176 00 

4 21 

85 75 
300 00 

10 60 

4543 76 

515 00 

4028 76 
4543 76 
  

1000 00 

800 00 
250 CO 

2050 00 
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97 Gjöld: 

1. Skuld við gjaldkera frá f.ári . ......... kr. 5 30 

2. Laun bókavarðar 2... eee er er 400 00 

3. Húsleiga frá 1. jan. til31. des. 1911 2... 2... — 350 00 

4. Eldiviður, ljós og ræsting . 2... — 179 85 

5. Keyptar bækur. 2. re 464. 43 

6. Borgað fyrir bókband „2... — 217 25 

Tú. Áhöld og viðhald 2 2 2 — 54 40 
8. Ábyrgðargjald, prentun o.fl... 0... — 184 48 
9. Niðurröðun og skrásetning . 2... — 124 30 

10. Í sjóði við reikningslok. . . . . . — 69 99 

Samtals kr. 2050 00 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu, 31. janúar 1912. 

Guðl. Guðmundsson. 

98 Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Legatssjóðs Jóns Sigurðssonar 1911. 

Tekjur: 

1. Eignir sjóðsins frá f. ári: 
a. Fasteignir . . . . 2... kr. 12490 00 

b. Veðskuldabrjef . . .....…. o — 36115 00 

c. Bankavaxtabrjef . 2... — 1800 00 
d. Sparisjodstje . . . 2 — 39 53 

e. Ógreiddir vextir... 0... — 24 00 
f. Peningar Í sjóði . 20 — 2089 69 

—. kr. 52558 22 

2. Vextir: 
a. Af veðskuldabrjefum . . . . . . kr, 1432 86 

b. Af bankavaxtabrjefum . . . . .. — 81 00 

c. Af sparisjodslje . . — 2 90 
mm kr. 1516 76 

3. Afgjald af jörðum: 

a. Landsskud. . .......…. kr. 657 53 
b. Leigur 2 20 eee eee er 228 25 
ce. Lóðargjöld . . 2 — 15 00 

———— kr. 900 78 

4. Endurborguð lán. 2... eee eee er 455 00 

5. Til jafnaðar við gjaldl 3084. . 0... . — 3980 00 

Samtals kr, 59410 76
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Gjöld: 

Styrkur veittur á árinu 

Vextir af Kristnesláni . 

Lán veitt á árinu 

Keypt veðdeildarbrjef . 

Ýmisleg gjöld. . 

Til jafnaðar við tekjulið 4 

Eign sjóðsins við árslok: 

a. Fasteign. 

b. Veðskuldabrjet 

c. Bankavaxtabrjef . 

d. Sparisjóðsfje 

e. Í sjóði 

wo
 
DO

 
5
 

12490 00 

38660 00 

2800 00 
116 12 

521 64 

Samtals kr. 

350 00 

32 00 

3000 00 

980 00 

6 00 

455 00 

54587 76 

Sýslumaðurinn í Eyjafjarðarsýslu, 31. des. 1911. 

Guðl. Guðmundsson. 

59410 76 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu 1911. 

Tekjur: 

1. Sjóður við ársbyrjun: 

a. Í Söfnunarsjóði kr. 
b. Í peningum. 

2. Tekjur á árinu 1911: 

a. Leigur at Bjarteyjarsandi 1911, 40 pd. 
smjörs á 0,65 . . 

b. Landsskuld af sömu jörð 1910-—11 

c. Vextir í Söfnunarsjóði: 

Vantaldir vextir f. á. kr. 2 00 

Fyrir árið 1911 . . — 148 84 

kr. 

3401 45 

80 

26 00 

25 00 

150 84 

Samtals 

kr. 

kr. 

3402 25 

201 84 

3604 09 
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Gjöld: 
99 , Rg 

1. Uthlutad å årinu 1911: 

Ekkju Helgu Jónsdóttur . . . . . . kr. 35 00 

— Maríu Magnúsdóttur . . . . 2. — 50 00 

— Sigríði Sigurðardóttur. . . . . — 25 00 
———— kr. 

2. Sjóður við árslok: 

I Söfnunargjóði 2... re 

Samtals kr. 

Í stjórn Ekknasjóðs druknaðra manna í Borgarfjarðarsýslu. 

Skipaskaga, 21. júní 1912. 

Sigurður Þórðarson. Jón Sveinsson. Jóhann Björnsson. 

Oddg. Ottesen. Böðvar Þorvaldsson. 

100 Reikningur 

Búnaðarsjóðs Vestur-Ísafjarðarsýslu yfir árið 1911. 

Tekjur: 

1. Eftirstöðvar frá Í. á.: 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 4400 00 

b. Í sparisjóði. 2... — 596 56 
—————- — kr. 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabr. . . . . . . . kr. 99 00 

b. — — a 96 75 

c. — sparisjodstje . . 0 0 0 ere 28 62 

3. Selt útdregið bankavaxtabr.. . . 2 — 

Samtals kr. 

110 00 

3494 09 

3604 09 

4996 56 

224 37 

100 00 

5320 93



205 

Gjöld: 

1. Geymsla bankavaxtabrjefa . . .......... kr. 2 00 
Verðlaun greidd síra Þorvarði Brynjólfssyni á Stað í 
Súgandafirði 2. eee re 50 00 

3. Til jafnaðar við tekjulið 3... 0... 100 00 
4. I sjóði: 

a. Í bankavaxtabr. . . . . . . . . kr. 4300 00 
b. Í sparisjóðsbók nr. 2070 . . . . . — 868 93 

——————. 5168 93 

Samtals kr. 5320 93 

p. t. Þingeyri, 26. mars 1912. 

Í stjórn Búnaðarsjóðsins. 

Böðvar Bjarnason. Matth. Olafsson. Fr. Bjarnason. 

Embætti. 

21. júní skipaði ráðherra cand. theol. Jóhann Kristján Briem sóknarprest í Melstað- 
arprestakalli innan Húnavatnsprófasisdæmis frá fardögum 1912 að telja. 

29. júní var sýslumaður í Snæfellsness. og Hnappadalssýslu P. V. Bjarnason settur 
til að gegna sýslumannsembættinu í Skagafjarðarsýslu mánuðina júlí og ágúst. 

S. d. var cand. juris Sigurjón Markússon settur til þess um sama tíma að gegna 
sýslumannsembættinu í Snæfellsness og Hnappadalssýslu. 

12. júlí vjek ráðherra sýslumanni í Húnavatnssýsln Gísla Ísleifssyni frá embætti 
um stundarsakir. 

S. d. setti ráðherrann cand. juris. Björn Þórðarson til að gegna sýslumannsembætt- 
inu í Húnavatnssýslu fyrst um sinn. 

24. júlí var ráðherra Íslands Kristjáni Jónssyni, komman- 
dör af Dannebrog, samkvæmt umsókn hans, með allrahæstum 
úrskurði allramildilegast veitt lausn í náð frá ráðherraembætt- 
inu frá 25. júlí að telja. 

S. d. var bankastjóri við Íslandsbanka Hannes Hafstein, 
kommandör af Dannebrog og Dannebrogsmaður, með allrahæst- 
um úrskurði allramildilegast skipaður ráðherra Íslands frá 25. 
júlí að telja. 

S. d. var aðstoðarmaður í stjórnarráðinu cand. juris Magnús Guðmundsson allra- 
mildilegast skipaður sýslumaður í Skagafjarðarsýslu frá 1. september að telja. 

S. d. var hjeraðslæknir í Hróarstunguhjeraði Ólafur Óskar Lárusson allramildilegast 
skipaður hjeraðslæknir í Fljótsdalshjeraði. 

1912 

100
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Laust embætti, er konungur veitir. 

Hjeraðslæknisembættið í hinu nýstofnaða Norðfjarðarhjeraði (Norðfjarðarhreppur og 

Mjóafjarðarhreppur, læknissetur í Norðfirði) er laust. Árslaun 1500 kr. Auglýst laust 5. 

ágúst 1912. Umsóknarfrestur til 5. nóvbr. 1912. 

Konsúlar. 

29. júní var kaupmaður L. Kaaber viðurkendur konsúll á Íslandi fyrir Belgíu, með 

aðsetri í Reykjavík. 

7. júlí var kaupmaður Ólafur Johnson viðurkendur rússneskur vicekonsúll í Reykjavík. 

Heiðursmerki. 

3. júní var ráðherra Kristján Jónsson, r. af Dbr., allramildilegast sæmdur komman- 

dörkrossi Dannebrogsorðunnar, 2. st. 

12. júní var settur justitiarius í landsyfirrjettinum assessor Jón Jensson, r. af Dbr., 

allramildilegast sæmdur heiðursmerki Dannebrogsmanna. 

S. d. var hreppstjóri í Hlíðarhreppi innan Norður-Múlasýslu Jón bóndi Eiríksson á 

Hrafnabjörgum allramildilegast sæmdur heiðursmerki Dannebrogsmanna. 

19. júní var landritara Klemens Jónssyni, r. af Dbr. og Dbrm., allramildilegast leyft 

að bera heiðursmerki riddara Krónuorðunnar, 2. st., er Hans hátign þýski keisarinn, konung- 

ur Prússa, hefir sæmt bann. 

Styrkveiting. 

Af vöxtum af styrktarsjóði Frederiks konungs VIII. fyrir árið 1911 hefir ráðherra 

veitt Heilsuhælisfjelaginu 225 kr., Lystigarðsfjelagi Akureyrar 100 kr. og húsfrú Guðbjörgu 

Þorleifsdóttur í Múlakoti í Fljótshlíð 125 kr. styrk til skóggræðslu og trjáræktunar.



Stjórnartíðindi 1912, B 5. 207 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1912. 
Konungsbrjef um setning Alþingis, undirskritað af konungi 14. júní 1912 (A nr. 5, 

bls. 10— 11). ' 
Lög um að landsjóður kaupi einkasímann til Vestmannaeyja og símakerfið þar, 

undirskrifuð af konungi 2. september 1912 (A nr. 6, bls. 192— 13). 

Lög um merking á kjöti, undirskrifuð af konungi 13. september 1912 (A nr. 7, 
bls. 14—17). 

Brjef stjórnarráðsins til bæjarfógetans í Reykjavík um innflutning á hundi. 
Stjórnarráðinu hefir borist beiðni frá Karli Nikúlássyni verslunarmanni 

hjer í bænum, um að honum verði leyft að flytja hjer í land hund frá Færeyjum. 

Eftir að hafa leitað álits dýralæknisins í Reykjavík um þetta mál, hefir 
stjórnarráðið samkvæmt lögum nr. 56 frá 10. nóv. 1905, sbr. lög nr. 25, 9. júlí 
1909, veitt leyfi til þessa með eftirfarandi skilyrðum: 

1. að dýralæknir skoði hundinn áður en hann er fluttur í land og hafi ekkert 

við heilbrigði hans að athuga, 

2. að hundinum sje haldið í sóttkví, svo að hann komi ekki saman við aðra 

hunda, undir umsjón dýralæknis í í daga, og að hann eftir þann tíma reyn- 
ist að öllu leyti heilbrigður. 

Þetta er yður, herra bæjarfógeti, hjermeð til vitundar gefið til leiðbein- 

ingar, að því viðbættu, að nefndum verslunarmanni hefir verið tilkynt þetta hjeðan. 

Brjef stjórnarráðsins til biskups um lántökuleyfi handa Arnarbælisprestakalli 
í Ölfusi. 

Eftir móttöku brjefs yðar, háæruverðugi herra, dags. 13. júní þ. á., hefir 

stjórnarráðið veitt sóknarprestinum að Arnarbæli í Ölfusi heimild til þess að taka 

1200 kr. embættislán upp á prestakallið til þess að koma upp í stað hins gamla 

fjóss, er staðnum fylgir, nýju fjósi úr steinsteypu, 20 álna löngu og 12 ál. 16 þml. 
breiðu, og að öðru leyti hagað samkvæmt hingað sendum uppdrætti, gegn því að 

hið nýja fjós verði eign staðarins og prestur taki að sjer viðhald þess og svari 

því við burtför sína frá brauðinu í gildu standi eða með fullu álagi. 

Lánið mun verða greitt úr kirkjujarðasjóði þá er fjósið er komið upp og 
sannað er með skoðunargjörð, að það sje bygt samkvæmt uppdrætti og vel gjört. 

Ávaxtast það með 4!/,0/, á ári og endurborgast á næstu 20 árum með 60 kr. af- 
borgun á ári. 

Þetta er yður hjer með til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 
birtingar. 

24. dag októbermán. 1912. Reykjavik, Ísafoldarprentsmiðja. 
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103 Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Skaftafellssýslu um endurgjald á 

5. okt. sveitarstyrk og sveitfesti þurfalings. 
>ppsnefudin í Arnarneshreppi í Eyjafjarðarsýslu hefir áfryjað til stjórn- 

rskurði yðar, herra sýslumaður, dags. 25. nóv. f. á., sem ákveður, að 

Friðrik nokkur Guðmundsson skuli teljast sveitlægur í tjöðum hreppi. Eftir mót- 

töku brjefs yðar, dags. 20. ágúst þ. á, er hjermeð lagður svofeldur úrskurður 

á málið. Nefndur Friðrik Guðmundsson er fæddur á Ketilsstöðum í Dyrhólahreppi 

hinum forna í Skaftafellssýslu árið 1870, og er það viðurkent í málinu, að hann 

hafi hvergi verið búinn að vinna sjer sveit, er hann settist að í Arnarneshreppi 

haustið 1999, en i þeim hreppi hefir hann dvalið síðan. Hinn 18. oktbr. 1909 
beiddist hann skriflega styrks hjá hreppsnefnd Arnarneshrepps, og virðist hrepps- 

nefndin, eftir því sem er upplýst undir gangi málsins, hafa byrjað að veita hon- 

um styrk um það leyti og skýrsla var af honum tekin 21. s. m. en styrkveiting 

þessi var ekki tilkynt fyr en með brjefi hreppsnefndarinnar, dags. 29. desbr. s. 

á., og það mjög ófullkomlega og villandi eftir því sem síðar er upplýst í málinu; 

í brjefinu er ekki getið styrksupphæðarinnar, en samkvæmt því sem síðar kom 

fram var hún þá 108 kr. 02 aur. Síðar veitti hreppsnefndin honum frekari styrk, 

og er styrksupphæðin samkvæmt skjölum þessa máls alls 398 kr. 

Hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna hefir neitað að viðurkenna Friðrik 

sveitlægan í þessum hreppi, og heldur því fram, að hann hafi unnið sjer sveit í 

Arnarneshreppi; á þetta fallist þjer í úrskurði yðar, þar sem þjer gangið að því 

vísu, að Friðrik hafi verið búinn, að vera í Arnarneshreppi í full 10 ár þegar 

honum var veittur styrkurinn 1909, og að hreppsnefnd Arnarneshrepps hafi þegj- 

andi leyft honum húsmennsku fyrsta dvalarár hans í hreppnum með því hún ekki ljet 

sekta hann fyrir ólöglega húsmennsku og veitti honum húsmennskuleyfi 19. okt. 

1900 er hann sótti um það. Til vara hefir hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna 

fundið ýmislegt að styrkveitingunni, hvernig hún var útilátin, að hún hafi verið 

óþarflega mikil og vörurnar óhæfilega dýrt seldar. 

Eins og á undan segir verður að telja það víst, að Friðriki hafi verið 

veittur sveitarstyrkurinn í Arnarneshreppi í októbermánuði 1909, og á hinn bóginn 

er það fullsannað, að hann kom ekki til Akureyrar frá Eskifirði, þar sem hann 

hafði dvalið næst á undan, fyr en 26. október 1899, en ekki er það fulljóst, eftir 

því sem upplýst er í málinu, hvenær hann settist eftir það að í Arnarneshreppi, 

en það getur ekki hafa verið fyr en í lok mánaðarins eða jafnvel ekki fyr en í 

byrjun nóvembermánaðar; hann virðist því ekki hafa verið búinn að dvelja 10 

ár í hreppnum þegar hann fjekk styrkinn, en þar við bætist það, að dvöl hans 

þar til 19. október 1900, verður, eftir því sem liggur fyrir, að telja dvöl í ólög- 
legri húsmennsku, sem samkvæmt þágildandi tilskipun 26. maí 1863, 12. gr., er 

ekki lögmæt sveittestisdvöl, enda er ekki upplýst, að hreppsnefnd Arnarneshrepps 

hafi þetta ár komið fram gagnvart Friðriki á líkan hátt og getur um í landshöfð- 

ingjaúrskurði 13. maí 1896, sem hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna hefir borið 

fyrir sig, svo að sagt verði, að hún hafi þegjandi leyft húsmennsku Friðriks þetta 

ár í hreppnum. Friðrik hefir því ekki unnið sjer sveit í Arnarneshreppi. 

    arrá 

    JSi 
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Um aðfinslur Dyrhólahrepps hins forna viðvíkjandi styrkveitingunum skal 
þess getið, að nefndin hefir ekki fært fullnægjandi rök fyrir því, að þær hafi 
verið óhæfilega ríflegar, eða hægt hafi verið að fá vörurnar ódýrari á þessum stað. 
Hins vegar dróst tilkynningin á fyrstu styrkveitingunni óhæfilega langt framyfir 
þann tíma, sem tiltekinn er í 66. gr. fátækralaganna, enda var tilkynningin, þegar 
hún loksins var send, bæði ónákvæm og villandi, og telst rjett, að hreppsnefnd 
Arnarneshrepps missi fyrir þær sakir endurgjaldskröfu á fyrstu styrkveitingunni, 

108 kr. 02 aur. Verður þá eftir af kröfu hreppsnefndar Arnarneshrepps í þessu 

máli 289 kr. 98 aur., sem hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna ber að endur- 
gjalda henni að ?/, eða með 193 kr. 32 aur. 

Samkvæmt þessu úrskurðast hjermeð, að framannefndur Friðrik Guð- 

mundsson skuli teljast sveitlægur í fæðingarhreppi sínum Dyrhólahreppi hinum 

forna, og að hreppsnefnd þess hrepps skuli endurgreiða hreppsnefnd Arnarnes- 

hrepps 193 kr. 32 aur. af framangreindum sveitarstyrk til hans. 

Þetta birtist yður, herra sýslumaður, hjermeð til leiðbeiningar og birt- 

ingar fyrir hreppsnefnd Dyrhólahrepps hins forna. 

Brjef stjórnarráðsins til lögreglustjóranna um verslunarskýrslur. 
Undanfarin ár hefir innheimta á verslunarskýrslum oft gengið mjög erf- 

iðlega. Megnið af skýrslunum fyrir árið á undan hefir ekki verið komið í 

hendur stjórnarráðsins fyr ei: að áliðnu sumri, og þegar síðustu skýrslurnar hafa 

komið, hefir oft verið liðið töluvert fram á vetur. Auðvitað hefir þá ekki þótt 

gerlegt að láta dragast lengur að ljúka við samningu verslunarskýrslnanna, enda 

þótt eitthvað væri þá enn ókomið, og eigi hefir heldur verið tími til að endur- 

senda til lagfæringar skýrslur, sem ábótavant hefir verið, þegar þær hafa komið 
svo seint. Með því að verslunarskýrslurnar eru mest og almennast notaðar af 

öllum landshagsskýrslum, er mikið undir því komið, að skýrslur þessar geti 

birst sem fyrst og sjeu sem áreiðanlegastar í alla staði. En til þess að það geti 

orðið, verða allir lögreglustjórar að gæta þess vandlega, að fyrirmælunum un 

innheimtu skýrslnauna sje rækilega framfylgt. Í því efni ber þeim einkum að 

hafa hugfast það sem hjer segir: 

1. Að útvega ætið nægilegar birgðir af eyðublöðum undir verslunar- 

skýrslurnar og skýrslur um verslunarskuldir svo snemma á haustin að allir 

skýrslugefendur geti fengið þau í hendur fyrir árslok, og láta aldrei dragast fram 
yfir áramót að senda eyðublöðin frá sjer. 

2. Að senda eyðublöð til allra þeirra, sem kunnugt er um eða líklegt 

þykir að flutt hafi vörur inn í landið eða út úr því á árinu, hvort sem þeir 
hafa haft nokkra verslun eða aðeins flutt vöru til eigin þarfa. 

3. Að brýna fyrir skýrslugefendum að útfylla eyðublöðin í tæka tið, svo 

að þeir geti skilað þeim til sýslumanns eða bæjarfógeta fyrir lð. mars. Framan 
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å hverju verslunarskyrslueydubladi stendur ad visu, ad skyrslunum skuli skila 
fyrir þann tíma, en þessu hefir því miður verið altof lítill gaumur gefinn hingað 

til. Öllum skýrslugefendum ætti þó að vera innan handar að hafa lokið við 

skýrslurnar fyrir þann tíma, ef eigi hafa verið einhverjar sjerstakar ástæður til 

fyrirstöðu, og flestum mun veita erfiðara að gela skýrslur eftir því sem lengra 

líður frá áramótum. Það er því nauðsynlegt, ef skýrslugefendur skila eigi skýrsl- 

unum sjálfkrafa fyrir 15. mars, að krefja um þær þá þegar alvarlega, og með 

því móti ættu allar verslunarskýrslurnar að geta verið komnar til lögreglustjór- 

anna að minsta kosti í aprilmánuði. Tregðist nokkur þrátt fyrir ítrekaðar áminn- 

ingar um að gefa skýrslu, má eigi láta slíka vanrækslu viðgangast, heldur verð- 

ur þá að beita dagsektum, svo sem fyrir er mælt í 8. gr. laga 8. nóv. 1895, um 

hagfræðisskýrslur. 
4. Að heimta einnig yfirlýsingu um verslunarskuldir og inneignir hjá 

öllum þeim, sem lánsverslun reka að einhverju leyti. 

5. Að aðgæta skýrslurnar, þá er þær berast, að því er tollvörur snertir. 

Að vísu er eigi hægt að búast við mjög nákvæmum samanburði á skýrslunum 
og tollreikningunum, en þó svo miklum, að stórvillur í þeim varningi verði ekki 

látnar óleiðrjettar. 

6. Að aðsæta skýrslurnar að öðru leyti og senda skýrslugefendum þær 

aftur til nýrrar meðferðar, ef þeim er mikið ábótavant frá formsins hlið, t. d. ef 

verð varanna er ekki tilfært eða þá þyngd eða mál vantar, þar sem þess er 

krafist. 
1. Að senda skýrslurnar frá sjer til stjórnarráðsins undir eins og búið 

er að yfirfara þær og ekki síðar en í maímánuði. 

8. Að láta skýrslunum fylgja skrá yfir alla þá, sem skyldir eru að gefa 

skýrslu. Skal hún bygð á næsta ári á undan, þannig að tilfærðir sjeu allir þeir, 

er þá gáfu skýrslu, en þess getið í athugasemd, ef einhver þeirra er eigi lengur 

skyldur til að gefa skýrslu. Svo skal og telja alla þá er bæst hafa við á árinu. 

Ef einhverjir kynni að vera, er enn ættu eftir að senda skýrslur, ber að skýra 
frá af hverju drátturinn stafi og hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar til þess, að 

ná inn skýrslunum frá þeim. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Árnessýslu um endurgjald á sveita- 

styrk og sveitfesti þurfalings. 
Hreppsnefndin í Þingvallahreppi hefir áfrýjað til stjórnarráðsins úrskurði 

yðar, herra sýslumaður, dags. 27. febrúar þ. á., þar sem ákveðið er, að Oddur 

nokkur Jónsson í Hafnarfirði skuli teljast sveitlægur í tjeðum hreppi. Eftir mót- 

töku brjefs yðar, dags. 16. ágúst þ. á., er svofeldur úrskurður lagður á mál þetta. 
Oddur þessi Jónsson er fæddur í Skógarkoti í Þingvallasveit í Árnessýslu 

árið 1869 og var hvergi búinn að vinna sjer sveit, er hann settist að í Hafnar-
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firði í septembermánuði árið 1901, en þar hefir hann dvalið síðan. Hinn 5. apríl 

1911 voru kona Odds og dóttir lögð á Landakotsspitala í Reykjavík; var konan 

berklaveik en að dótturinni gekk taugaveiki, og voru þær lagðar á sjúkrahúsið 

eftir fyrirskipan hjeraðslæknisins í Hafnarfirði. Hafnarfjarðarkaupstaður ábyrgð- 

ist legukostnað þeirra á tjeðum spítala, þar sem þær lágu til 11. maí s. á., og 

nam sá kostnaður 118 kr.; eftir að Þingvallahreppur hafði verið krafinn um 

eftirgjald á þessum kostnaði, endurgreiddi Oddur hann Hafnarfjarðarkaupstað af 

sumarkaupi sínu sama ár; kemur endurgreiðsla þessa kostnaðar því ekki til úr- 

skurðar í þessu máli. En 30. mai s. á. var konan með ráði tjeðs læknis lögð á 

heilsuhælið á Vífilsstöðum og ábyrgðist Hafnarfjarðarkaupstaður einnig greiðslu 
legukostnaðar hennar þar. Konan var á Vífilsstaðahælinu til 4. maí þ. á., og 

nam allur legukostnaður hennar þar 467 kr. 25 aur, og krefst Hafnarfjarðar- 

kaupstaður í þessu máli, að Þingvallahreppur sem framfærslusveit Odds, endur- 
greiði hann allan. 

Eftir því sem fyrir liggur í málinu er það sannað, að Oddur hefir ekki 

verið búinn að vera 10 ár í Hafnarfirði fyr en í september 1911, og hefir því 
ekki unnið sjer þar sveit, ef framangreind hjálp telst lögmætur sveitarstyrkur 

til Odds. En þetta vill hreppsnefnd Þingvallahrepps vefengja og ber því við, 
að styrkurinn eða ábyrgðin á greiðslu hans hafi verið ónauðsynleg, því fá hefði 

mátt lán út á annan veðrjett í bæ, sem Oddur átti í Hafnarfirði og virtur var á 

100 kr. en að eins 245 kr. hafi hvilt á með fyrsta veðrjetti. Af hálfu Hafnar. 
fjarðarkaupstaðar hefir því hinsvegar verið haldið fram, að bæði hefði verið 
óheimilt að fresta hjálpinni þangað til útkljáð hefði verið um lántöku, og að eng- 
in líkindi hefðu verið til að lán hefði verið fáanlegt, en því til sönnunar hefir 

hreppsnefnd Þingvallahrepps sent hingað yfirlýsing, dags. 31. júlí þ. á., frá manni 
nákomnum Oddi, þar sem hann lýsir yfir því, að hann myndi hafa lánað Oddi 
200 kr. út á bæinn til greiðslu legukostnaðarins á Vífilsstaðahælinu. Svo ber 
hreppsnefndin því einnig við, að Oddi hafi ekki verið sýndur legukostnaðarreikn- 
ingurinn frá Vífilsstaðahælinu, og hann ekki krafinn endurgreiðslu á honum af 
Hafnarfjarðarkaupstað. 

Stjórnarráðið verður nú að vera yður samdóma um, að hreppsnefnd 
Þingvallahrepps hafi ekki með framangreindu fært sönnur á það, að styrkurinn 
hafi verið ónauðsynlegur og því ólögmætur sveitarstyrkur. Jafnframt því að 
geta þess, að það verður að telja lögmætan sveitarstyrk, er sveitarfjelag gengur 
í ábyrgð fyrir nauðsynjum einhvers eða skylduliðs hans, sem hann ekki á ann- 
an hátt getur fullnægt, og að styrkurinn telst veittur jafnskjótt og ábyrgðin er 
látin í tje, skal það tekið fram, að Oddur fór þess sjálfur á leit við fátækra- 
stjórnina, að hún gengi í ábyrgð fyrir áminstum kostnaði og hafði hún enga 
ástæðu til að ætla, að hann gæti bjargast á annan hátt, enda gat hann það í 
raun og veru ekki. Þótt honum nákominn maður hafi síðar lýst yfir því, að 
hann hafi lofað að lána honum 200 kr. gegn 2. veðrjetti í bæ hans uppí greiðslu 
á dvalarkostnaði konu hans á Víifilsstaðahæli jafnskjótt sem hann yrði "krafinn 
endurgjalds á þeim kostnaði, þá virðist þetta engu skifta hjer, því að sveitfestis- 
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dvöl Odds var þegar slitin áður, þá er hann þáði ábyrgð fátækrastjórnar Hafn- 

arfjarðar á legukostnaði konu sinnar og dóttur í Landakotsspitala. Oddur er 

því sveitlægur í Þingvallahreppi og Hafnarfjarðarkaupstaður á beinan aðgang að 

þeim hreppi um endurgjald á styrknum, er hreppnum ber að endurgreiða allan, 

þar sem hælið, er konan dvaldi og lögð var á eftir læknisráði, liggur í öðru 
sveitarfjelagi og er kaupstaðnum óviðkomandi. 

Samkvæmt þessu úrskurðast hjermeð, að nefndur Oddur Jónsson skuli 

teljast sveitlægur í Þingvallahreppi, og að þessi hreppur skuli endurgreiða Hafn- 

arfjarðarkaupstað umræddan styrk til Odds með 467 kr. 25 aur. 

Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir hreppsnefnd 

Þingvallahrepps. 

Brjef stjórnarráðsins til bískups um slysfaraskýrslur. 

Með brjefi. dags. 15. maí þ. á., hafið þjer, háæruverðugi herra, skýrt frá 

því, að landlæknir hafi vakið máls á því, að skýrslur presta um mannalát af 

slysförum muni oft og tiðum vera talsvert skakkar, og skekkjan alt af í þá átt, 

að slysfaratalið sje of lágt. Hafið þjer jafnframt bent á ýmsar leiðir til þess að 

bæta úr þessum misfellum. 

Til þess að bæta úr þessu hefir stjórnarráðið lagt fyrir sýslumenn og 

bæjarfógeta að brýna fyrir eigendum og útgerðarmönnum skipa, hvort heldur 

opinna báta eða stærri skipa, að tilkynna sóknarpresti sínum nöfn og heimilis- 

fang þeirra manna, er á skipum þeirra farast. 
Jafnframt því að tjá yður þetta, skal stjórnarráðið fela yður að leggja 

fyrir sóknarprestana, að ganga eftir þessum skýrslum frá útgerðarmönnum, og, 

ef til kemur, að kæra vanrækslu í þessu efni fyrir hlutaðeigandi lögreglustjóra, 

að leggja fyrir sóknarprestinn þar sem skipið á heima eða var gjört út, að 
tilkynna slysförina þeim presti, þar sem hinn dáni átti lögheimili eða taldi sig 

eiga það, og tilgreina hver lík hafi rekið og verið greftruð. Sá presturinn, sem 

greftrunina framkvæmir, á að tilfæra dauðsfallið eða slysförina í bókum og dán- 
arskrám hjá sjer. Í öðru lagi ber yður að leggja fyrir sóknarprestinn, þar sem 

hinn dáni átti lögheimili, að færa dauðsföllin og slysfarirnar í cmbættisbókum 

hjá sjer, öll nema þau þar sem greftrun annarsstaðar hefir átt sjer stað. Um 

dauðsföll þeirra, er dáið hafa af slysförum í fjarlægð og verið greftraðir annars- 

staðar, ber prestinum að gjöra athugasemd í bækur sínar og á slysfaraskýrslu, 

án þess þó að taka þá með í töluna. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 

ráðstöfunar.



Brjef stjórnarráðsins t2l lögreglustjóranna um slysfaraskýrslur. 

Biskupinn yfir Íslandi hefir í brjefi, dags. 15. mai þ. á., vakið eftirtekt 
á því, að skýrslur presta um mannalát af slysförum muni oft og tíðum vera tals- 

vert skakkar, og skekkjan alt af í þá átt, að slysfaratalið sje of lágt. "il þess 

að bæta úr þessum misfellum er hjermeð skorað á yður, herra lögreglustjóri, að 

leggja fyrir eigendur og útgerðarmenn skipa, hvort heldur opinna báta eða stærri 

skipa, í umdæmi yðar, að tilkynna tafarlaust sóknarpresti sínum nöfn og heimil- 

isfang þeirra manna, er á skipum þeirra farast. Komi skip, er lagt hefir út til 

fiskiveiða eða sjóferðar, ekki fram, svo að telja verður víst að það hafi farist 

með skipshöfn, ber útgerðarmanni að senda sóknarpresti sínum umrædda tilkynn- 

ingu, þá er álita verður víst að skipið hafi farist. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari 
ráðstöfunar. 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Rangárvallasýslu um flutning 
þingstaðar. 

Samkvæmt tillögum yðar, herra sýslumaður, og beiðni hreppsnefndarinn- 

ar í Fljótshlíðarhreppi, veitir stjórnarráðið samþykki sitt til þess, að þingstaður 

umgetins hrepps sje fluttur frá Teigi að rjómaskálanum við Grjótá, með því 
skilyrði, að hreppsnefndin annist um að til verði á hinum nýja þingstað hæfilegt 
hús til þinghaldanna. 

Þetta er yður hjermeð til vitundar gefið. 

Samþykt 
um kynbætur nautgripa í Rangárvallasýslu. 

Sýslunefndin í Rangárvallasýslu hefir, samkvæmt lögum 20. október 1905, 
um kynbætur nautgripa, gert eftirfylgjandi 

samþykt 
um kynbætur nautgripa í Rangárvallasýslu. 

1. gr. 

Í Rangárvallasýslu skulu allir skyldir að geyma öll graðneyti 5 mánaða 
og eldri, annaðhvort í gripheldri girðingu, öruggu hliðarhafti, tjóðri, við innigjöt, 
eða á annan þann hátt, sem stjórnir nautgriparæktunarfjelaga, eða þar sem ekk- 
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109 ert slíkt fjelag er, hlutaðeigandi hreppsnefnd telur tryggan. Það skal vera jafn 

15. ágúst. óheimilt að láta graðneyti ganga laus í eigin landi sem annara, nema Í girð- 

ingu sjeu. 

2. gr. 

Nú vanrækir einhver geymslu á graðneyti samkvæmt framangreindu og 

graðneyti finst í annars manns landi, er þá ábúanda heimilt að aftra því, að það 

gjöri skaða, t. d. með því að hýsa það, tjóðra eða því um líkt, og skal eigandi 

skyldur að borga allan kostnað, sem af því leiðir, enda sje eiganda gert aðvart 

um hindrun þess innan tveggja sólarhringa. 

3. gr. 

Nú hefir graðneyti sloppið úr geymslu og gert skaða á kúm, áður en 

það var hindrað samkvæmt 2. gr., og er eigandi þá skyldur að bæta þann skaða 
að fullu. 

Ákvæði þetta gildir um öll graðneyti, sem hittast óhindruð á samþyktar- 

svæðinu, eins þótt eigandi þess sje búsettur utan samþyktarsvæðisins. 

4. gr. 

Kostnað og skaðabætur samkvæmt 2. og 3. gr. skal greiða eftir mati 

tveggja óvilhallra manna, og útnefna málsaðilar sinn hvorn. 

Komi matsmenn sjer ekki saman um kostnað og skaðabætur, kjósa þeir 

sjer oddamann.  Geti málsaðilar eigi komið sjer saman um útnefning mats- 

manna, útnefnir sýslumaður mennina, ef annarhvor aðila, eða báðir, fara þess á 

leit. Komi matsmenn sjer ekki saman um oddamann, er hlutaðeigandi hrepp- 

stjóri þess hrepps, þar sem tjónið verður, sjálfkjörinn oddamaður sje hann ekki 

við málið riðinn, ella sje hann útnefndur af sýslumanni. Mat matsmanna er 

bindandi og skal birt hlutaðeiganda tafarlaust. Kostnaður og skaðabætur falla í 

gjalddaga þann dag, sem úrskurður matsmanna er birtur hlutaðeiganda. 

5. gr. 

Í þeim hreppum, þar sem kynbótafjelör nautgripa eru þegar stofnuð, eða 

siðar verður komið á fót, má eigi nota önnur naut til undaneldis á fjelagssvæðinu 

en þau, er fjelagsstjórnin hefir valið, enda sjeu þau geymd á hentugum stöðum; 

og skal þá fjelagsstjórnin hafa vald til að ákveða bolatoll. 

6. gr. 

Graðneyti, sem valin eru til undaneldis, skulu vera hraust og þroskamikil 
og af því besta kyni, sem kostur er á. Sömu einkenni skulu og þær kýr hafa, 

sem undaneldisnaut eru valin undan. Fóðrun og hirðing kúa og nauta, sem 

ætluð eru til undaneldis (kynbótagripir), skal vanda sem allra best. Leita skulu 

fjelagsstjórnir álits eftirlitsmanns kynbótafjelagsins um val undaneldisnauta.
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8. gr. 109 

Hreppsnefndirnar á samþyktarsvæðinu hafa eftirlit með þvi, hver í sin-7$. ågist. 
um hreppi, að fyrirmælum samþyktar þessarar sje hlýtt. Þó geta hreppsnefndir 
falið eftirlitið stjórnum nautgriparæktunarfjelaga þeirra, er til eru á í því svæði, 
er hvert einstakt fjelag nær yfir, ef þær vilja takast það á hendur. Kostnaður 
Sá, sem af eftirlitinu leiðir, og ekki má fara fram úr 5 aurum fyrir hverja kú, 
greiðist úr hlutaðeigandi hreppssjóðum. 

8. gr. 

Brot gegn 1. og 5. gr. varðar sektum frá 5—50 krónum, er renna Í 
sveitarsjóð þess hrepps, þar sem brotið er framið, 

9. gr. 

Með brot gegn samþykt þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. nóvember 1912 
og birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands, 15. ágúst 1912. 

H. Hafstein. 

  

Jón Hermannsson. 

Auglýsing 110 16. ágúst. 

um breyting á 38. gr. heilbrigðissamþyktar Reykjavíkurkaupstaðar 30. jan. 
1905 og auglýsingu um breytingu á nefndri grein heilbrigðissamþyktarinnar 

frá 11. ágúst 1909. 

Samkvæmt lögum nr. 64, 10. nóvbr 1905, um heilbrigðissamþyktir fyrir 
bæjar- og sveitarfjelög, er hjermeð staðfest sú breyting á 38. gr. heilbrigðissam- 
þyktar fyrir Reykjavík 30. jan. 1905, og auglýsingu um breytingu á nefndri gr. 
heilbrigðissamþyktarinnar frá 11. ágúst 1909, að greinin orðist þannig: 

Þeim mönnum, er slátruðu til sölu eða seldu kjöt eða gerðu matvæli af 
kjöti til sölu á þeim tíma, er heilbrigðissamþykt bæjarins 30. jan. 1905 öðlaðist
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110 gildi, getur bæjarstjórnin með ráði heilbrigðisnefndar veitt undanþágu frá 31. 

16. ágúst. 33., 36. og 37. gr. samþyktarinnar, en þó ekki lengur en til ársloka 1912. 

Þetta er hjermeð gjört heyrum kunnugt. 

Í stjórnarráði Íslands, 16. ágúst 1912. 

H. Hafstein. 

Eggert Briem. 

111 Reglugjörð 
29. ágúst. 

fyrir stýrimannaskólann í Reykjavík. 

Samkvæmt 1. gr. laga, nr. 22, 11. júlí 1911, um stýrimannaskólann í 

Reykjavík, eru hjermeð settar eftirfarandi reglur um kenslufyrirkomulag skól- 

ans m. m. 

I. 

Um markmið skólans og skipun. 

1. gr. 

Markmið stýrimannaskólans er að veita kenslu í siglingafræði og gufu- 

vjelafræði og undirbúa lærisveina skólans undir íslensk stýrimannapróf, hið meira 

og hið minna, og próf í gufuvjelafræði. 

2. gr. 

Lærisveinum skólans skal skift í 3 deildir: Í 1. deild skólans skulu vera 

allir nýsveinar; í 2. deild þeir lærisveinar, sem lesa til hins minna stýrimanna- 

prófs, og í 3. deild þeir lærisveinar, sem lesa til hins meira stýrimannaprófs. 

Setja má, ef þurfa þykir, 1. og 2. deild saman í eina deild, eða flytja nýsveina 

í 2. deild.
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II. 111 

29. ågust. Kenslugreinir, kenslustundir og leyfi. 

3. gr. 

Í skólanum skal kenna: Siglingafræði, stærðfræði, íslensku, dönsku, ensku, 
sjórjett, gufuvjelafræði, alþjóðlegar siglingarreglur og merki, svo og einföldustu 
hjúkrunarreglur. 

  

4. gr. 

Vikustundir námsgreinanna: 

1. deild. 2. deild. 3. deild. 

Siglingafræði 21 21 

Stærðfræði 25 3 3 

Íslenska 4 4 3 
Danska 4 4 3 
Enska 2 2 4 

Sjórjettur 2 2 2 

Siglingareglur og merki 1 1 
Gufuvjelafræði 3 

Samtals 37 37 40 stundir. 

Ennfremur skal verja 2 stundum å månudi til ad leidbeina nemendum i 

2. og 3. deild um einföldustu hjúkrunarreglur þegar sjúkdóm eða slys ber að 

höndum. 

Með samþykki stjórnarráðsins má gjöra breytingar frá ákvæðum grein- 
arinnar, ef sjerstakar ástæður eru. 

5. gr. 

Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 

6. gr. 

Á viku hverri skulu í hverri deild stýrimannaskólans eigi vera færri en 
36, og eigi fleiri en 40 kenslustundir. Hver kenslustund sje 50 mínútur, en hlje 
milli kenslustunda 10 mínútur. Kenslustundir byrja kl. 8 árdegis. 

Forstöðumaður semur stundatöflu fyrir hvert skólaár, og leggur hana undir 
úrskurð stjórnarráðsins. 

1. gr. 

Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

1. Jólaleyfi, er nær frá 24. degi desembermánaðar til 2. dags janúarmánaðar, 

að báðum þeim dögum meðtöldum. Beri 2. janúar upp á föstudag, skal 
byrja kensluna næsta mánudag á eftir, en beri 2. janúar upp á sunnudag, 

skal byrja hana næsta þriðjudag á eftir.
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Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skirðag, og til þriðja í páskum, að 

báðum þeim dögum meðtöldum. 

Sumardagurinn fyrsti. 
Sumarleyfi, er nær frá afloknum burtfararprófum til 30. september. 

III. 

Um inntöku á skólann og inntökuskilyrði. 

8. gr. 

Aðgang að skólanum geta nemendur fengið hvenær sem er á kensluskeið- 

inu, á meðan húsrúm leyfir; svo skal þeim og leyft að fara úr skólanum, geti 

þeir einhverra orsaka vegna ekki haldið náminu áfram, þó eigi án mjög brýnna 

ástæðna fyrir 15. febrúar. 
Inntökubeiðni skal vera skrifleg, stíluð til stjórnarráðsins, og afhendast 

forstöðumanni skólans, er kemur henni á framfæri. 

D
O
 mm

 
a 

9. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku í skólann eru: 

Að umsækjandinn hafi óflekkað mannorð. 

Að hann sje fullra 16 ára að aldri. 

Að-hann sje vel læs, sæmilega skrifandi, kunni 4 höfuðgreinar í heilum töl- 

um og brotum og riti íslensku stórlýtalaust. 

Að hann hafi verið í sjóferðum á þilskipi eigi skemur en 6 mánuði. 

Að sjón hans sje svo fullkomin sem nauðsynlegt er fyrir stýrimenn. 

Að hann sje ekki haldin af neinum næmum sjúkdómi, eða öðrum líkams- 

kvilla, sem orðið geti hinum nemendunum skaðvænn. 
Vottorð um atriði þessi skulu fylgja inntökubeiðninni. 

IV. 

Um kennara skólans. 

10. gr. 

Kennarar skólans eru: Forstöðumaður og tveir fastir aukakennarar, svo 

og þeir stundakennarar, sem stjórnarráðið skipar. 

11. gr. 

Forstöðumaður skal hafa á hendi allar munnlegar kenslustundir í stærð- 

fræði og siglingafræði í 2. og 3. deild skólans; ennfremur skal hann annast þá
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skriflega kenslu, sem hann getur komist yfir í sömu deildum. Þó ber honum eigi 111 

að kenna meira en 5 stundir á dag, eða 30 stundir á viku. 29. ágúst. 

12. gr. 

Sá aukakennari, sem kennir siglingafræði, skal annast skriflega kenslu í 

deildum skólans; skal hann hafa svo margar stundir, sem hann getur komist 
yfir, en eigi ber honum þó að kenna meira ea 5 stundir á dag eða 30 stundir á 

viku, auk verklegra æfinga úti við. 

13. gr. 

Sá aukakennarinn, sem hefir á hendi kenslu í gufuvjelafræði, skal kenna 
gufuvjelafræði í vjelfræðisdeildinni og 3ju deild skólans. Lesi engir gufuvjela- 

fræði í 3ju deild, skal hann og kenna stærðfræði í vjelfræðisdeild, og lesi enginn 

vjelfræði í vjelfræðisdeild, skal hann kenna stærðfræði við skólann. 

14. gr. 

Til þeirrar kenslu, sem hinir föstu kennarar hafa ekki á hendi, skal 

ráða stundakennara eftir þörfum. Þeir, sem sækja vilja um stundakenslu, af- 

henda forstöðumanni beiðni um það, stílaða. til stjórnarráðsins, en forstöðumaður 

sendir þær stjórnarráðinu ásamt tillögum sínum. 

15. gr. 

Sæki aðrir en Íslendingar um kenslu, verða þeir að sanna næga kunn- 
4 

áttu sína í málinu, því að sjálfsögðu fer öll kenslan fram á Íslensku. 

16. gr. 

Kennarar skólans skulu dyggilega nota kenslustundirnar til að fræða 

lærisveinana, og láta sjer umhugað um að kenslan nái tilgangi sínum. Þeim ber 

jafnan að vera komnum í skólann áður en kenslustund þeirra byrjar, og fara 

tafarlaust í sína kensludeild þegar hringt er inn í deildirnar. 

V. 

Um stjórn skólans. 

17. gr. 

Forstöðumaður hefir á hendi stjórn skólans undir yfirumsjón stjórnar- 

ráðsins. Hann skal sjá um að góðri reglu sje haldið í skólanum, standa fyrir 

útvegunum á öllu sem skólinn þarfnast, sjá um ræstingu og viðhald á húsa- 

kynnum skólans úti og inni, og hafa á hendi reikningshald hans. Við hver ára- 

mót skal hann senda stjórnarráðinu aðalreikning með fylgiskjölum yfir það, sem 
skólinn hefir brúkað hið liðna ár.
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18. gr. 

Forstöðumaður skal sjá um að í skólanum sjeu þessar bækur, og þær 

færðar reglulega: Prófbók, brjefabók, áhaldabók, athuganabók og dagbók. 

19. gr. 

Að afloknum burtfararprófum skal forstöðumaður senda stjórnarráðinu 

greinilega skýrslu um ásigkomulag skólans, kensluna og prófin. 

VI. 

Verklegar æfingar. 

20. gr. 

Verklegar æfingar skulu viðhafðar úti við með hinum ýmsu mælingar- 

og miðunaráhöldum skólans. Skulu nemendur æfðir í að gera breiddar- og lengdar- 

athuganir, asimutathuganir, tímaathuganir og staðarlínuathuganir; eftir atvikum 

skulu þessar athuganir gjörðar yfir hafsbrún eða tilbúinn sjóndeildarhring. At- 

huganirnar skal rita í athuganabók skólans. Þar skal skýrt frá, hvenær athug- 

anin fór fram, á hvaða stundu, nafn þess eða þeirra sem athuguðu, svo og hvað 
út kom við útreikninginn. 

Sjerhver athugun skal skrifuð svo fullkomlega að hún verði endurreikn- 
uð, ef vill. 

Ennfremur skulu nemendur æfðir í hornmælingum milli fastra hluta á 

landi, svo og í því að rannsaka deviation og reikna hana út. 

VIL 

Um nemendur skólans. 

21. gr. 

Nemendur skulu jafnan vera komnir í skólann á hverjum degi áður en 

kenslustundir byrja, og geti nemandi eigi sótt skólann sakir sjúkleika eða af 

öðrum gildum ástæðum, ber að tilkynna það forstöðumanni. Þeir skulu ávalt 

vera siðprúðir og ástundunarsamir, ekki viðhafa áflog eða ryskingar í skólahús- 

inu, neyta þar matar eða reykja tóbak. Í kenslustund mega þeir ekki fara út, 

án leyfis hlutaðeigandi kennara. 

22. gr. 

Valdi nemandi skemdum á kensluáhöldum, eða öðrum munum skólans, 
skal hann bæta að fullu. 

Sje það fullvíst að slíkar skemdir hafi orðið af völdum nemanda í ein- 

hverri ákveðinni deild, og enginn gangist við, skulu nemendur þeirrar deild- 

ar bæta skaðann í fjelagi.
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23. gr. 111 

Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi, eða sýni ókurteisi eða óhlýðni, ??. ágúst. 

eða sje óreglusamur og skólavera hans teljist skaðleg fyrir skólann eða gagns- 

laus fyrir nemandann sjálfan, má vísa honum burt úr skólanum um stundar- 

sakir, telji kennarar skólans nauðsynlegt að vísa honum burt fyrir fult og alt, 

skal til þess fengið leyfi stjórnarráðsins. 

24. gr. 

Stjórnarráðið setur reglur um það, hvernig burtfararprófunum skuli hag- 

að, og hvað útheimtist til að standast þau; það gefur og út fyrirmynd fyrir próf- 

vottorðum. 

Reglugjörð 30. nóvbr. 1898 er hjermeð feld úr gildi. 

Í stjórnarráði Íslands, 29. ágúst 1912, 

H. Hafstein. 
  

Eggert Briem. 

Reglugjörð 112 
29. ágúst. 

fyrir vjelfræðisdeild stýrimannaskólans í Reykjavík. 

Samkvæmt 10. gr. í lögum nr 25, 11. júlí 1911, um atvinnu við vjelgæslu 
á íslenskum gufuskipum, eru hjermeð settar eftirfarandi reglur um það, hvernig 
vjelfræðiskenslunni við stýrimannaskólann skuli háttað, svo og um tilhögun á 
vjelfræðaprófi og hvað til þess útheimtist. 

I. 

Um markmið vjelfræðisdeildarinnar, inntökuskilyrði, kenslu o. fl.. 

1. gr. 

Markmið vjelfræðisdeildar þeirrar, sem stofnuð er við stýrimannaskólann, 
er að búa lærisveina undir vjelstjórapróf. 

2. gr. 

Skilyrði fyrir inntöku í vjelfræðisdeildina eru: 

1. Að lærisveinninn hafi óflekkað mannorð.
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112 2. Að hann sje fullra 16 ára að aldri. 
29. ágúst.3. Að hann hafi stundað járnsmiíði í 2 ár. 

4. Að hann sje ekki haldinn af neinum næmum sjúkdómi eða öðrum líkams- 

kvilla, sem orðið getur skaðvænn hinum nemendunum. 

3. gr. 

Beiðni um inngöngu í vjelfræðisdeildina sendist forstöðumanni stýri- 

mannaskólans; skal hún vera skrifleg og stíluð til stjórnarráðsins. Inntöku- 

beiðninni skulu fylgja vottorð um þau skilyrði, sem talin eru í 2. grein. For- 

stöðumaður sendir stjórnarráðinu inntökubeiðnirnar ásamt tillögum um þær. 

4. gr. 

Skólaárið byrjar 1. október og endar 30. september. 

= 
5. gr. 

Þessi skulu vera lögboðin leyfi: 

1. Jólaleyfi, er nær frá 24. degi desembermánaðar til 2. dags janúarmánaðar, að 

báðum þeim dögum meðtöldum. Beri 2. janúar upp á föstudag, skal kensl- 

an byrja næsta mánudag, en beri 2. janúar upp á sunnudag, skal kenslan 

byrja næsta þriðjudag á eftir. 

2. Páskaleyfi, er nær frá miðvikudegi fyrir skírdag og til þriðja í páskum, að 

báðum þeim dögum meðtöldum. 

Sumardagurinn fyrsti. 

4. Sumarleyfi, er nær frá afloknu burtfararprófi til 30. september. 

9 

6. gr. 

I hverri viku skulu vera 30 kenslustundir, 5 kenslustundir å dag. Skal 

17 stundum varid til kenslu i eðlisfræði og vjelfræði, 4 stundum til kenslu í stærð- 

fræði og 3 stundum til kenslu í íslensku, dönsku og ensku, í hverri grein. 

Á milli hverra tveggja samliggjandi kenslustunda skal gefið 10 mínútna hlje. 

T. gr. 

Forstöðumaður stýrimannaskólans skal hafa á hendi alla umsjón með vjel- 

fræðisdeildinni, standa fyrir útvegunum á öllu því, sem deildin þarfnast, á sama 

hátt og hann hefir á hendi umsjón stýrimannaskólans og sjer um þarfir hans. 

Hann skal ráða stundakennara, skipa fyrir um fyrirkomulag kenslunnar 

og semja stundatöflu fyrir hvert skólaár, er stjórnarráðið samþykki. 

8. gr. 

Öll nauðsynleg áhöld, sem nota þarf við kensluna í skólanum leggur 

skólinn til, en sjálfir skulu lærisveinar kosta bækur þær og áhöld, sem þeir 

þurfa við námið.
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9. gr. 

Öll áhöld og muni skólans, bæði innanhúss og utan, svo og skólahúsið 

sjálft, skulu þeir fara vel með, og skemmist eða glatist nokkuð af munum eða 

áhöldum skólans fyrir vangá þeirra eða kæruleysi, eða ef skemdir verða á skóla- 

húsinu af þeirra völdum, skulu þeir greiða fullar bætur fyrir. 

Þeir skulu vera komnir í skólann á hverjum degi áður en kenslustundir 

byrja, og mega ekki fara út í kenslustund án leyfis hlutaðeigandi kennara. 

Í skólanum skulu þeir ávalt vera siðprúðir og ástundunarsamir, ekki 
neyta matar í skólanum nje reykja tóbak. 

Geti lærisveinn eigi sótt kenslustundir, ber að tilkynna það forstöðumanni, 
og færa ástæður fyrir. 

10. gr. 

Forstöðumaður skal rita í bók, sem til þess verður útveguð, nöfn, fæði 
ingar-stað, -dag og -ár þeirra lærisveina, sem koma í vjelfræðisdeildina. Í bókinni 

skal og geta þeirra, sem próf taka, og prófeinkunna þeirra; ennfremur skal og 

geta þess, hvenær þeir fara úr deildinni, sem af einhverjum öðrum ástæðum fara 

úr henni án þess að lúka burtfararprófi. Bók þessi skal ávalt geymd í stýri- 

mannaskólanum. 

1l. gr. 

Að loknu burtfararprófi skal forstöðumaður senda stjórnarráðinu greini- 

lega skýrslu um vjelfræðisdeildina, kensluna og prófið. 

IL. 

Um prófið. 

12. gr. 

Vjelstjóraprót skal haldið í stýrimannaskólanum í Reykjavík í mars- eða 
aprilmánuði ár hvert. 

13. gr. 

Sá, sem óskar að ganga undir prófið, skal afhenda forstöðumanni stýri- 

mannaskólans eiginhandar umsóknarskjal, stilað til stjórnarráðsins, þess efnis, að 

honum verði leyft að ganga undir prófið. Umsóknarskjalinu skulu fylgja þessi 
vottorð: 

1. Um það, að hann hafi stundað járnsmíði í 3 ár eftir 14 ára aldur í þeim járn- 
smiðjum, sem teknar eru gildar af stjórnarráðinu. 

2. Vottorð frá iðnmeistara hans um kunnáttu, dugnað, hegðun og reglusemi. Hafi 

járnsmíðanámið að nokkru eða öllu leyti verið stundað í járnsmiðjum erlendis, 

verður vottorðið að vera staðfest af rjettum yfirvöldum. 

1912 

112 
29. ågust.
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112 Sje sá, sem undir prófið vill ganga, eigi lærisveinn í vjelfræðisdeildinni, 
29. ágúst. þá skal beiðni hans um að mega ganga undir prófið send stjórnarráðinu 3 mán- 

uðum áður en á að halda prófið. 

Auk áðurnefndra vottorða skulu beiðni þessari fylgja skirnarvottorð og 

vottorð frá þeim manni eða mönnum, sem hafa kent honum vjelfræði. 

Hafi umsækjandi gengið undir vjelfræðispróf áður, skal þess getið í um- 

sókninni. 

14. gr. 

Á tilteknum degi og stundu skulu prófsveinar mæta í prófstofunni og 

hafa með sjer nauðsynleg uppdráttaráhöld, pappir og skriffæri. Við byrjun prófs- 

ins draga prófsveinar um, í hvaða röð þeir koma upp í munnlega prófinu. Það 

tölunúmer, sem hver prófsveinn fær, skal hann skrifa efst á skriflegu verkefnin 

og verkefnisúrlausnir sinar, svo og nafn sitt. 

15. gr. 

Prófið er bæði munnlegt og skriflegt. Það skal haldið opinberlega af 

prófnefnd; eru í henni vjelfræðiskennari stýrimannaskólans og 2 menn aðrir, sem 

stjórnarráðið setur til þess í hvert skifti, og annan þeirra sem oddvita prófnefnd- 
arinnar. Að minsta kosti annar hinna skipuðu prófdómenda skal hafa leyst af 

hendi fullkomið vjelstjóraprót. 

Hinir skipuðu prófdómendur tiltaka verkefni til munnlegs og skriflegs 

prófs. Verkefni til skriflega prófsins skulu þeir afhenda í lokuðu umslagi í byrjun 

hvers úrlausnartíma. 
Til að dæma um kunnáttu í íslensku, ensku og dönsku, getur stjórnar- 

ráðið, ef þörf þykir, skipað 1 eða 2 menn aðra; tiltaka þeir þá verkefni í þeim 

greinum. 
Kennarinn í hverri grein heldur hið munnlega próf. Tungumálakennarar 

dæma um kunnáttu prófsveina, hver í sinni grein, ásamt einum prófdómanda. 

16. gr. 

Við skriflega prófið fá allir prófsveinar sömu verkefni. Hvert verkefni 

skal innihalda tvö eða fleiri minni dæmi í sömu fræðigrein. Á verkefnisseðlun- 

um sje tekið fram, hve langur tími sje veittur til að svara. 
Öll þau blöð, sem prófsveinninn brúkar við úrlausn verkefnanna, skal 

hann afhenda eftirlitsmönnum hins skriflega prófs um leið og hann afhendir 

verkefni og úrlausn. Á öll slík blöð skal hann rita nafn sitt og prófnúmer. 

Þessi blöð eru því að eins gild, að þau sjeu áður stimpluð með stimpli stýri- 

mannaskólans.
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Án sjerstaks leyfis mega prófsveinar undir engum kringumstæðum hafa 112 
kenslubækur eða önnur slík hjálpartæki við skriflega prófið. 29. ágúst. 

Þeir prófsveinar, sem kann að þykja eitthvað ógreinilegt í verkefninu, 
geta snúið sjer til eftirlitsmanna. 

Eigi mega prófsveinar hafa verkefni í lengri tíma en veittur er til að 
svara því 

17. gr. 

Munnlegu spurningarnar skulu vera tveimur fleiri en prófsveinar. Við 
prófið dregur hver prófsveinn sína spurningu. Munnlega prófið má eigi halda 
meðan prófsveinar eru að svara skriflegu verkefnunum. 

18. gr. 

Meðan á skriflega prófinu stendur, mega engir aðrir en prófsveinar og 
eftirlitsmennirnir vera í prófstofunum. Að minsta kosti annar hinna skipuðu 
prófdómenda skal vera eftirlitsmaður. Þeir bera ábyrgð á því, að engum brögð- 
um sje beitt. Í prófstofunum má ekkert samtal vera millum prófsveina. 

Sannist það, að prófsveinn reyni að fá hjálp, láti hjálpa sjer, eða hjálpi 
öðrum, skal honum þegar vísað frá prófi, og skal þá svo álitið, sem hann hafi 
eigi staðist prófið. 

Gangi prófsveinn frá prófi, og kenni sjúkleik um, en sannar síðar með 
læknisvottorði, að hann hafi verið forfallaður, þá ber að líta svo á, sem hann 
hafi eigi gengið undir prófið, og má þá prófa hann aftur á sama próftíma, jafn- 
skjótt og þvi verður viðkomið. 

Sannist það fyrir oddvita prófnefndarinnar, að prófsveinn hafi hegðað 
sjer ósæmilega við prófið, getur oddviti rekið prófsveininn frá prófinu. 

Áður en prófið byrjar skal oddviti prófnefndar semja próftöflu; skal hún 
fest upp í stýrimannaskólanum minst degi áður en prófið byrjar. Prófsveinar 
skulu mæta stundvíslega samkvæmt þessari töflu. 

19. gr. 

Við prófið skulu gefnar 11 einkunnir, sem sje: 

Í gufuvjelafræði: 4 eink. fyrir 2 skriflegar og 2 munnlegar úrlausnir. 

Í stærðfræði: 2 — — 1 skriflega og 1 munnlega úrlausn. 

Í eðlisfræði: 1 —  — 1 munnlega úrlausn. 

Í bifvjlafræði: (1 — — 1 — — 
Í íslensku: 1 — — 1 munnlega og skriflega úrlausn. 
Í dönsku: 1 — — 1 munnlega úrlausn. 

Í ensku: 1 — — 1 — —
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20. gr. 

Fyrir svör á hverri spurningu skal prófnefndin gefa einhverja af einkunn- 

29. ágúst. um þeim, er hjer skulu taldar, og jafngilda þær tölum þeim, er hjá þeim standa: 

ágætlega = 7, dável = = 4, laklega = 1, illa — = — 3, 

ágætlega —- = 6, vel = 8, laklega = = 0, afarilla = = 5. 

dável — 5, vel — = 2, illa = = 1. 
Verði prófdómendur eigi ásáttir um, hverja einkunn skuli gefa fyrir 

frammistöðu í einhverri grein, skal sú einkunn gefin, sem að tölugildi er næst 

meðaltalinu af tölugildum einkunna þeirra, er gefnar hafa verið; sje meðaltal 

þetta = 2 verður einkunnin illa (= 1). 

Fa
 

111. 

Um prófkröfurnar. 

21. gr. 

Til hins íslenska vjelstjóraptófs útheimtist: 
Í vjelfræði: Þekking á byggingu, samsetningi og meðferð gufuvjela og bif- 

vjela í skipum og bátum, eldsneyti, brenslu, aflmælislínum (Indikatordiagram- 

mer) og þeim stærðum, sem fundist geta með þeim, þekking á hestafli gufu- 

vjela, kolaeyðslu, smyrsla- og þjettiáhöldum, tæmiáhöldum og slökkvitólum, 

hjálparvjelum skipsins, ryði og vörnun gegn því, hirðingu gufukatlanna, helstu 

hlutum skips og skiftingu þess í vatnsheld hólf, þekking á lagaákvæðum um 

íslensk gufuskip. 
Í eðlisfræði: Þekking á hinum almennu eðlisfræðilegu eiginleikum hluta, hin 

almennu lögmál fyrir föstum, fljótandi og loftkendum hlutum, jafn vægi og hreyf- 

ing hluta, eðlisþyngd, saltmælum, þrýstimælum, dælum, útþenslu hluta við 

hita, hitamælum, hitaafli (Varmefylde), dreyfingu hitans, bræðslu, uppgufun, 

suðu, eiginleikum vatnsgufunnar, hita og vinnu. 

Í vjelateikningu: Að geta mælt og teiknað hluta úr gufuvjel, sem ekki er 

mjög samsettur. 

Í reikningi: Að geta reiknað hinar fjórar reikningstegundir með tilteknum og 

óþektum stærðum í heilum tölum, almennum brotum og tugabrotum, að geta 

fundið óþekta tölu í hlutfallslíkingu, þekking á veldi og rót, þekking á beinum og 

bjúgum línum, flötum þríhyrningum, samsíðingum, marghyrningum, hringum og 

línum þeirra, að finna óþekta parta í þríhyrningi með uppdrætti, þekking á 

máleiningum flata, á flatarmáli þríhyrninga, samsíðinga, og hringflata, á mál- 
einingu líkama, á rúmmáli teninga, strendinga (Prisme) og sívalninga. 

Í íslensku: Að geta gert ljettan íslenskan stíl um alment efni, skifað allvel, 

skýrt og nokkurnveginn rjett. 
Í dönsku: Að hafa lesið kafla í danskri bók eigi minna en 150 bls., geta þýtt hann 
munnlega á íslensku og talað um hversdagsefni á dönsku svo skiljanlegt sje.
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1. Í ensku: Að hafa lesið kafla í enskri bók, eigi minna en 150 bls., geta þýtt 112 

hann munnlega á íslensku og talað um hversdagsefni á ensku svo skiljan-29. ágúst. 
legt sje. 

IV. 

Um skilyrði fyrir að standast prófið og prófsvottorð. 

22. gr. 

Til þess að standast prófið útheimtist. 

a) Í vjelfræði (vjelfræði, bifvjelafræði og vjelteikningu) minst meðaleinkunnin 2. 

b) Í öðrum greinum minst meðaleinkunnin 2. 

Cc) Í samanlögðum prófgreinunum minst meðaleinkunnin 3. 

Hin hæsta aðaleinkunn við prófið verður þannig 77 stig, en hin lægsta 33 stig. 

23. gr. 

Hver prófsveinn, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það að afloknu 

prófi, skal það samið bæði á íslensku og dönsku og sniðið eftir þessari fyrirmynd: 
N. N. (fult nafn) 

fæddur (fæðingar- staður, -dagur og -ár) 

hefir staðist 

hið íslenska vjelfræðispróf, 

en til þess útheimtist: 

(hjer skal talið það, sem útheimtist samkv. 21. gr. í þessari reglugjörð) 

og hlotið aðaleinkunnina ..... 

Reykjavík, árið 
NN. N.N. N.N. 

(undirskrift profnefndarinnar). 

  
Hæsta adaleinkunn er 77 stig. Lægsta adaleinkunn er 33 stig. 

24. gr. 

Nöfn þeirra, sem undir prófið ganga, skal rita í prófbók, sem stjórnarráðið 
löggildir og geymir milli prófa. Í bók þessari skal skýrt frá fullu nafni hvers, 

eins, fæðingar- stað, -degi og -ári og einkunnum þeim og aðaleinkunn, sem gefin 

var við prófið; svo skal og færa inn í bók þessa öll hin skriflegu verkefni við 
prófið. Bókin skal færð af prófnefndinni og undirskrifuð af henni. 

Í stjórnarráði Íslands 29. ágúst 1912. 

H. Hafstein, 
Eggert Briem.
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Reglugjörð 
um kenslu og próf í bifvjelafræði við stýrimannaskólann í Reykjavik. 

1. gr. 

Til þess að gefa fiskimönnum, bátaformönnum og öðrum mönnum, sem stunda 

bifvjelar, kost á að kynnast útbúnaði bifvjela, pössun þeirra og viðhaldi í skipum eða 

á landi, skal árlega haldið eitt námsskeið í styrimannaskólanum, er stendur yfir 

minst 4 vikur, og skal forstöðumaður stýrimannaskólans auglýsa með minst 4ra 

vikna fyrirvara, hvenær kenslan eigi að byrja .Kenslan fer aðallega fram í fyr- 

irlestrum 2 tíma í senn annanhvorn virkan dag. Hún endar með burtfararprófi, 
er nefnist hið íslenska bifvjelaprót. 

2. gr. 

Sá, sem óskar að ganga undir prófið, skal afhenda forstöðumanni stýri- 

mannaskólans eiginhandar umsóknarskjal þess efnis, að honum verði leyft að 

ganga undir prófið. Það skal stilað til prófnefndarinnar, og því fylgja skirnar- 

vottorð. Enginn má ganga undir prófið yngri en 17 ára. 

Hafi umsækjandi gengið áður undir bifvjelapróf, skal þess getið í um- 
sóknarbrjefinu. 

3. gr. 

Prófið er munnlegt og verklegt. Það skal haldið opinberlega af prófnefnd; 

eru í henni vjelfræðiskennari stýrimannaskólans og 2 menn aðrir, sem stjórnar- 
ráðið setur til þess í hvert skifti, annan þeirra sem oddvita nefndarinnar. Þeir 

tiltaka prófsverkefnin. Skulu þau skrifuð á seðla, tveimur fleiri en prófsveinar eru. 
Prófsveinar skulu mæta á tilteknum degi og stundu á prófstaðnum, og hafa 

með sjer vinnuföt. 

Hver prófsveinn dregur sínar munnlegu spurningar eftir sömu reglu og 
við vjelstjóraprófið (sbr. 14. og 17. gr.) 

4. gr. 

Verklega prófið skal haldið við bifvjel í skipi eða á landi, eftir ákvæðum 

prófnefndar. Skal þar prófa þekkingu prófsveinsins í að setja bilvjelina á stað, 

skifta um gang hennar, í hirðingu og eftirliti bifvjela og áhalda þeirra. 

Áður en verklega prófið byrjar skal prófsveinninn hafa haft eigi minna 

en eina klukkustund til að kynna sjer bifvjelina. 

5. gr. 

Við prófið skulu gefnar 3 einkunnir, sem sje: 

1 einkunn fyrir úrlausn á samsetningu og vinnu bifvjela.
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1 einkunn fyrir gangskiftingu og stjórn. 
1 einkunn fyrir hirðingu, eftirlit og bætur á skemdum o. fl. 

Fyrir svör á hverri spurningu skulu gefnar einkunnir eins og við vjela- 
prófið (sbr. 20. gr.). 

Hæsta aðaleinkunn við prófið er 21 stig. Til þess að standast prófið 
þarf 9 stig. 

6. gr. 

Til hins íslenska bifvjelaprófs útheimtist: 
Þekking á olíum, sem brúkaðar eru í bifvjelar, útliti þeirra, gæðum, með- 

ferð og geymslu. Þekking á hinum algengustu bifvjelum, sem brúkaðar eru í 
skipum eða á landi, útbúnaði þeirra, hirðingu, starfrækslu og stjórn. Þekking 
á sundurliðun bifvjela, hreinsun þeirra og samsetningu. Þekking á að lagfæra 
þá galla á bifvjelum, sem orsakast af brúkun og sliti. Þekking á algengustu bil- 
unum bifvjela, áhöldum þeirra og endurbótum. 

7. gr. 

Hver prófsveinn, er staðist hefir prófið, fær vottorð um það að afloknu 
prófi; skal það samið á íslensku og sniðið eftir þessari fyrirmynd: 

N. N. (fult nafn) 

fæddur (fæðingar- staður, -dagur og -ár). 

hefir staðist 

hið íslenska bifvjelaprót, 

en til þess útheimtist: 
(hjer skal talið það, sem útheimtist samkvæmt 6. gr. í þessari reglugjörð) 

og hlotið aðaleinkunnina .... 

Reykjavík, árið 
NN. N.N. NN. 

(undirskrift prófnefndarinnar). 
  

Hæsta aðaleinkunn er 21 stig. Lægsta aðaleinkunn er 9 stig. 

8. gr. 

Nöfn þeirra, sem undir prófið ganga, skal rita í prófbók, sem stjórnarráðið 
löggildir og geymir milli prófa. Í bók þessari skal skýrt frá fullu nafni hvers 
eins, fæðingar- stað, -degi og -ári og einkunnum þeim og aðaleinkunn, sem gefin 
var við prófið. Bókin skal færð og undirrituð af prófnefndinni. Samrit af prót- 
bókinni skal jafnan vera í stýrimannaskólanum. 

i stjórnarráði Íslands, 29. ágúst 1912. 

H. Hafstein.
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ið mi Samþykt 
fyrir girðingarfjelag Selvogshrepps. 

Hreppsnefndin í Selvogshreppi í Árnessýslu, hefir, samkvæmt lögum 30. 

júlí 1909, um girðingar, gert eftirfylgjandi 

samþykt 

fyrir girðingarfjelag Selvogshrepps. 

1. gr. 

Í girðingarfjelaginu eru allir búendur Selvogshrepps, að undanskildum 

ábúendum Stakkavíkur og Herdisarvíkur. 

2. gr. 

Með samþykt þessari er ákveðið að setja girðingu frá sjó milli Ness Í 

Selvogi og Þorlákshafnar, upp yfir Selvogsheiði austan við Eystri-hnúka og vestur 

að Svörtubjörgum og þaðan út að Hlíðarvatni hjá Vondaviki. 

3. gr. 

Girðingin skal vera 5 þætt gaddavirsgirðing, og að öllu eins og fyrir er 

mælt í reglugjörð um girðingar 29. mars 1910 (Stj.tíð B. deild, T1. bls.) 

4. gr. 

Til þess að hafa á hendi stjórn fjelagsins og með því allar framkvæmdir 

girðingunni viðkomandi, koma henni á, annast um peninga útveganir í því skyni, 

árlegt viðhald og eftirlit, niðurjöfnun á gjaldi til hennar, innheimtu á því og öllu öðru 

girðingunni viðkomandi, skulu kosnir 3 fjelagsmenn og hafa þeir starf það á hendi 

í 3 ár, getur enginn skorast undan kosningu, þó er sá, sem hefir verið í stjórn- 

inni í 3 ár, ekki skyldar til að taka á móti endurkosningu fyrri en að 3 árum 

liðnum; flytji einhver hinna kosnu manna burt af girðingarsvæðinu eða deyi áður 

en kjörtíminn er liðinn, skal þegar kosið í hans stað á næsta hreppskilaþingi. Á 

hverju vori, jafnskjótt og snjóa leysir, skal vandlega aðgætt, hvort skemdir hafa 

orðið á girðingunni, og skal þær bæta svo fljótt sem auðið er. Verði einhver 

uppvís að því að spilla girðingunni af ásettu ráði, skal hann bæta skemdirnar. 

5. gr. 

Á hverju vori fyrri hluta júnímánaðar, skal jafna niður gjaldi því, sem 

það ár er nauðsynlegt til að standast kostnað þann er af girðingunni leiðir, og
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skal því jafnað niður á fjelagsmenn eftir tölu sauðfjár, er hver fyrir sig á innan 114 
girðingar það sumar, svo og á öll hross, sem nauðsynlegt er að hafa í girðingunni 10. sept. 
yfir sumarið; á hvert hross skal að minsta kosti leggja jafnmikið gjald og á 5 
sauðkindur. 

Heimilt er stjórn fjelagsins að ákveða hvort utanhreppsfjenaður er tekinn 

í girðinguna, og með hvaða gjaldi. Eindagi á girðingargjaldi er 31. októbermán- 
aðar ár hvert. 

6. gr. 

Frá því sauðfje er úr ullu á vorin og þar til á haustin, á þeim tíma er 
stjórn fjelagsins ákveður, skal ekki vera innan girðinga annar fjenaður en naut- 

gripir, ær, er fært hefir verið frá eða ætlað er að selja undan dilka fyrir rjettir, 

og hross þau, sem nauðsynleg eru til aðdrátta. 

"7 
. gr. 

Brot gegn samþykt þessari varða sektum frå 2 til 20 kr., sem renna i 
sveitarsjóð. 

8. gr. 

Með mál útaf samþykt þessari skal fara sem almenn lögreglumál 

Samþykt þessi er hjermeð staðfest til að öðlast gildi 1. október 1912 og 
birt til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

i stjórnarráði Íslands, 10. september 1912. 

H. Hafstein. 

    

Jón Hermannsson.
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115 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Sigurðar Pálssonar 
13. sept. hjeraðslæknis, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Islands 13. 

september 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Sigurðar Pálssonar hjeraðslæknis. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 1000 kr. framlagi úr varasjóði sparisjóðs 

Sauðárkróks og gjöfum einstakra manna, og nefnist >Minningarsjóður Sigurðar 

Pálssonar hjeraðslæknis. 

2. gr. 

Sjodnum skal stjórnað af forstöðunefnd sjúkrahússins á Sauðárkróki og 

ávaxtaður í sparisjóði Sauðárkróks eða annari tryggri peningastofnun. 

3. gr. 

Í janúarmánuði ár hvert, i fyrsta sinn årid 1913, skal fyrstöðunefnd 
sjúkrahússins á Sauðárkróki úthluta alt að ?/, hlutum af årsvoxtum sjóðsins fyrir 

umliðið ár sem styrk til þess eða þeirra sjúklinga úr Skagafjarðarsýslu, er legið 

hafa á sjúkrahúsinu á hinu liðna ári, sem sakir fátæktar eða annara kringum- 

stæðna þættu maklegastir styrks. Einn þriðji hluti ársvaxtanna að minsta kosti, 

og þær gjafir, er sjóðnum kynni að hlotnast, leggist árlega við sjóðinn og ávaxt- 

ist með höfuðstólnum, er aldrei má skerða. 

4. gr. 

Forstöðunefnd sjúkrahússins semji árlega reikning sjóðsins fyrir umliðið 

ár, og leggist reikningurinn árlega fyrir aðalfund sýslunefndar Skagafjarðarsýslu 

til yfirskoðunar. 

Þannig samþykt af stjórn sparisjóðs Sauðárkróks samkvæmt umboði aðal- 
fundar sjóðsins 4. nóvbr. 1911. 

Stjórn sparisjóðs Sauðárkróks 18. ágúst 1912. 

Páll V. Bjarnason. Arni Björnsson. Kristján Blöndal.
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Minningarsjóð Stepháns Jónssonar 116 
verslunarstjóra, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 13. 13. sept. 

september 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

a F 

Skipulagsskrå 
fyrir Minningarsjod Stephåns Jénssonar verslunarstjåra. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 1000 kr. framlagi úr varasjóði sparisjóðs 

Sauðárkróks og nefnist >Minningarsjóður Stepháns Jónssonar verslunarstjóra. 

2. gr. 

Sýslumaðurinn í Skagafjarðarsýslu hefir á hendi stjórn sjóðsins þar til 

hafnarnefnd er skipuð á Sauðárkróki, en eftir það skal hafnarnefnd Sauðárkróks 

stjórna sjóðnum. Sjóðinn skal ávaxta í sparisjóði Sauðárkróks eða annari tryggri 

peningastofnun. 

3. gr. 

Å hverju åri må verja alt ad ?/s hlutum af ársvöxtum sjóðsins fyrir um- 

liðið ár til umbóta á hafnarmálum Sauðárkrókshafnar, eftir því sem henta þykir. 

Þriðjungur ársvaxtanna að minsta kosti, og allir vextirnir, ef úthlutun skyldi 

ekki fara fram eitthvert ár, svo og þær aðrar tekjur, er sjóðnum kynni að hlotn- 

ast, leggist árlega við höfuðstól sjóðsins og ávaxtist með honum. Höfuðstól sjóðs- 

ins má aldrei skerða. 

4. gr. 

Reikningur sjóðsins fyrir umliðið ár skal árlega lagður fyrir sýslunefnd 

Skagafjarðarsýslu til yfirskoðunar. 

Þannig samþykt af stjórn sparisjóðs Sauðárkróks samkvæmt umboði aðal- 

fundar sjóðsins 4. nóvbr. 1911. 

Stjórn sparisjóðs Sauðárkróks 28. ágúst 1912. 

Páll V. Bjarnason. Arni Björnsson. Kristján Blöndal.



1912 234 

117 Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð ekkna og munaðar- 

18. sept. leysingja í Neshreppi utan Ennis, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

ráðherra Íslands 13. september 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

m Fr 

Skipulagsskrå 
fyrir Styrktarsjóð ekkna og munaðarleysingja í Neshreppi utan Ennis. 

1. gr. 

Sjóðurinn skal heita Styrktarsjóður ekkna og munaðarleysingja í Nes- 

hreppi utan Ennis. Stofnfjed er kr. 667,04. 

2. gr. 

Sjóðurinn skal standa á vöxtum í Söfnunarsjóði Íslands óhaggaður í 100 

— eitt hundrað — ár. Þann tíma allan skulu vextirnir lagðir við höfuðstólinn, og 

má á engan hátt skerða hvorugt. Að þeim tíma liðnum skal útbýta 3/, hlutum 

vaxtanna, eins og til er tekið í 3. gr. Höfuðstólinn og '/4 hluta vaxtanna má 

aldrei skerða. 

3. gr. 

3/, hlutum vaxtanna skal årlega utbyta til bågstaddra ekkna og munad- 

arlausra barna i Neshreppi utan Ennis. Það er á valdi stjórnarnefndar sjóðsins 

hve margir hljóta styrkinn í hvert skifti. Þegar frá líður og sjóðurinn hefir 

vaxið, mega styrkveitingar úr honum vera víðtækari, en allar skulu þær ganga 

til líknarfyrirtækja, og alt af skulu munaðarlausar ekkjur og börn ganga fyrir 

styrkveitingum. 

4. gr. 

Syslunefndin i Snæfellsness- og Hnappadalssyslu hefir å hendi stjórn 

sjóðsins, geymir eignarskilríki hans og önnur skjöl, birtir årlega i Stjornartidind- 

um landsins yfirlit yfir hag hans, og skal þar ávalt getið stofnársins. Einnig 

veitir sýslunefndin styrk úr honum þegar sá tími kemur. Eftir að farið er að 
veita styrk úr sjóðnum, skulu kosnir af atkvæðisbærum hreppsbúum í Neshreppi 

utan Ennis 8 menn í nefnd, sem búsettir sjeu í hreppnum, til að gera tillögu til 

sýslunefndar um hverjir verði aðnjótandi styrksins í hvert skifti, svo tímanlega 

ár hvert, að komið sje til sýslunefndar fyrir aðalfund hennar. Kosning nefnd- 

armannanna gildir fyrir 3 ár í senn.
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5. gr. 117 

Skipulagsskrá þessari má því aðeins breyta, að hún einhverra orsaka 18. sept. 
vegna nái ekki tilgangi sínum, en til þess að sú breyting sje gild, þarf að 

minsta kosti samþykki 3/, hluta atkvæðisbærra hreppsbúa, enda verði arði sjóðs- 

ins varið til einhverra opinberra almennra fyrirtækja eða framkvæmda innan 

hreppsins. 

6. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leitað konunglegrar staðfestingar. 

Sandi, 30. janúar 1912. 

Í umboði hreppsbúa. 

Dantel Bergmann. Jón Jónsson. Olafur Proppé. 

Reglugjörð sk. sept 
um vita, sjómerki o. fl. 

I. kafli. 

Um leiðarmerka. 

1. gr. 

Eiganda vita eða sjómerkis er skylt. að halda leiðarmerki sínu í góðu 

standi. Hann ber ábyrgð á, að vitinn logi þann tíma, sem auglýstur hefir verið, 
að hann lýsi vel, að lithornum, ef nokkur eru, sje rjett fyrirkomið, að vitahús 

sjeu Í góðu standi og jafnan svo útlits sem fyrir er mælt, og að vitanum að öðru 

leyti sje svo fyrir komið og hann þannig ræktur sem stjórnarráðið hefir samþykt. 
Um önnur leiðarmerki á sjó og landi ber þess að gæta, að þau líti út eins og 

stjórnarráðið skipar fyrir um á hverjum tíma og auglýst hefir verið fyrir sjófar- 
endur, og sjeu ætíð þar sem þau eiga að vera.
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2. gr. 

Nú kemst leiðarmerki í ólag, og skal þá eigandi þess eða umráðandi 

tafarlaust koma því í samt lag, en sje þess eigi þegar kostur, skal gera ráðstaf- 

anir til þess, eftir því sem atvik leyfa, að eitthvað megi koma í merkisins stað 

til bráðabirgða, t. a. m. kveikja annað ljós, setja upp eða leggja út önnur merki. 

Nú verður leiðarmerki ekki komið í lag innan 12 stunda, og skal þá senda sem 
allra fyrst hraðboð eða símskeyti til næsta lögreglustjóra og hann síðan til stjórnar- 

ráðsins, ásamt tilkynningu um, hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar til að afstýra 

slysum. Þegar merkið er komið í lag, skal aftur senda stjórnarráðinu tilkynn- 
ing um það. 

Nú berast stjórnarráðinu tilkynningar frá sjófarendum eða öðrum um að 
leiðarmerki sje í óreglu, og sætir þá umráðandi þess áminningu um að gæta þess 

að hafa það í reglu. Verði brestur á því oftar en eitt sinn, verður vitinn 

eða merkið lagt niður og jafnvel numið burt á kostnað eiganda, álitist það 
ráðlegt. 

3. gr. 

Så, sem åskar ad koma upp vita eda sjomerki, verdur ad senda stjornar- 

ráðinu í tæka tíð beiðni um leyfi til þess, og skal beiðninni fylgja nåkvæm lys- 

ing á hinu fyrirhugaða merki og uppdráttur af því, hvorttveggja í tveim eintökum. 

Í lýsingunni skal tiltaka nákvæmlega vitastæði, tegund ljóss, lit, styrk og hæð 

yfir sjávarmál, gerð vitahússins, lit og stærð, logtíma, ábyrgðarmann um við- 

hald vitans, og önnur þau atriði, er máli kunna að skifta. Um sjómerki skal 

tilgreina stærð merkisins, gerð, útlit, hæð yfir sjávarmál eða dýpi, eiganda og 
önnur markverð atriði. 

Þegar leiðarmerki er komið upp, skal tilkynna það næsta lögreglustjóra, 
en hann tilkynnir það aftur stjórnarráðinu. 

4. gr. 

Leiðarmerki má ekki breyta nema með leyfi stjórnarráðsins, og verður 

því eigandi, sem breyta vill merki sínu — hvort heldur legu þess, lagi eða lit, 

logtíma vita, einkennum eða öðru, er nokkru skiftir notkun leiðarmerkisins —, 

að leita leyfis til þess hjá stjórnarráðinu að minsta kosti tveim mánuðum áður 

en hann ætlar að koma breytingunni á. Um allar breytingar ber þess að gæta, 

að þær miði ekki til þess að gera merkið líkt öðrum nálægum merkjum, svo að 
hætta sje á að á þeim verði vilst. 

5. gr. 

Nú vill umráðandi ekki annast lengur viðhald merkis síns, og skal hann 

þá tilkynna það stjórnarráðinu með tveggja mánaða fyrirvara að minsta kosti.
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Sje merkið látið falla niður, skal það numið burt svo gjörsamlega, að síðar 
verði ekki á því vilst. 

6. gr. 

Stjórnarráðið hlutast til um, að framvegis verði samin skrá yfir alla vita 
og sjómerki landsins, og hún jafnótt aukin eða henni breytt, er ný leiðarmerki 
koma, eldri merkjum breytt eða þau numin burt. Þegar stjórnarráðinu þykir 
hæfa, verður svo vita og merkjaskrá þessi gefin út. 

II. kafli. 

Um farartálma. 

7. gr. 

Sökkvi skip eða bátur á löggiltri höfn eða á leið inn á hana, svo að 
skipum kunni að stafa hætta af eða farartálmi, ber að gera svofeldar ráðstafanir: 

1. marka staðinn, 

2. tilkynna atburðinn, 
3. nema tálmann burt, 

samkvæmt því sem fyrir er mælt hjer á eftir. 

8. gr. 

Staðinn lætur hreppstjóri eða hafnarnefnd marka. Skal það gjört svo 
fljótt sem kostur er, og á sem haganlegastan hátt: með merkjum á landi, duflum 
eða jafnvel með ljósum.  Dufl uppaf skipsflökum skulu vera annað hvort 
grænar keilutunnur eða grænmálaðar stengur, lóðrjettar með grænu flaggi, sbr. 
að öðru leyti tilskipun 20. jan. 1899 um alþjóðlegar sjóferðareglur, 11. gr. 
Gæta skal hlutaðeigandi þess, að merkin haldist í góðu lagi og á rjettum stað, 
þar til tálminn er á burt numinn. 

9. gr. 

Jafnframt því sem markaður er staðurinn skal tafarlaust gjöra næsta lög- 
reglustjóra viðvart um farartálmann, og hvaða ráðstafanir hafi verið gerðar til 
viðvörunar sjófarendum, en hann tilkynnir þetta aftur stjórnarráðinu. 

10. gr. 

Jafnskjótt og kostur er á skal gera ráðstafanir til að nema burt farartálm- 
ann eða gjöra hann óskaðvænan. Annast hreppstjóri eða hafnarnefnd allar nauð- 
synlegar framkvæmdir í þá átt í samráði við eiganda farartálmans. Kostnað 
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118 þann, er af því leiðir, greiðir hlutaðeigandi hafnarsjóður, ef til er, ella lands- 

28. sept. sjóður. Fari kostnaður fram úr 300 kr. greiðir landssjóður ætíð það, sem um- 
fram er, eftir reikningi, sem stjórnarráðið úrskurðar. Kostnað af duflum til faka- 

merkja ber þó hafnarsjóður einn, enda skulu slík dufl með öllum reiða (sbr. 8. gr.) ávalt 

vera til taks til útlagningar á þeim stöðum, þar sem hafnarreglugjörð er. Það 

sem hið opinbera (hreppstjóri eða hafnarnefnd) kann að bjarga af slíkum skips- 
flökum eða öðru því, er verðmætt kynni að vera af því, er veldur farartálma, 

skal selt við opinbert uppboð, og gengur andvirði slíkra muna, svo langt sem 

það hrekkur, upp í kostnaðinn við að nema farartálmann burtu, en verði afgang- 

ur, greiðist hann eiganda. 

11. gr. 

Nú verður skipaleið ófær sakir ísa, og skal þá hlutaðeigandi hafnarnefnd, 

lögreglustjóri eða hafnsögumaður tilkynna það stjórnarráðinu og gjöra því síðan 

jafnótt viðvart um allar breytingar, er á verða. 

III. kafli. 

Ymisleg ákvæði. 

12. gr. 

Þar sem hafnsögumenn eru, ber þeim skylda til að hafa gætur á, að 

allir vitar og sjómerki innan umdæmis þeirra sjeu í rjettu lagi, og gjöra næsta 

lögreglustjóra tafarlaust viðvart um hvers konar ólag eða óreglu, sem á þeim 

kann að verða. Annast lögreglustjóri síðan nauðsynlegar tilkynningar þar að 

lútandi til merkiseiganda og stjórnarráðs. 

13. gr. 

Á öllum hafnarstöðum, er hafnarreglugjörð hafa, og annarstaðar, er stjórnar- 

ráðinu þykir hæfa, skal vera auglýsingakassi á vel til föllnum stað, þar sem festa megi 

upp tilkynningar, er sjófarendur varða, svo sem um breytingar á vitum og sjó- 
merkjum, um farartálma á skipaleiðum, hvort heldur er af völdum íss, skips- 

flaka eða fyrir aðrar sakir. Auglýsingar þessar sendir stjórnarráðið hlutaðeig- 

andi hafnarnefndarformanni, lögreglustjóra eða hreppstjóra til birtingar.
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Reglugjörð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um vita, sjómerki o. fl. 118 

11. júlí 1911, birtist hjermeð til leiðbeiningar og eftirbreytni öllum þeim, sem 93. sept. 
hlut eiga að máli. 

i stjornarrådi islands, 23. september 1912. 

H. Hafstein. 

  

Jón Hermannsson. 

Staðfesting konungs á reglum um >Gjöf Jóns Sigurðssonar, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 16. október 1912. 

Reglurnar eru þannig: 

119 Reglur 16. 
um >Gjöf lóns Sigurðssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn skal vera í vörslum stjórnarráðs Íslands, sem annist um að 

hann ávaxtist. 

2. gr. 

Innstæða sjóðsins haldist óskert, en vöxtunum má verja til verðlauna 

fyrir vel samin vísindaleg rit, og annars kostar til þess að styrkja útgáfur slíkra 
rita, og til þess að styrkja útgáfur merkilegra heimildarrita. 

Öll skulu rit þessi lúta að sögu Íslands, bókmentum þess, lögum, stjórn 
eða framförum. 

3. gr. 

Alpingi velur i hvert skifti, er pad kemur saman, 3 menn, sem kveda å 

um, hver njóta skuli verðlaunanna. 

4. gr. 

Stjórnarráð Íslands semur skýrslu um ástand sjóðsins, og sendir hana til 

forseta hins sameinaða Alþingis.
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Efnahagsreikningur 

Landsbankans í Reykjavík 30. júní 1912. 

Eignir: 

Skuldabrjef fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán . . . . . . . . kr. 132275 10 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1443963 02 

c. Handveðslán . .. — 95837 23 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjel. — 46581 29 

e. Reikningslán . . 2... — 500540 66 

Víxlar innlendir og ávísanir . 

Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis . 

Kgl. ríkisskuldabrjef . 
Onnur erlend verdbrjef 0 0. 

Bankavaxtabrjef 1. flokks 

Bankavaxtabrjef 2. flokks 

Bankavaxtabrjet 3. flokks 
Önnur innlend verðbrjef . . . 
Skuldabrjef og hlutabrjef tilheyrandi varasjóði fyrv. spari- 

sjóðs Rvíkur 

Húseignir og lóðir 
. Bankabyggingin með húsbúnaði 

Útbúið á Akureyri . 

Útbúið á Ísafirði. . 

Inneign hjá 1lI. fl. veðdeildar . 

Ýmsir debitorar 

1. Í sjóði 30. júní 1912 

Skuldir: 

Seðlaskuld bankans við landsjóð . 

Bankaskuldabrjef . 

Skuld við Landmandsbankann . 

Innstæðufje á hlaupareikningi . 
Innstæðufje í sparisjóði . . 

Innstædufje gegn viðtökuskirteinum . 

Inneign 1. fl. veddeildar . 

Inneign 2. fl. veddeildar . 

Innheimt fje óútborgað 

Flyt 

2219197 

1738128 

307304 

537000 
196227 

295100 
699426 

12544 

1900 

7600 

113728 

87000 

400358 

693777 
4027 

67257 

51067 

1431644 

750000 
2000000 

594814 
188138 

2540534 
281570 

173631 
93376 
1483 

6623550 

30 
01 

12 

00 

50 
00 

00 

00 

00 

00 

37 

00 

83 
16 

83 
66 

48 

86 

00 
02 

90 
59 
81 

86 
94 
30 

42
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Fluttar kr. 6623550 42 199 
10. Acceptkonto eee ER TEDE eee ele eee 1740 71 
11. Ýmsir kreditorar. .. A — 3194 40 
12. Varasjóður fyrv. sparisjóðs Reykjavíkur eee es rr 7722 61 
13. Varasjóður bankans . . eee 143979 58 
14. Tekjur, sem ekki enn eru lagdar við varasjóð: 

a. Vextir . . . . . kr. 73035 73 

=- — 52491 69 

kr. 20544 04 
b. Diskonto =... — 49575 65 
c. Tekjur af rekstri 

fasteigna . . . . . kr. 14641 92 

= — 9656 46 

——— kr. 4985 46 
d. Ýmsar tekjur . . .. — 5233 26 

Frá þessum samtals — 80338 41 
dregst: 

a. Kostnaður við rekst- 
ur bankans . . . . kr. 28837 09 

b. Tap og ágóði kr. 

5606.00 -- 5561.82  . — 44 18 
  kr. 28881 27 
  kr. 51457 14 

Samtals kr. 7431644 86 

Landsbanki Íslands, 30. júní 1912. 

Björn Sigurðsson. Björn Kristjánsson. Jón Ólafsson. Vilhj. Briem. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og borið saman við bækur bank- 
ans og höfum ekkert fundið að athuga. 

Reykjavík, 17. ágúst 1912. 

Eggert Briem, Benedikt Sveinsson,
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Embætti og sýslanir. 

3. ágúst skipaði ráðherrann hreppstjóra Magnús Blöndal í Stykkishólmi umboðsmann 

Arnarstapa- og Skógarstrandarumboðs og Hallbjarnareyrar. 

13 s. m. var fyrv. ráðherra Kristján Jónsson, k., af Dbr., allramildilegast skipaður 

justitiarius í hinum konunglega íslenska landsyfirrjetti frá 25. júlí að telja. 

16. septbr. setti ráðherrann hjeraðslækni í Öxarfjarðarhjeraði Guðmund Guðfinnsson 

til þess fyrst um sinn, frá 1. okt. næstkomandi að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í 

Rangárhjeraði. 

S. d. setti ráðherrann hjeraðslækni í Húsavíkurhjeraði Gísla Pjetursson til þess fyrst 

um sinn, frá fyrsta október að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í Öxarfjarðarhjeraði á- 

samt sínu eigin embætti. 

18. s. m. setti ráðherrann hjeraðslækni í Fljótsdalshjeraði Ólaf Óskar Lárusson til 

þess fyrst um sinn, frá 1. október að telja, að gegna hjeraðslæknisembættinu í Hróarstungu- 

hjeraði ásamt sínu eigin embætti. 

Laus sýslan. 

Póstafgreiðslumannssýslanin í Hafnarfirði er laus frá 1. apríl 1913. Árslaun 350 kr. 

Sá, sem fær þessa sýslan, verður að setja veð, sem stjórnarráðið ákveður nánara, til 

tryggingar póstfje, er honum verður trúað fyrir. 

Auglýst laus 25. september 1912. 

Umsóknarfrestur til 1. mars 1913. 

Laust prestakall. 

Hólmar í Reyðarfirði (Búðareyrar- og Eskifjarðarsóknir) í Suðurmúlaprófastsdæmi. 

Heimatekjur : 

1. Eftirgjald eftir prestssetrið Hólma með hlunnindum kr. 380.00 

2. Ítök mm. +. ar 1: . . — 34.00 

Samtals kr. 414.00 
Veitist frá fardögum 1913. Auglýst laust 30. sept. 1912. Umsóknarfrestur til loka 

nóvembermánaðar 1912. 

Heiðursgjafir. 

Af vöxtunum af styrktarsjóði Kristjáns konungs IX. fyrir árið 1911 hefir ráðherrann 

veitt þeim Birni sýslumanni Bjarnarson á Sauðafelli í Dalasýslu og Ingvari Þorsteinssyni bónda 

á Sólheimum í Húnavatnssýslu heiðursgjafir, 140 kr. hvorum, fyrir framúrskarandi dugnað í 

jarðabótum, byggingum og öðru, er að búnaði lýtur,
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1912. 
Auglýsing um reglugjörð fyrir Háskóla Íslands, undirskrifuð að ráðherra 9. október 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

1912 (A nr. 3, bls. 1€-—47). 

um breyting á tíma þeim, er hið reglulega Alþingi kemur saman, undirskrifuð 
af konungi 22. október 1912 (A nr. 9, bls. 48—49). 

um þingfararkaup Alþingismanna, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 10, bls. 
50—53). 

um breyting á lögum 20. október 1905, um rithöfundarjett og prentrjett, undir- 
skrifuð af konungi s. d. (A nr. 11, bls. 54—55). 

um viðauka við lög frá 11. nóvbr. 1899, nr. 26, wm verslun og veitingar áfengra 

drykkja á Íslandi, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 12, bls. 56—59). 

um sölu á eign Garðakirkju af kaupstaðarstæði lafnarfjarðar og nokkrum hluta 

af öðru landi hennar, undirskrifuð af konungi s.d. (A nr. 13, bls. 60—63). 

  

Yfirsetukvennalög, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 14, bls.64—69). 
Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

Lög 

um yfirsetukvennaskóla í Reykjavík, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 15, 
bls. 70—73). 

um breyting á lögum nr. 34, 27. sept 1901, wm bólusetningar, undirskrifuð af 
konungi s. d. (A nr. 16, bls. 74— 5). 

um löggilding verslunarstaða, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 17, bls. 

16—77). 

um stækkun verslunarlóðarinnar á Flateyri við Önundarfjörð, undirskrifuð af 
konungi s. d. (A nr. 18, bls. 78—79). 

um stækkun verslunarlóðarinnar í Norðfirði, undirskrifuð af konungi s. d. (A 
nr. 19, bls. 80—81). 

um samþykt um veiði í Drangey, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 20, bls. 
82—85). 

um sölu á eggjum eftir þyngd, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 21, bls. 
86—87). 

um breyting á hafnarlögum fyrir Reykjavíkurkaupstað frá 11. júlí 1911, undir- 

skrifuð af konungi s. d. (A nr. 22, bls. 88—-89). 

um samþyktir um mótak, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 23, bls. 90—-93). 

um samþyktir um ófriðun og eyðing sels úr veiðiám, undirskrituð af konungi 

s. d. (A nr. 24, bls. 9497). 
um ritsíma- og talsímakerfi Íslands, undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 25, 

bls. 98—103). 
um vatnsveitu í löggiltum verslunarstöðum, undirskifuð af konungi s. d. (A nr. 

26, bls. 104—107). 
um breyting á lögum nr. 53, 10. nóvbr. 1908, um viðauka við lög 14. desbr. 

1877 um ýmisleg atriði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, undirskrifuð 

af konungi s. d. (A nr. 27, bls. 108— 109). 

9. dag desembermán. 1912. Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja. 
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9. nóv. 
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Lög wm breyting á lögum 18. sept. 1885, um stofnun Landsbanka, undirskrifuð af 
konungi s. d. (A nr. 28, bls. 110— 111). 

Lög um eftirlit með skipum og bátum og öryggi Þeirra, undirskrifuð af konungi s. d. 
(A nr. 29, bls. 112— 1821). 

Lög um vörutoll, undirskrifuð af konungi s. d. (A. nr. 30, bls 122— 129). 
Lög um viðauka við lög um útflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl. nr. 16, 4. nóvbr. 1881, 

undirskrifuð af konungi s. d. (A nr. 81, bls. 130— 131). 

Lög um einkasölu-heimald landsstjórnarinnar á steinolíu, undirskrifuð af konungi s. 

d. (A nr. 32, bls. 132— 133). 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Ísafjarðarsýslu um flutning þurfalings. 

Hreppsnefnd Ögurhrepps í Ísafjarðarsýslu hefir áfrýjað til stjórnarráðsins 

úrskurði yðar, herra sýslumaður og bæjarfógeti, dags. 24. júlí þ. á., þar sem 

ákveðið er, að nefndur hreppur skuli annast flutning þurfalingsins Friðriks Krist 

jáns Hermannssorar al Ísafjarðarspítala. 

Þurfalingur þessi er viðurkendur sveitlægur í Árneshreppi í Strandasýslu, 

hefir orðið sveitarstyrksþurfi í Ögurhreppi og hefir hreppsnefndin þar komið hon 

um á Ísafjarðarspítala að læknisráði, en neitar að taka við honum aftur af spit- 

alanum eða skifta sjer nokkurn hlut af honum, er spítalalæknirinn telur hann 

ferðafæran og segir fátækrastjórn Ísafjarðarkaupstaðar til hans; hún telur sjer 

hinsvegar þurfalinginn óviðkomandi og vísar til hreppsnefndar Ögurhrepps. 

Vera þurfalingsins á Ísafjarðarspítala er bygð á samningi spitalastjórnar- 

innar — og skiftir í því efni engu þótt það væri bæjarstjórnin, því hún kemur 

þar ekki fram sem fátækrastjórn — annarsvegar og hreppsnefndar Ögurhrepps 

hinsvegar, sem skyld var að lözum að ráðstafa eða annast þurfalinginn þangað 

til framfærslusveit hans tók við. En með þeim samningi verður ekki velt neinni 

ábyrgð eða framlagsskyldu á það sveitarfjelag, sem sjúkrahúsið er í Nu ber 

hreppsnefnd Ögurhrepps það fyrir sig til þess að losast við að annast eða leggja 

út flutningskostnaðinn á framfærslusveitina, að hún hafi aðeins ábyrgst kostnað 

við þurfalinginn á sjúkrahúsinu þangað til sveitfesti hans yrði viðurkend af fram- 

færslusveitinni. Hvaða þýðingu þetta kann að hafa gegn Ísafjarðarspitala kemur 

ekki þessu máli við, því það er einkamál, en hitt er víst, að hreppsnefnd Ögur- 

hrepps getur ekki með samningum losað sig við þær skyldur, sem á henni hvíla 

sem liður í fátækrastjórn landsins til þess að sjá fyrir þurfalingnum, sem hefir 

orðið styrksþurfi þar í sveit, fyr en þurfalingurinn er kominn til framfærslusveit- 

árinnar eða framfærslusveitin hefir tekið að sjer að annnast sjálf framfærsluna, og 

gerir það í raun og veru. 
Samkvæmt þessu úrskurðast hjermeð, að hreppsnefnd Ögurhrepps skuli 

taka við framannefndum þurfalingi og eftir atvikum annast flutning hans á fram- 

færslusveitina. 
Þetta er yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og frekari birtingar.
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Brjef stjórnarráðsins til allra sýslumanna og bæjarfógeta (nema bæjarfóget 122 
ans í Reykjavík) útaf brunamálalögunum 11. nóv. 

Af brunaprófum þeim, sem hingað hafa borist hin síðari ár, hefir það 
þráfaldlega komið í ljós, að lög um brunamál nr. 80, 22. nóvbr. 1907. hafa í ýms- 
um og það þýðingarmiklum atriðum verið brotin. Brot þessi hafa aðallega verið 
i því fólgin. að opnum pípum úr otnum og eldavjelum hefir eigi verið fyrirkomið 
eins og segir í 8. gr nefndra laga. að reykháfar hafa eigi verið hlaðnir upp og 
útbúnir eins og 9. gr. laganna fyrirskipar, og að meðferð á eldi og ljósum hefir 
langt frá verið samkvæm því, sem fyrir er mælt í öðrum kafla laganna. Það 
hefir jafnvel þráfaldlega koniið í ljós við brunaprófin, að torfi ov heyi hafi verið 
troðið fast að reykháfum og reykpipum, þar sem þær ganga gegnuin loft eða þekju 

Með því að húsbrunar fara árlega svo í vöxt hjer á landi, að það hlýtur 
að vekja óhug manna og grun á því, að ekki sje hjer alt með feldu í þessu efni, 
eða að minsta kosti, að langt sje frá því, að almennrar varúðar sje gætt, og með 
því að svo getur farið, að útlend vátryggingarfjelög hætti að vátryggja hús hjer 
— en eigi hefir enn tekist að koma á brunabótafjelagi Íslands — eða þá að minsta 
kosti setji iðxjaldið svo upp, að mönnum sje ókleyft að afla sjer ábyrgðar, þá 
finnur stjórnarráðið ástæðu til að leggja fyrir yður, herra sýslumaður (og bæjar- 
fógeti), að brýna fyrir sýslubúum yðar (og bæjarbúum) fyrirmæli nefndra laga 
annaðhvort á manntalsþingum eða á annan hátt, sem þjer álítið best við eiga. 
Sjerstaklega eruð þjer beðinn að minna á, að eltir 15. gr. laganna hefir sjerhver 
húseigandi ábyrgð á, að öllum eldstæðum, ofnum, reykháfum og reykpipum sje 
haldið í tilhlýðilegu standi svo sem lögin skipa fyrir og sið það sje saknæmt að 
leggja eldfima hluti, svo sem torf eða hey, upp að reykháf eða reykpipu eða á 
annan hátt að fara gálauslega með eld, ljós og annað, seim valdið getur eldsvoða 
eða stuðlað að því, að hann komi upp. 

Loks eruð þjer beðinn um að brýna fyrir hreppsnefndum í sýslu yðar, að 
þeim sje skylt samkvæmt 34. gr. laganna að hafa eftirlit með því, að lögunum sje hlýtt. 

Þó að lög þessi nái eixi til þeirra staða og húseigna, sem falla inn undir 
lög 20..okt 1904, um vátrvgging sveitabæja, hljóta þó hinar sömu almennu var- 
úðarreglur að gilda um þær, sbr. reglugerð 20. október 1906 (Stj.tíð. 1906 B, bls. 
266 — 269). 

Reikningur 123 
15. maí 

yfir tekjur og gjöld Kirkjujarðasjóðs árið 1911. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá f. á. 

a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 35500 00 

b. Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 22581 67 

c. Kirkjujardasjodslån . .....…. — 152395 16 

d. Ísjóði ........... — 15847 88 
NR — kr 226324 71 

Flyt kr. 226324 71
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Andvirdi seldra kirkjujarda å årinu 

Peningaeign nokkurra prestakalla. 

Ag00i å utdregnu baukavaxtabrjefi . 

Afborganir af lånum 

Vextir: 

Af lánum oe 8 

At bankavaxtabrjefum res dL mm 

Af Sofnunarsjodsinnstædu . . . . . — 

Af Hvannårlåni 2. 2. 00 — 

Af bankainneign. 2
0
5
 

Til jafnaðar á móti gjaldlið 8 a 2 

Gjöld: 

Vextir af andvirði seldra 

köllum, sem ekki eru komin undir 

lög 

Vextir af keyptum bankavaxtabrjefum. 

Keypt banka vaxtabrjef: 

a. 15000 kr. 

b. 20000 kr. fyrir 2 — 

Ýmisleg gjöld . 

Vextir greiddir í prestlaunasjóð 

Til jafnaðar á móti tekjulið ó. 

Eftirstöðvar við árslok: 

a. Bankavaxtabrjef (nafnverð): 

1. Bankavaxtabrjefa- 

eign frá f. á. . kr. 

2. Bankavaxtabrjef 

keypt á árinu. 

35500 00 

35000 00 
———. Kr. 

Innstæða í Söfnunarsjóði . . . . . — 

Kirkjujarðasjóðslán . . . 2... — 

Isjóði ....5….… a
p
 

å 98, Kr. 

  

kirkjujarda tilheyrandi presta- 

hin nyju prestslauna 

Endurgreiddir vextir af lánum Hvammsprestakalls 

  

  

Flutt kr. 226324 71 

— 76147 00 

— 8700 43 

— 20 00 

— 7041 23 

6174 30 

1935 00 
1025 21 

136 55 

644 62 
———— — 9915 68 

— 35000 00 

Kr.  363149 05 

kr 3424 78 

— 51 70 

— 181 88 

14700 00 

19004 00 
— — 33704 00 

— 4 40 

— 5813 24 

— 1041 23 

10500 00 
23680 09 

217472 73 

1275 00 
— — 312927 82 

Kr. 363149 05 
Í stjórnarráði Íslands, 15. maí 1912. 

F.h.r 

KI. Jónsson, 
Eggert Briem,



Eigni r; 

1. Skuldabrjef fyrir lánum: . . 

a. Fasteignarveðslán... . .. ... 5. kr. 130749 95 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán . . . . . — 1428408 54 

c. Handveðslán . .. — 92642 23 
d. Lán gegn ábyrgð sveita og bæjarfjel. — 60097 34 

e. Reikningslån . . . . 2... 479119 36 
on —— kr. 2191017 

2. Vixlar innlendir og åvisanir É „er 11779522 

3. Vixlar og åvisanir til greidslu erlendis. — 256572 

4. Kgl. rikisskuldabrjef — 537000 

5. Onnur erlend verdbrjef í — 196227 

6. Bankavaxtabrjef 1. flokks — 295200 
7. — 2. flokks. ni. 2 651798 

8. — 3. flokks. …. 7 28518 
9. Önnur innlend verðbrjef . . so 1900 

10. Skuldabrjef og hlutabrjef tilheyrandi, varasjóði fyrv. spari- . . 

sjóðs Reykjavíkur — 1600 

11. Húseignir og lóðir HEN — 113728 

12: Bankubyggingin med húsbúnaði —- 87000 

13. Útbúið á Akureyri“ — 447886 

14. Utbuid å Isafirdi . . — 554404 
15. Inneign hjá 3. 1. veðdeildar" i” — 34693 

16. Ymsir debitorar . — 12438 

17. Í sjóði 30; septbr. 1919 AÐ — 63460 

Samtals kr. 7258967 

5 1 DMR 0 Kkuldir:" Du % 

1. Seðlaskuld bankans við landssjóð. . . . ,. kr. — 750000 
2. Bankaskuldabrjet. AN sg — 2000000 

3. Skuld vid Landmandsbankann . — 300484 

4. Innstæðufje á hlaupareikningi, — 305361 
5. Innstæðufje í sparisjóði …… —  2598325 
6. Innstæðufje gegn viðtökuskirteinum . — 263205 
1. Inneign 1. fl. veðdeildar. — 154792 
8. Inneign 2. fi. vedeildar — 53550 

941 

Efnahagsreikningur 

-- Landsbankans í Reykjavík: 30.:september 1912. 

  

  

kr, 6425719 
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Innheimt óútborgað fje 

Akceptkonto 

Varasjóður fyrv. spar isjóðs Reykjavíkur 

Varasjóður bankans. 

Tekjur, sem ekki eru enn lagðar við varasjóð: 

a. Vextir. . . . . kr. 140503.29 

= 101203.71 

— kr. 

b. Diskonto. — 

c. Tekjur af rekstri fasteigna 

kr. 15315.99 

= 13612.53 

d. Ymsar tekjur . . kr. 8629.25 

— 274.00 

Frá þessum samtals kr. 

dregst 

a. Kostnaður við 

rekstur bankans. . kr. 44183.28 

b. Tap og ágóði 

5606.00 = 5561.82 — 44 18 

Lansbanki Íslands. 

Björn Kristjánsson Bjørn Sigurdsson. 

Fluttar 

39299 58 

66622 93 

1703 46 

8355 25 

115981 22 

44227 46 

Samtals 

Jón Ólafsson. 

kr. 6425719 13 
— 8038 50 
— 1753 45 
— 1192 61 
—  148979 58 

kr. 1758 76 
kr. 7258967 03 

Vilhj. Briem. 

Reikning þennan höfum við yfirfarið og borið saman við bækur bankans, 
og höfum ekkert við hann að athuga. 

Reykjavík, 29. okt. 1912. 

Æggert Briem. Benedikt Sveinsson.
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Brjef stjórnarráðsins #él prófasta um ársreikninga þeirra yfir tekjur og gjöld 
Prestlaunasjóðs. 

Jafnframt því að senda yður, herra prófastur, 20 eintök af eyðublöðum 
undir reikninga yfir tekjur og gjöld Prestlaunasjóðsins í prófastsdæmi yðar, skal 
stjórnarráðið taka fram reikningsskilum þessum viðvíkjandi það, sem hjer segir: 

Ef svo stendur á, þá er reikningurinn er saminn, að ofmikið fje hafi 
verið sent prófasti úr Prestlaunasjóði, og upphæðin er innan við 100 kr. þá er 
ekki þörf á að endursenda landsfjehirði það, heldur má geyma það uppí næsta 
árs útgjöld. Þess vegna er í reikningsfyrirmyndinni fyrsti liður tekjumegin 
„Í sjóði frá f. á.<. Undir III. lið tekjumegin ber að tilfæra sóknartekjurnar í 
hverri sókn, ekki aðeins í þeim prestaköllum, þar sem sóknarpresturinn er kom- 
inn undir hin nýju launakjör, heldur einnig í þeim prestaköllum, þar sem sókn- 
arpresturinn á að fá uppbót úr Prestlaunasjóði fyrir tekjumissi samkv. 12. gr. 
laga nr. 40, 30. júlí 1909, um sóknargjöld; eiga sóknartekjureikningarnir úrskurð- 
aðir af prófasti að fylgja. 

Í þeim prestaköllum, þar sem engin slík uppbót greiðist úr Prestlauna- 
sjóði eru sóknartekjurnar aftur á móti sjóðnum óviðkomandi, og færast því ekki 
inn í reikninginn. 

Undir IV. lið á að tilfæra það fje, sem prófastur hefir tekið á móti frá 
landsfjehirði eða útborgað hefir verið af honum samkvæmt ávísun prófasts. Ber 
að geta hverrar einstakrar upphæðar svo og dagsetningar á brjefi landsfjehirðis, 
sem fylgir hverri sendingu. 

Um útgjaldahlið reikningsins er ekki annars að gæta, en að láta honum 
fylgja kvittun prestanna fyrir launum og erfiðleikauppbótum, svo og kvittun 
þeirra presta, er uppbót eiga að fá samkvæmt 12. gr. sóknargjaldalaganna. Verð- 
ur að færa til útgjalda alla meðaltalsupphæð sóknarteknanna, svo sem hún hefir 
verið úrskurðuð af stjórnarráðinu, þar sem hinar árlegu sóknartekjur hlutaðeig- 
andi presta hafa verið færðar tekjumegin. 

Til hægðarauka fylgja hjermeð eyðublöð undir launakvittanir presta, sem 
komnir eru á föst laun. 

Brjef stjórnarráðsins té! sýslumanna og bæjarfógeta um fiskiveiða- og hlunn- 
indaskýrslur. 

Hjermeð sendast yður, herra sýslumaður, eyðublöð undir eftirfarandi 
skýrslur: 

eintök undir hreppstjóraskýrslur um hlunnindi, 

— — — um róðrarbáta og mótorbáta, 
— — aflaskýrslur róðrarbáta og mótorbáta, 

— — — fyrir botnvörpuskip, 

— — — fyrir seglskip og fiskigufuskip (önnur en botn- 
vörpuskip), 

— — bráðabirgðaskýrslur fyrir seglskip, botnvörpuskip og önnur 
fiskigufuskip. 

80, dag desembermán. 1912. Reykjavík, Ísafoldarprontsmiðja. 
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126 Skýrslur þessar koma í staðinn fyrir fiskiveiða- og hlunnindaskýrslur þær, 

4. des. sem hingað til hafa verið gefnar. 

Það hefir verið kvartað yfir því, að skýrsluform þau, sem hingað til hafa 

verið notuð, hafi verið að sumu leyti mjög óhentug, svo að jafnvel hafi eigi verið unt 

að útfylla þau nema eftir ágiskun; einkum hefir það verið sagt um þilskipaskýrslurn- 

ar. Stjórnarráðið hefir því tekið skýrsluform þessi til gagngerðrar endurskoðunar, 

og breytt þeim töluvert. Hefir það tvent verið haft fyrir augum, að þau yrðu sem auð- 

veldust að útfylla fyrir skýrslugefendur, og veittu jafnframt sem áreiðanlegastan 

fróðleik. 

Um nýju skýrsluformin skal tekið fram það sem hjer segir: 

A. Skýrslurnar um Alunnindi eru óbreyttar frá þvi sem áður var, ein- 

ungis eru þær látnar vera útaf fyrir sig, en ekki með skýrslum um bátfiski, eins 

og áður hefir tíðkast. Hreppstjórar gera skýrslur þessar fyrir sinn hrepp um 

hver áramót, eins og að undanförnu. 
B. Um afla róðrarbáta og mótorbáta skal gefa sjerstaka skýrslu fyrir hvern 

bát. Skýrsluna gefur útgerðarmaður eða formaður bátsins í lok hverrar vertiðar, 

og skal hann þegar senda hana frá sjer til hreppstjóra eða bæjarfógeta, er gerir 

yfirlitsskýrslu fyrir hverja vertíð, um báta þá, sem gengið hafa til fiskjar í hreppn- 

um eða kaupstaðnum á undanfarinni vertíð, og lætur aflaskýrslur bátanna fylgja 

henni sem fylgiskjöl. Aftur á móti fellur í burtu skýrsla sú, sem hreppstjórar 

og bæjarfógetar hafa hingað til gert um afla fiskibáta um hver áramót. 

Bátaskýrslurnar með fylgiskjölum eiga hreppstjórar að senda frá sjer til 

sýslumanns innan hálfsmánaðar frá vertíðarlokum, en sýslumaður sendir þær 

aftur þegar í stað til stjórnarráðsins. Aftur á móti hverfa yfirlit þau, sem sýslu- 

menn hafa gjört um afla á opnum bátum í sýslunni, en auðvitað ber þeim að 

ganga eftir því, að hreppstjórar sendi frá sjer skýrslurnar í tæka tíð, og aðgæta, 

hvort viðunanlega er frá þeim gengið. Skýrslurnar um afla á opnum bátum 

fyrir árið 1912 verða í sama formi sem að undanförnu, en um það, sem aflast 

eftir næstu áramót, skal gjöra skýrslur eftir nýja forminu. 

G. Helsta breytingin, sem gjörð hefir verið á aflaskýrslum þilskipanna, er 

sú, að í stað þess að tilgreina tölu fiskjarins, skal nú tilgreina þyngd hans, eins 

og hann er seldur, hvort heldur fullverkaður, hálfverkaður, saltaður eða nýr, 

eða eins og hann er í höndum útgerðarmanns, þegar skýrslan er gefin, og enn- 

fremur verð aflans, bæði það, sem fengist hefir fyrir það sem selt er, og verð 

þess, sem eftir kann að vera í höndum útgjörðarmanns um áramót. Útgjörðar- 

maður skipsins skal gjöra skýrsluna, og skal hann senda hana frá sjer til sýslu- 

manns eða bæjarfógeta fyrir miðjan febrúarmánuð, ef um botnvörpuskip er að 

ræða, en fyrir miðjan janúarmánuð, sje um annað fiskiskip að ræða. 

En auk þessara skýrslna skulu skipstjórar á öllum þilskipum gjöra bráða- 

birgðaskýrslur í vertíðarlok um afla skipanna á undanfarandi vertíð. Skal þar 

aðeins tilgreina aflann í heild sinni eftir fiskatölu, en sundurliðun í tegundir fer 

eftir áætlun skipstjóra. Er ekki gert ráð fyrir fullkominni nákvæmni í skýrslum
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þessum, því að þær eru aðeins bráðabirgðaskýrslur til þess að fá nokkra hug- 

mynd um, hvernig aflinn skiftist eftir árstíðum. Skýrslur þessar skal senda sýslu- 
manni eða bæjarfógeta innan hálfs mánaðar frá vertíðarlokum, en hann sendir 

þær þegar til stjórnarráðsins. 

Bráðabirgðaaflaskýrslurnar fyrir þilskipin koma fyrst til framkvæmda á 
næsta ári (1913), en hinsvegar væntir stjórnarráðið þess, að sýslumenn og bæjar- 

fógetar sjái til þess, að hið nýja form fyrir ársskýrslum útgjörðarmanna verði 

þegar notað um næstu áramót undir skýrslur um afla botnvörpuskipa og annara 

fiskiskipa á yfirstandandi ári (1912). 

Brjef stjórnarráðsins til sýslumannsins í Isafjarðarsýslu um dvalarsveit þurfalings. 
Með brjefi yðar, herra sýslumaður, dags. 16. október þ. á., hefir hingað 

borist erindi hreppsnefndarinnar í Hólshreppi í Ísafjarðarsýslu, þar sem hún 
áfrýjar til stjórnarráðsins úrskurði sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, dags. 9. 

september þ. á., er ákveður, að Skefilsstaðahreppur í tjeðri sýslu skuli vera laus 

við kröfur Hólshrepps útaf sveitarstyrk veittum Benedikt nokkrum Benediktssyni. 

Útaf þessu skal yður hjermeð tjáð til leiðbeiningar og birtingar fyrir 
hreppsnefnd Hólshrepps, að með því að stjórnarráðið verður að telja hinn áfrýjaða 

úrskurð rjettan, á hann að standa óhaggaður. 

Úrskurður 

sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu: 

Benedikt nokkur Benediktsson, sem viðurkendur er sveitlægur í Vind- 

hælishreppi í Húnavatnssýslu, en var ráðinn vinnumaður að hálfu í Hvammkoti 

í Skefilsstaðahreppi hjer í sýslu krossmessuárið 1911— 1912, og var að hálfu hús- 

„maður þar, fjekk sig lausan úr vistinni um veturinn, til þess að leita sjer at- 

vinnu við sjóróðra og fór til Bolungarvíkur í Ísafjarðarsýslu í því skyni. Þegar 

þangað kom veiktist hann og var, að því er virðist að tilhlutun hreppsnefndar 

Hólshrepps, lagður á sjúkrahúsið á Ísafirði, og kostaði dvöl hans þar, eftir þeim 
upplýsingum, sem fyrir liggja, 228 kr. 10 au. Hólshreppur hefir síðan krafið 
Skefilsstaðahrepp um 1/4 hluta þessarar upphæðar, sökum þess, að hinn síðar- 
nefndi hreppur verði að teljast dvalarhreppur umrædds þurfamanns. Kröfu þess- 

ari hefir hreppsnefnd Skefilsstaðahrepps neitað með öllu, þarsem Hólshreppur 

hafi verið dvalarhreppur hans, er hann varð styrksþurfi, en heimilisfangi hans 
og dvöl í Skefilsstaðahreppi slitið. 

Ágreiningur þessi leiddi til þess, að þjer, herra sýslumaður, óskuðuð þess, 

í brjefi, dags. 30. júlí þ. á., að úrskurður yrði lagður á málið. 

Eftir þeim málavöxtum, sem að framan er getið, verður eigi litið svo á, 

að Skefilsstaðahrepp eigi að telja dvalarsveit umrædds þurfamanns, í þeim skiln- 
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127 ingi, sem 63. gr. fátækralaga 10. nóv. 1905 alveg ótvírætt virðist leggja í það 

17. des. orð, því að hefði Skefilsstaðahreppur verið dvalarsveit hans, hefði sá hreppur einnig 

átt að veita honum styrk, samkvæmt nefndri lagagrein, en slíkt væri auðsjáan- 

lega rangt, og verður því eigi hjá því komist, að skoða Hólshrepp dvalarsveit 

þurfalingsins, er hann varð styrksþurfi. Kostnaður af honum er því Skefilsstaða- 

hreppi óviðkomandi, jafnvel þótt þurfamaðurinn teldist hafa verið heimilisfastur 
þar, er hann varð styrksþurfi. 

Því úrskurðast: 

Skefilsstaðahreppur á að vera laus við kröfur Hólshrepps í þessu máli. 

#2 kt Almennar reglur 

um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma, 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 24, 16. nóvember 1907, um varnir gegn út- 

breiðslu næmra sjúkdóma, hefir stjórnarráðið í samráði við landlækni sett eftir- 

farandi almennar reglur um varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma. 

I kafli. 

Um sjúkdóma, sem yfirvöld skulu ætíð verja almenning fyrir. 

1. gr. 

Þeir næmir sjúkdómar, sem yfirvöld skulu ætíð verja almenning fyrir, 

eru þessir: kólera, gul hitasótt, útbrotataugaveiki (typhus exanthematicus), bólusótt, 
mislingasótt, skarlatssótt og pest (pestis orientalis). 

2. gr. 

Ef sjúkdómur kemur upp á heimili og er auðsætt eða grunsamt að vera 

muni einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir eru í 1.gr., þá skal húsráðanda skylt, 

að skýra hjeraðslækni sínum frá því tafarlaust. Þó má hann, ef vill, skýra hrepp- 

stjóra sínum frá sjúkdóminum, eða hreppsnefndarmanni, eða sýslumanni, eða bæj- 

arfógeta, en hann skal jafnskjótt láta lækni vita. Með heimamönnum eru hjer 

taldir aðkomumenn, er hafa húsnæði á heimilinu um stundarsakir, og einnig þeir, 

sem eru þar í fæði. Nú kemur slikur sjúkdómur upp meðal þeirra, sem eru í 
nauðungarvist á einhverjum stað, eða í sjúkrahúsum, skólum og líkum stofnunum,
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og er þá forstöðumanni eða forráðamanni skylt að skýra frá því. Komi sjúk- 
dómurinn upp á skipi eða í veri á vertíð meðal skipshafnar, skal skipstjóri eða 
formaður skýra frá. 

Verði einhver þess var, að vanrækt hafi verið að skýra frá sjúkdómi, 
sem víst er um eða grunur á, að geti verið einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir 
eru í 1. gr., þá skal hann þegar í stað tilkynna sjúkdóminn á þann hátt, sem 
fyr var sagt, og tekur þetta einkum til lækna, sótthreinsunarmanna, heilbrigðis- 
nefnda og sveitarstjórna. 

Þurfi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður að takast ferð á hendur til að 
tilkynna hjeraðslækni næman sjúkdóm, og sje ferðin lengri en 2 mílur fram og 
aftur, þá fær hann kostnaðinn. endurgoldinn úr sveitarsjóði eftir reikningi, sem 
hreppsnefndin samþykkir. 

3. gr. 

Hjeradslæknar skulu hver í sínu hjeraði sjá um varnir g 
næmra sjúkdóma, undir umsjón landlæknis og stjórnarráðsins. 

Skyldir eru sýslumenn, bæjarfógetar, hreppstjórar, svo og sveitarstjórnir, 
og heilbrigðisnefndir, ef til eru, að veita hjeraðslækni hjálp til að koma fram 
þeim sóttvarnarráðstöfunum, sem nauðsynlegar eru og hægt er að koma við eftir 
atvikum og ástæðum á hverjum stað. 

egn útbreiðslu æ 

4. gt. 

Nú er hjeraðslækni geri kunnugt, að upp sje kominn sjúkdómur í hjeraði 
hans, og er ástæða til að ætla að verið geti einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir 
eru í Í. gr, og skal læknir þá tafarlaust fara á það eða þau heimili, þar sem 
sjúkdómurinn er, og skoða þá, sem sjúkir eru. 

Ef læknir þá telur víst eða hugsanlegt, að um einhvern þann sjúkdóm 
sje að ræða, sem talinn er í 1. gr., skal hann grenslast nákvæmlega eftir upp- 
tökum sóttarinnar, hvaðan hún muni vera komin, hvort ekki muni fleiri heimili 
sýkt eða í sótthættu o. s. frv. Hafi einhver dáið úr sjúkdóminum, ber lækni að 
rannsaka líkið, að svo miklu leyti sem honum er unt, ef sú rannsókn er nauðsyn- 
leg til þess að ákveða sjúkdóminn. Þurfi að kryfja líkið og vilji aðstandendur 
ekki leyfa það, skal læknir leita aðstoðar lögreglustjóra, sem getur lagt fyrir, að 
slík rannsókn skuli gerð. 

Ferðakostnaður læknis í þessum erindum er greiddur úr landssjóði. 

Í hvert sinn sem hjeraðslæknir verður þess var að upp er kominn í hjer- 
aðinu einhver þeirra sjúkdóma, sem taldir eru í 1. gr, eða einhver sjúkdómur, 
sem ekki er unt að bera kensl á í svipinn, en grunsamt að geti verið af:því 
tagi, þá skal hann þegar í stað beita öllum þeim nauðsynlegum sóttvarnarráðstöf- 
unum, sem unt er að koma í verk, og fara að á þann hátt, sem nú skal greina; 
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128 a) Ef læknir álítur gerlegt að hafa sjúklinginn á heimili hans, eða ekki 

12. okt. er annars kostur, þá skal hann krefjast þess, að lögreglustjóri (sýslumaður eða 

bæjarfógeti) eða hreppstjóri banni öllum utanheimilismönnum að koma án skriflegs 

leyfis hjeraðslæknis á bústað sjúklingsins (hús eða bæ eða skip) og sömuleiðis 

öllum heimamönnum að fara á annara manna heimili; banna má og að flytja af 

sýktu heimili matvæli, einkum mjólk og mjólkurafurðir. Slíkt bann skal auglýsa 

á útidyrahurð híns sýkta húss eða á bæjarþili fast við bæjardyr, ef bær er. 

Þá er samgöngubann er sett, skal jafnan setja gæslumann af öðru heim- 

ili til að líta daglega eftir hinu sýkta heimili og annast nauðsynlega aðflutninga 

og sjá um að læknis sje vitjað, ef þörf gerist. Ef nauðsyn ber til, getur læknir 

krafist þess af lögreglustjóra, að hann skipi menn til að halda vörð um sóttar- 

heimilið, því til tryggingar, að samgöngubannið sje eigi brotið. Akvæðin í 13. 

gr. b, c og d gilda ávalt um þá sjúkdóma, sem hjer um ræðir, þó að ekki sje 

sett fult samgöngubann. 

Kaup gæslumanns og varðmanna er greitt úr landssjóði. Læknishjálp, 

aðhjúkrun og meðul skal einnig gjalda úr landssjóði, ef með þarf, en þann kostn- 

að skulu þeir endurborga, sem þegið hafa, ef sveitarstjórn álítur þá til þess færa, 

og skal taka lögtaki, ef ekki fæst á annan hátt. 

b) Nú er ekki hægt að hafa sjúkling svo afskektan á heimili hans, eða 

sóttkvía heimilið svo, að full trygging sje fyrir því, að sóttin berist ekki út, og 

er þá lækni heimilt að láta flytja sjúklinginn í alment sjúkrahús, eða eitthvert 

annað hús, sem til þess er hægt að fá, enda verði sóttvörnin öruggari á þann 

hátt. Er sjúklingur skyldur að vera þar þangað til læknir telur hættulaust að 

flytja hann eða láta hann fara þaðan, enda fái hann hæfilega aðhjúkrun og læknis. 

hjálp. - Heimilt er og lækni að skipa svo fyrir, þá er rannsaka skal vafasöm sjúk- 

dómstilfelli. Við flutning sjúklings skal þess gætt, að svo vel fari um hann, sem 

unt er, án þess hætt sje við sóttnæmisútbreiðslu. Ákvæðið í 13. gr. e gildir 

ávalt um þá sjúkdóma, sem hjer um ræðir. Ef sjúklingurinn er fluttur í sjúkra- 

hús eða sóttvarnarhús, þá er allur flutnings og legukostnaður greiddur úr lands- 

sjóði, þar á meðal læknishjálp, aðhjúkrun og meðul, og ekkert endurgjald heimtað. 

c) Heimilt er lækni, ef þurfa þykir, að krefjast þess af lögreglustjóra eða 

hreppstjóra, að hann skipi að loka skólum og banni almenna mannfundi, opinberar 

skemtanir (dansleiki, brúðkaupsveislur og þess háttar), einnig messur og líkfylgdir 

í sveitinni eða bænum, þar sem sóttin gengur. 

d) Þegar mjög mikil hætta vofir yfir, má læknir krefjast þess af lög- 

reglustjóra, að hann afkvíi einstök grunsöm heimili eða alt bygðarlagið, sem sóttin 

er í, hvort heldur er kaupstaður, kauptún, eða þorp, eða hlutar þeirra, eða önnur 

stór svæði. 

Menn eiga enga heimtingu á skaðabótum fyrir atvinnumissi eða annað 

tjón, er menn kunna að biða af samgöngubanni. 

e) Heimilt er hjeraðslækni að fyrirskipa sótthreinsanir eftir því sem 

þörf gerist. Sótthreinsunarkostnaður greiðist úr landssjóði.
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f) Hjeraðslæknir skal gera almenningi ráðstafanir sinar kunnar á þann 

hátt, sem honum þykir þurfa. 

6. gr. 

Nú hefir hjeraðslæknir tekið upp sóttvarnir gegn einhverjum þeim sjúk- 

dómi, sem talinn er í 1. gr., og skal hann þá tafarlaust skýra stjórnarráðinu frá 

uppkomu sjúkdómsins og ráðstöfunum sinum svo fljótt sem verða má, annaðhvort 

brjeflega, eða í símskeyti, ef þess er kostur, og senda hraðboða á landssjóðs kostn- 

að með símskeyti eða brjef, ef nauðsyn ber til. 
Þegar hjeraðslæknir því næst hefir fengið fyrirmæli stjórnarráðsins um 

það, hverjum vörnum skuli beita gegn útbreiðslu sjúkdómsins, skal hann þegar 

í stað gera almenningi þær ráðstafanir kunnar á hinn hagkvæmasta og tryggi- 

legasta hátt á því svæði, sem þurfa þykir. 
Sleppa má þó auglýsingunni, ef sjúklingarnir eru allir einangraðir í sótt- 

varnarhúsum þeim, sem til eru samkvæmt 6. gr. laga 6. nóv. 1902, um varnir 
gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands, svo og meðan vafasamt þykir, 

hvort um sje að ræða einhvern þeirra sjúkdóma, sem taldir eru í 1. gr. 

Þá er almennum sóttvörnum er lokið, skal hjeraðslæknir einnig gera það 

kunnugt öllum almenningi, sem það mál varðar. 

1l. kafli. 

Um sjúkdóma, sem landsstjórnin getur skipað varnir gegn, ef þeir eru skæðir, 

eða önnur sjerstök ástæða er til. 

1. gr. 

Landsstjórnin getur fyrirskipað, að vörnum skuli beita gegn þessum sjúk- 

dómum: nflúensu, barnaveiki, kikhósta, taugaveiki, hettusótt og blóðsótt (dysenteria 

nostras), þegar þeir sjúkdómar eru skæðir, eða aðrar sjerstakar ástæður knýja 

til þess. 

8. gr. 

Það er skylda hvers húsráðanda að skýra hjeraðslækni sinum frá því, ef 

einhver sótt kemur upp á heimili hans, þeirra sem taldar eru í 7. gr, og gilda 

um þessar tilkynningar öll ákvæði 2. greinar. 

9. gr. 

Nú er hjeraðslækni gert kunnugt, að einhver sótt, þeirra sem táldar eru 

í 1. gr., muni vera komin upp á tilteknum stað í hjeraði hans, án þess þó að 
hann sje beðinn að vitja sjúklinganna til að veita þeim læknishjálp, og skal hann 

þá ekki gera sjer ferð á landssjóðs kostnað til að rannsaka sjúkdóminn, nema 

því aðeins, að hann hafi einhverja ástæðu til að ætla, að ef til vill geti verið 
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128 um einhvern þann sjúkdóm að ræða, sem ætíð skal verja almenning fyrir (sbr. 

12. okt. 1, gr.), eða einhverja aðra svo alvarlega sótt, að nauðsyn muni bera til, að lands- 

stjórnin skipi varnir gegn henni. 

10. gr. 

Ef hjeraðslæknir verður þess var, að upp er komin einhver sótt í hjerað- 

inu, þeirra sem taldar eru í 7. gr., þá er honum heimilt að beita til bráðabirgða 

hinum almennu sóttvarnarreglum, sem settar eru í 5. gr., en þó því aðeins, að 

hann skýri stjórnarráðinu tafarlaust frá þeim ráðstöfunum sínum. Þessa heimild 
skal hann yfirleitt ekki nota, nema þegar svo stendur á — 1) að um útlenda sótt 
er að ræða (innflúensu, kikhósta eða hettusótt) og læknir veit að sóttin er óvíða, 

eða hvergi annarsstaðar á landinu, og telur líklegt, að hún verði stöðvuð, ef full- 
um vörnum er beitt, — 2) að um innlenda sótt er að ræða (barnaveiki, taugaveiki 
eða blóðsótt) og sóttin óvanalega illkynjuð. 

11. gr. 

Nú hefir hjeraðslæknir tekið upp sóttvarnir til bráðabirgða gegn einhverri 

sótt, þeirra sem taldar eru í 7. gr., og skal hann þá tafarlaust skýra stjórnarráð- 

inu frá því, á þann hátt, sem segir í 6. gr, og því næst haga sjer eftir fyrirmæl- 

um stjórnarráðsins um það, hvort halda skuli sóttvörnunum áfram eða hætta þeim. 

12. gr. 

Þó að ekki sje beitt hinum almennu sóttvarnarreglum gegn þeim sóttum, 

sem taldar eru í 7. gr., þá skal hjeraðslæknir engu að síður gera sjer alt far um 

að fræða almenning um eðli þeirra og útbreiðsluhætti, brýna fyrir mönnum sam- 
gönguvarúð og allar þær þrifnaðar- og sótthreinsunarreglur, sem fylgja þarf á 
sóttarheimilinu, meðan á veikinni stendur, og dregið geta úr útbreiðslu sóttarinn- 
ar, enda er lækni heimilt, ef að gagni má koma, að fyrirskipa fullnaðarsótthreins- 
un á landssjóðs kostnað á þeim heimilum, þar sem sóttin er afstaðin (lokasótt- 
hreinsun), eins fyrir því, þótt almennum sóttvarnarreglum sje ekki beitt, en eng- 
inn annar kostnaður verður þá goldinn úr landssjóði. 

13. gr. 

Um taugaveiki og barnaveiki skal ávalt hlíta þeim fyrirmælum, sem nú 
skal greina, eins fyrir því, þó að ekki sje beitt hinum almennu sóttvarnarreglum: 

a) Hjeraðslæknir skal ganga ríkt eftir því, að húsráðendur vanræki ekki 
að gjöra honum aðvart, ef taugaveiki eða barnaveiki kemar upp á heimilum 
þeirra, sbr. 8. gr. 

b) Hafi taugaveiki eða barnaveiki gjört vart við sig á einhverju heimili, 

þar sem börn ganga í skóla, þá mega þau ekki koma í skólann fyr en þau hafa 
fengið vottorð frá lækni um, að ekki sje hætt við sóttnæmisútbreiðslu frá þeim. 
Gefa skal vottorð þetta ókeypis.
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c) Nú gerir taugaveiki eða barnaveiki vart við sig á heimili skólakenn- 
ara, og skal hann þá hætta kenslu í skólanum þangað til læknir hefir gefið vott- 
orð um, að eigi þurfi að óttast að hann breiði sjúkdóminn út. 

d) Hjeraðslæknir skal jafnan brýna fyrir mönnum, að varast öll ónauð- 
synleg mök við heimili, þar sem taugaveiki gengur eða barnaveiki. Hann skal 
aldrei leyna þessum sóttum, heldur láta nábúa sóttarheimilisins vita um sóttina, 
svo að þeir geti fremur varast hana. Hann skal og ávalt vekja athygli á því, 

að ef maður hefir taugaveiki eða barnaveiki, eða hefir dvalið á heimili þar sem 
önnurhvor þessi sótt gengur, þá skal hann jafnan er hann kemur á önnur heim- 
ili, þarmeð talin skip, láta húsráðanda eða skipstjóra vita um sjúkdóminn, og 
varðar hegningu, ef út af er brugðið. 

e) Farþegaskip má eigi nota til að flytja sjúklinga með taugaveiki eða 
barnaveiki, nema hjeraðslæknir leyfi og sje fylgt fyrirmælum hans um flutninginn. 

f) Jafnan skal sótthreinsa þau heimili, þar sem taugaveiki hefir verið. 

Einnig skal að jafnaði sótthreinsa heimili, þar sem barnaveiki hefir verið, en þó 

má með leyfi landlæknis sleppa sótthreinsunum eftir barnaveiki, ef veikin er 

mjög væg og mjög útbreidd í einhverju hjeraði, svo að hjeraðslæknir getur ekki 

fengið vitneskju um nema fáein af sóttarheimilunum, af því að alþýða manna 
ber engin kensl á veikina og lætur því eigi lækni vita. 

III. kafli. 

Um sótthreinsanir, 

14. gr. 

Heimilt er lækni að skipa svo fyrir, að fram skuli fara sótthreinsun á 
bústöðum manna (húsum, bæjum eða skipum) og lausum munum þar er verið 

hefir einhver af sjúkdómum þeim, sem taldir eru í 1. og 7. gr., sbr. einnig 5. 
og 13. gr. 

Nú gengur maður eða er álitinn að ganga með einhvern af þessum sjúk- 

dómum, eða hefir átt mök við sjúklinga, svo að hætt er við að hann beri sjúk- 

dóminn út, og er hann þá skyldur til að ganga undir sótthreinsun með sig og 
muni sína, ef hjeraðslæknir telur nauðsyn á. 

15. gr. 

Kostnaður við allar sótthreinsanir, sem hjeraðslæknir fyrirskipar sam- 
kvæmt 14. gr. er greiddur úr landssjóði. 

Þó er heimilismönnum skylt að annast endurgjaldslaust alla þá vinnu við 
sótthreinsunina, sem þeir geta af hendi leyst og sótthreinsunarmaður þarf með 

og heimtar. Þeim er og skylt að leggja til ókeypis heitt vatn og kalt, eldivið 

og sápu eftir þörfum, en ekki önnur efni, sem til sótthreinsunar þarf, t. d. sótt- 
hreinsunarlyf. 

1912 
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128 Ef maður hefir einhvern þann sjúkdóm, sem yfirvöld hafa sett varnir við, 

12. okt. eða taugaveiki eða barnaveiki, eða hefir dvalið á heimili, þar sem einhver af 

þeim sjúkdómum gengur, og kemur hann á önnur heimili, þar með talin skip, 

og vanrækir að láta húsráðanda vita um sjúkdóminn, þá skal hann sjálfur greiða 

allan sótthreinsunarkostnað, sem leiðir af komu hans á heimilið eða skipið, sbr. 

13. gr. d. 

16. gr. 

Sje það of miklum erfiðleikum bundið að sótthreinsa lausa muni, getur 

hjeraðslæknir látið brenna þá, eða eyða þeim á annan tryggilegan hátt, en skaða- 

bætur skulu greiddar eiganda og teljast með sótthreinsunarkostnaði. 
Aldrei skal þó lóga lausum munum, nema auðsætt sje að verðmæti þeirra 

nemi ekki meiru, en kosta mundi að sótthreinsa þá tryggilega. 
Skaðabætur þær, er greiða skal, metur hjeraðslæknir eða sótthreinsunar- 

maður; skal hann semja lýsingu á þeim munum, sem lógað er, meta þá hvern 

um sig og láta þessa matsgerð fylgja sótthreinsunarreikningnum. 
Ef eigandi þeirra muna, sem lóga skal, vill ekki una við matsgerðina, 

má hann heimta yfirmat og meta þá 2 dómkvaddir menn. Nú fær eigandi eigi 

10 %/, hærri skaðabætur eftir hinni síðari gjörð en eftir hinni fyrri, og skal hann 

þá greiða kostnaðinn við yfirmatið, ella skal telja kostnað þennan með sótthreins- 

unarkostnaði. 
Ef sóttmengaðir munir, sem lóga skal, eiga að bíða yfirmatsgjörðar, skal 

hjeraðslæknir eða sótthreinsunarnaður segja fyrir um geymslu á þeim, svo að 

hættulaust sje. 

17. gr. 

Hjeraðslæknir skal ráða sótthreinsunarmann, karl eða konu, í hverri sveit 

(kaupstað eða hreppi) hjeraðsins til að hafa á hendi sótthreinsanir; má hann ráða 

tvo í hverjum hreppi, og skal það einkum gjört ef hreppurinn er mjög víðáttu- 

mikill. Það er skylda hjeraðslæknis, að annast um að hvergi vanti sótthreins- 

unarmann. 
Læknir skal semja við hvern sótthreinsunarmann um ákveðna borgun 

fyrir hverja sótthreinsun, og skal borgunin jafnhí fyrir allar sótthreinsanir, sem 

hann innir af hendi, og ekkert sjerstakt endurgjald fyrir ferðakostnað hans. Þessi 

borgun má ekki að jafnaði fara fram úr 3 kr. í kaupstöðum og kauptúnum eða 

5 kr. í landssveitum, og skal hjeraðslæknir eigi ráða sótthreinsunarmann fyrir 

hærri borgun án samþykkis landlæknis. 

Nú fær læknir engan hæfan mann til að taka að sjer sótthreinsun fyrir 

hæfilega borgun, og getur hann þá leitað aðstoðar lögreglustjóra (bæjarfógeta eða 

sýslumanns), en honum er heimilt að skipa eftir tillögum læknis hvern þann 

innansveitarmann, er honum sýnist, á aldrinum frá 25—50 ára til þess að hafa 

sótthreinsun á hendi í 3 ár. Verði þá ekki samkomulag um hæfilega borgun 

fyrir hverja sótthreinsun, sbr. næstu málsgrein á undan, þá ákveður stjórnarráðið
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borgunina. Ef sá, sem þannig er skipaður sótthreinsunarmaður, þykist ekki geta 128 
haft starfann á hendi sökum heilsubrests eða annara orsaka, getur stjórnarráðið 12. okt. 

leyst hann frá því, að gegna þessum starfa, telji það ástæður hans á rökum bygðar. 

Hjeraðslæknir skal veita hverjum sótthreinsunarmanni næga tilsögn í 

sótthreinsun. 

18. gr. 

Hjeraðslæknir skal sjá um að jafnan sjeu fyrirliggjandi hjá hverjum sótt- 

hreinsunarmanni nægar byrgðir af efnum þeim, sem venjulegast eru notuð við 

sótthreinsanir, skal hann gjöra landlækni aðvart, ef hann vantar sótthreinsunar- 

lyf, og taka til, hversu mikils hann þarfnast af hverju lyfi. Annast landlæknir 

þá um það, að honum verði send lyfin, og skal hann því næst útbýta þeim til 

sótthreinsunarmanna. 

19. gr. 

Nú vill hjeraðslæknir láta sótthreinsa, og skal hann þá senda sótthreins- 

unarmanni skýra fyrirskipun um sótthreinsunina, og láta þess getið, hvar sótt- 

hreinsa skal og hvenær, og eftir hvaða sjúkdóm, og hversu víðtæk sótthreinsunin 

skuli vera. Skal sótthreinsunarmaður leysa verkið af hendi, svo fljótt sem frek- 

ast er unt. Ef sjúklingur hefir látist í heimahúsum, skal venjulega ekki sótt- 
hreinsa fyr en líkið er komið í kistu, og henni lokað. 

Sótthreinsuninni skal haga eftir reglum, sem landlæknir setur. 

20. gr. 

Sótthreinsunarmaður skal senda hjeraðslækni sínum sjerstakan reikning 

yfir hverja sótthreinsun. 

Hjeraðslæknir skal senda landlækni aðalreikning yfir sótthreinsanirnar, 

og láta fylgja reikninga sótthreinsunarmanns. 
Hjeraðslæknir skal og senda landlækni sjerstakan reikning yfir annan 

sóttvarnarkostnað, sem greiða ber úr landssjóði. 

Öllum þessum reikningum skal haga eftir fyrirmælum landlæknis. 

21. gr. 

Brot gegn reglum þessum varða sektum eða fangelsi, nema hærri hegning 

sje ákveðin í almennum lögum. 

Þetta auglýsist til eftirbreytni þeim, sem í hlut eiga. 

| stjórnarráði Íslands, 12. október 1912. 

Í fjarveru ráðherra 

KI. Jónsson. 
Eggert Briem.



1912 

129 
12. okt. 

260 

Sótthreinsunarreglur. 
Leiðbeiningar fyrir sótthreinsunarmenn og þá, sem hjúkra sóttveikum mönnum. 

Samkvæmt 19. grein í almennum reglum 12. okt. 1912, um varnir gegn 

útbreiðslu næmra sjúkdóma, eru settar þessar sótthreinsunarreglur. 

I. Um næma sjúkdóma og sóttvarnir. 

1. gr. 

Sóttvarnarlög. 

Í lögum nr. 24, 16. nóv. 1907, er svo fyrir mælt, að yfirvöld skuli ætíð 
verja almenning fyrir þessum sjúkdómum: kóleru, gulri hitasótt, dilaveiki (út- 

brotataugaveiki), bólusótt, mislingasótt, skarlatssótt og svarta dauða (pest). Þar er 

ennfremur ákveðið, að landsstjórnin geti fyrirskipað varnir gegn kvefpest (inflú- 

ensu), barnaveiki, kikhósta, taugaveiki, hettusótt og blóðsótt. 
Í lögum nr. 34, 6. nóv. 1909, eru fyrirskipaðar sjerstakar varnir gegn 

því, að næmir sjúkdómar berist til Íslands frá öðrum löndum. 
Í lögum nr. 3, 4. febr. 1898, eru varnir settar við holdsveiki, sbr. einnig 

lög nr. 57, 30. júlí 1909, um breytingu á lögum nr. 3, 4. febr. 1898. 

Í lögum nr. 31, 23. okt. 1903, eru lögboðnar ýmsar varnir gegn berkla- 

veiki. 

2. gr. 

Orsakir og einkenni næmra sjúkdóma. 

Þeir sjúkdómar allir, sem nefndir eru í 1. gr., stafa af því, að örsmáar 

lifandi verur, sem ávalt eru öldungis ósýnilegar berum augum, taka sjer bólfestu 

í líkama manns og aukast þar og margfaldast unnvörpum og skaða heilsuna. 

Þessar smáverur eru kallaðar sóttkveikjur. Þær eru flestar jurtakyns, færri með 

dýrseðli. 

Hverjum þessara sjúkdóma veldur sjerstök sóttkveikjutegund, ávalt sama 

tegundin, og tekur hún nafn af sjúkdóminum; er talað um taugaveikissóttkveikju, 
mislingasóttkveikju o. s. frv. Sama sóttkveikja veldur því ávalt sama sjúkdómi ; 

taugaveikissóttkveikjan veldur t. d. ávalt taugaveiki, aldrei barnaveiki eða nein- 
um öðrum sjúkdómi. Annað mál er það, að sóttkveikjurnar greiða hver annari 

götu með því, að þær veikla líkamann, rýra lifsþrekið og varnarþróttinn. Þess 
vegna er algengt að menn fá t. d. lungnatæringu upp úr mislingum eða kvef- 

pest. Manni, sem liggur í farsótt, er óvenju mikil hætta búin af öllum sótt- 

kveikjum; þaraf leiðir að gæta verður hins ítrasta þrifnaðar og varkárni í öll- 
um greinum. 

Loks verður að hafa það í huga, að enda þótt orsök hvers af þessum 

sjúkdómum sje ætið söm, sama sóttkveikja, þá fer fjarri því, að sjúkdómurinn
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hagi sjer eins í öllum, sem fá hann; taugaveiki t. d. er afarvæg í sumum, en 

getur hins vegar valdið bráðum bana, og. einkenni hennar verið mjög margvís- 

leg og margbreytileg. Likt má segja um alla þessa sjúkdóma. Þess vegna er 

oft erfitt að þekkja þá. En öllum bráðum sóttum (farsóttum) fylgir þvi nær ávalt 

sótthiti; ef maður sýkist og hefir sótthita, þá er viðbúið að sjúkdómurinn sje 

næmur (sbr. 3. gr.) og rjett að gæta strax allrar varúðar. 

3. gr. 

Hvernig sóttkveikjurnar komast úr sjúklingunum í heil- 
brigðar manneskjur. 

Nú er maður sjúkur af þvílíkum sjúkdómi, og tímgast þá sóttkveikjan 
gegndarlaust í líkama hans meðan sóttin stendur yfir og ryðst út úr líkamanum, 

svo miljónum skiftir, í ýmiskonar útferð: hrákum, saur, þvagi, greftri, svita (18. 

gr.); er þá sagt að þessi óhreinindi sjeu sóttmenguð, af því að sóttkveikjur eru 
i þeim. 

Úr þessum sóttmenguðu útferðum úr líkama sjúklingsins geta nú sótt- 

kveikjurnar borist á ýmsan hátt í líkami heilbrigðra manna og valdið því, að 

þeir taki sömu sótt, og er þá sagt, að þeir hafi smitast af sjúklingnum, og þar- 
með, að sjúkdómurinu sje næmur (smitandi). 

Á þennan hátt getur næmur sjúkdómur borist úr einum í annan, mann 

frá manni, sveit úr sveit, og er þá kallaður faraldur eða farsótt, ei um bráðar 
sóttir er að ræða. 

4. gr. 

Meðgöngutími næmra sjúkdóma. 

Þess ber að gæta, að menn sýkjast aldrei af næmum sjúkdómi samstundis 

og þeir smitast, heldur líður ávalt nokkur og stundum langur tími frá því er 

sóttkveikjurnar komast í líkama manns og þar til er hann kennir sjer meins; er 

sá tími kallaður meðgöngutími veikinnar, og er hann mislangur, þó um sömu veiki 

sje að ræða, og mismunandi eftir því, hver veikin er, sem sjá má á yfirliti því, 
er hjer fer á eftir. 

Meðgöngutími 
(venjulegasta tímalengd frá því mann- 

Sjúkdómar eskjan smitast og þar til er hún sýkist.) 

Taugaveiki . 2 4—14—91 dagar 

Blóðsðtt . 0 2— TT — 

Dilaveiki „0... 4— 8S—14 — 

Kólera 2. 2— då&— 8 — 
Barnaveiki . 0 2— 4— 7 — 

Kikhósti 0. 3— 8 — 

Kvefpest . 2—3 — 
Hettusótt. NF ere eee T—14—21 — 

Skarlatssótt. 2 2, 2— 4) — 
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Meðgöngutimi 
(venjulegasta tímalengd frá því mann- 

Sjúkdómar eskjan smitast og þar til er hún sýkist ) 

Mislingar . . eee 10—li — 

Bólusótt . 2 08 … 10—13 — 

Svarti dauði 2. 2... 2—ð—10 — 

Berklaveiki . . . , 
Efni Aevi | nokkrar vikur — mörg ár. 

5. gr. 

Útbreiðsla næmra sjúkdóma. 

Það er mjög mismunandi hversu lífseigar sóttkveikjurnar eru. Flestar 

geta þær haldið lífi svo mánuðum skiftir, eða misserum, eftir að þær koma úr 

líkama sjúklingsins; geta þær þá leynst í alls konar óhreinindum innanhúss og 

stundum (taugaveiki, kólera) líka utanhúss og orðið þeim að meini, sem þar koma 

(sbr. 3. gr.); en þær geta líka hæglega borist í allar áttir með sjúkum mönnum 
og flestar einnig með heilbrigðum, í fötum, farangri, varningi, matvælum o. s. 

frv ; á þann hátt geta þær sýkt menn víðsvegar þegar minst vonum varir. Ein- 

stöku sóttkveikjur (mislingasóttkveikjan, kvefpestarsóttkveikjan) deyja þó svo að 

segja strax er þær koma út úr líkama sjúklings, og berast því aldrei eða nauða- 
sjaldan með heilbrigðum. 

6. gr. 

Sóttvarnir. 

Sóttkveikjur má deyða, eins og allar aðrar lifandi verur. 

Ef maður hefir næman sjúkdóm og sóttkveikjurnar eru deyddar jafnóðum 

og þær koma út úr líkama hans, þá er fyrir girt að þær komist í aðrar mann- 

eskjur, að aðrir smitist af sjúklingnum; sóttin er þá stöðvuð. Þetta er vinn- 

andi verk. 

Það er kölluð sótthreinsun, ef sóttmengaðir hlutir eru teknir og allar sótt- 
kveikjurnar, sem við þá loða, drepnar á einhvern hátt. 

Sóttkvíun er það kallað, að einangra sóttveikan mann frá öðrum mönn- 
um, því til tryggingar, að aðrir smitist ekki af honum. 

Þetta tvent, sóttkviun og sótthreinsun, er nefnt einu nafni sóttvarnir. 

Um fram alt ríður á því, að leitast við að drepa allar sóttkveikjurnar 

jafnóðum og þær koma út úr líkama sjúklingsins í hrákum, saur o. s. frv., sbr. 

3. gr. og 5. gr. Með því einu móti er unt að koma í veg fyrir að sambýlismenn 
sjúklingsins smitist af honum. En þetta er oft erfitt verk; þess vegna má til, ef 

unt er, að hafa sjúklinginn í afskektu herbergi á heimilinu og varast öll ónauð- 

synleg mök við önnur heimili; langöruggast er þó að flytja sjúklinginn í sjúkra- 

hús, ef þess er kostur, og síðan sótthreinsa heimilið. 

Ef manni batnar farsótt, þá er það af því, að hann hefir orðið sóttkveikj-
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unum yfirsterkari, svo að þær hafa hætt að timgast og dáið út í líkama hans. 129 

Sje nú sá, er sjúkur var og bata hefir fengið (18. gr.), sótthreinsaður vandlega á- 12. okt. 

samt öllu því á heimili hans, er kann að hafa sóttmengast af honum, þá stendur 

engin smithætta af honum lengur. Þegar talað er um sótthreinsanir í sóttvarn- 

arlögunum, þá er átt við þess konar lokasótthreinsanir og eru þær kostaðar af 
almannafje. 

Mörgum farsóttum er svo háttað, að menn fá þær venjulega ekki oftar 
en einu sinni; sóttkveikjurnar vinna ekki á manni í annað sinn. Þetta á heima 

um kikhósta, hettusótt, skarlatssótt, mislinga, bólusótt. 

II. Um sótthreinsunartæki. 

1. gr. 

Sótthreinsun er það, að drepa sóttkveikjur, sbr. 6. gr. 

Sóttkveikjur má drepa á tvennan hátt, á eitri, eða í sterkum hita ; eitur 

þau, sem höfð eru til að drepa sóttkveikjur, eru kölluð sótthreinsunarlyf. Sótt- 
kveikjur þola líka illa sólarbitu; þær dofna eða drepast í skærri dagsbirtu. eink- 

um ef sól skín á þær. Þess vegna eiga sjúkrastofur að vera bjartar og yfirleitt 

öll mannahús, og þess vegna er ráð að viðra vandlega þá hluti, sem erfitt er að 

sótthreinsa til fulls á annan hátt, t. d. fóðraða bekki og ýmsan fatnað. 

A. Sótthreinsunarlyf. 

8. gr. 

Kresólvatn: Í það er hafður kresólsápulögur (Liquor kresoli saponatus), 

en það er kresól blandað sterkum sápulegi, helmingur af hvoru, og er lögurinn 

ljósgulur á lit, þefmikill, en þó ekki þefvondur og geymist vel. Í hverjum mæli 

(lítra) vatns er látið fult 50 meta glas af kresólsápulegi (1 bolli í 20 bolla af 

vatni); það er kresólvatn (50, og þaraf helmingurinn, 2.,0/%, kresól). Oft má 
þynna kresólvatn til helminga, eða láti helmingi minna af leginum í vatnið, og 
er það kallað veikt kresólvatn. 

{Lyfjaglös eru handhæg mál og allstaðar til; á botni hvers glass stendur jafnan tala, sem 

segir til hversu mörg met (grömm) af vatni komast í glasið, en einn mælir (lítri) vatns vegur 1000 

met; það verða því 5%/,, ef 50 met eru látin í einn mæli). 

Kresólvatn er eitt hið besta sótthreinsunarlyf; sápan í því leysir svo vel 
sundur öll óhreinindi; þar að auki er það ódýrt og hættulaust að fara með það. 

9. gr. 

Súblimatvatn (/1,ð/o): Súblimat (Chloretum hydrargyricum corrosivum) er 
hvítt duft, þeflaust. Það er banvænt eitur. Til sótthreinsana er það selt í smá- 

tölum (Tablettæ chloreti hydrargyrici corrosivi) og tvennar stærðir til; í þeim 

minni er Í/ met af súblimati og tvær tölur látnar í mæli vatns; í þeim stærri er
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129 1 met af súblimati og fer ein tala í mælinn. Blár litur er hafður í tölunum 

12. okt. saman við súblimatið og verður vatnið bláleitt, en litar þó ekki frá sjer; það er 

gjört til þess að auðkenna súblimatvatnið, vegna eiturhættunnar. 

Súblimatvatn er ágætt og ódýrt sótthreinsunarlyf, en varlega verður að 

fara með það. Tölurnar verður að geyma í myrkri á vel þurum stað í vel luktu 

glasi, annars skemmast þær, bráðna og renna saman. Matarilát má ekki þvo úr 

súblimatvatni. Málmhluti (ógleraða og ómálaða) skal ekki þvo úr súblimatvatni; 

það geta komið blettir á þá. 

10. gr. 

Karbólvatn (3 0/,): Í hvern mæli vatns er látið fult 30 meta glas af kar- 

bólsýru (Phenolum lquidum). Þetta karbólvatn má hafa í stað kresólvatns, en 

er miklu dýrara. 

11. gr. 

Kalkblanda: Brent kalk er sett ómulið í opið ílát og helt yfir það vatni, 

um það bil !/, mæli vatns á 1 mæli kalks; molnar þá brenda kalkið og hitnar 

ákaft um leið og sýður og er nú kallað slökt kalk. Á einn mæli af nýslöktu 

kalki er helt smátt og smátt fullum þrem mælum af vatni og hrært jafnóðum; 

það er kalkblanda, og þarf jafnan að hræra í henni áður en hún er notuð og 

skal ekki geyma hana lengi ónotaða. Brent kalk verður að geyma í vel luktum 

ílátum, svo að raki komist ekki að því. 

Kalkblanda er ódýrust allra sótthreinsunarlyfja og á best við til að sótt- 

hreinsa hægðir manna, þvottaskólp, safngryfjur og þvi um líkt. 

12. gr. 

Klórblanda: Í hana er haft klórkalk (Calx chlorata); það er í molum 

eða mylsnu og hvitt á lit og skal leggja sterkan daun af því, ella er það ónýtt; 

verður að geyma það í vel luktum ílátum úr trje eða gleri (ekki málmi) og gæta 

þess vandlega að raki komist ekki að þvi. Á einn mæli klórkalks er helt smám- 
saman fimm mælum vatns og hrært í jafnóðum; það er klórblanda og skal aldrei 

blanda meira í einu, en nota þarf til næsta dags. 
Klórblanda kemur að sömu notum og kalkblanda, en er mun dýrari. 

13. gr. 

Formalínvatn: Í það er haft formalin (Solutio formaldehydi), en það er 

vatn blandað eiturlofti, sem heitir formaldehyd, (40 ?%/). Formalínið er vatnstært 

og talsvert megn lykt af þvi; verður að geyma það í myrkri í vel luktum flösk- 

um. Í hvern mæli vatns er látið fult 40 meta glas af formalini (1 bolli í 25 bolla 

af vatni); það er formalinvatn. Það er nokkru dýrara en kresólvatn og 

súblimatvatn.
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Formalinvatn má nota á brjeflimda veggi, vönduð íveruföt, sem ekki þola 

þvott, og fleira þessháttar; það er ekki nærri eins eitrað og súblímatvatn, og formalin- 

lyktin hverfur fljótar en kresóllykt. 

14. gr. 

Formalíngufa: Sumir hlutir verða ekki vættir, svo að þeir ekki skemm- 

ist, t. d. skjöl og bækur og ýms skrautklæði. Þá hluti má nú venjulega sótt- 

hreinsa í formalíngufu. Til þess þarf tvö efni, formalín (13. gr.) og brúnstein 

(Hypermanganas kalicus). Ef brúnsteinn er látinn renna í vatni og síðan helt 

formalini í brúnsteinsvatnið, þá fer að bulla og ólga í ílátinu óðar en legirnir 

mætast og þeytist upp þjett gufa, eins og upp úr hver; í þessari gufu er eitur- 

loftið formaldehyd, og drepur það sóttkveykjur; verða menn vel að varast að anda 

að sjer gufunni, að nokkrum mun. Sá galli er á, að þessi sótthreinsun kemur 

ekki að fullum notum nema sóttkveikjurnar sje eingöngu á yfirborði hlutarins, 

sem sótthreinsa skal, og hluturinn hreinn að sjá, því að gufan fer ekki í gegnum 

grisjótta hluti (t. d. fiðursæng), og gagntekur ekki óhreinindaklessur (t. d. saur- 

slettur, storkið blóð eða gröft). 

Sótthreinsuninni skal haga þannig: Velja skal eitthvert þjett ílát, sem 

rúmar vel þá muni, er sótthreinsa skal; má nota tunnu með hlemmi yfir, eða 

kistu eða hurðarskáp, eða litla veggþjetta stofu, ef um mikið er að gjöra. Er þá 

fyrst að gjöra hólfið svo loftþjett, sem auðið er; skal þjetta allar rifur og smugur 

með baðmull eða harðri feiti, eða öðrum seigum makstri, ella líma brjef yfir og 

er það fljótlegast. Lofthiti inni má ekki vera undir 7 C. Nú skal mæla rúm- 

stærð hólfsins eða hirslunnar, því að lyfjaskamtinn verður að miða við rúmmálið; 

skal ætla 30 met af brúnsteini (2 lóð), 30 meta glas (2 vel stórar matskeiðar) af 

formalíni og annað eins af vatni á hverja rúmstiku (= 32 rúmfet) og er betra 

að taka heldur meira en minna, en ekki skal raska hlutföllunum. Gjörum t. d. 

að sótthreinsa eigi í klefa, sem er 3 stikur á annan og 2 á hinn veginn og 2 

stikur undir loft; það verða 12 rúmstikur og þarf þá 360 met af brúnsteini, og 

vatn og formalin þar eftir. Vatninu er helt í blikkskál eða trjekirnu, og brún- 

steinninn látinn renna í því; skálin er sett á botn hólfsins, sem næst miðju; hlut- 

irnir, sem sótthreinsa skal, eru hafðir hangandi eða á einhverskonar grindum alt 

í kring uppi yfir skálinni og látnir flaka sundur, sem mest má (bækur, föt); þegar 

alt er komið í lag, skal seilast til og hella formalíninu í brúnsteinsvatnið og skella 

síðan aftur og þjetta í skyndi allar smugur kringum lokið eða hurðina, troða upp 

í skráargöt o. s. frv. Ef tími leyfir er best að opna ekki aftur fyr en að sólar- 

hring liðnum, en aldrei fyr en að 4 stundum liðnum; skal þá haga svo til, að 

gufan geti rokið út, án þess að menn andi henni að sjer. 

Vel veggþjettar stofur má sótthreinsa á þennan hátt eftir nánari fyrirsögn 

hjeraðslæknis, en þó verður að þvo þær á eftir, nema þær sjeu því þrifalegri. 

Formalingufu má eyða fljótlega með ammoníaklofti, og er þess einkum 

þörf ef stofur eru sótthreinsaðar á þennan hátt. Ef salmiaki (Cloretum ammoni- 
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129 cum) og nýslöktu kalki er blandað saman og heitu vatni helt yfir, þá losnar 

12. okt. ammoníakloft úr salmíakinu og gýs upp. Til þess að eyða formalingufu í 100 

rúmstikum þarf um það bil 300 met af brendu kalki, annað eins af salmíaki og 

S/, mælis af sjóðandi vatni; kalkið er slökt (sbr. 11. gr.), hrært saman við sal- 

míakið og hræringnum jafnað um botninn á víðri skál eða bala; síðan er vatninu 

sjóðandi helt í ílátið og því ýtt sem fljótast inn á mitt gólfið í stofunni og lokað 

aftur. Að lítilli stundu liðinni má opna stofuna og er þá formalinsterkjan horfin. 

B. Híitunartæki. 

15. gr. 

Sjóðandi vatn: Ef sóttmengaðir hlutir eru látnir í vatn og hitað upp í 
suðu og látið sjóða fullan fjórðung stundar, þá drepast sóttkveikjurnar. Það er 

til bóta og enn meiri tryggingar að hafa sóða (2 0/) eða grænsápu (2 *%/) í vatninu. 
Þessi sótthreinsun er afarörugg og notadrýgri en nokkur önnur aðferð, 

því að henni má alstaðar beita, og flest af því, sem helst er sóttmengað, er vel 

hægt að sjóða, bæði matarílát sjúklings og línklæði hans eða sóttmengaðar um- 
búðir, hráka hans og hægðir og aðra sóttmengaða útferð og þvottaskólp, — alt 

þetta má sjóða; og það er ein sú efalausasta sótthreinsun; er sjálfsagt að nota 
hana í ystu æsar þegar engin sótthreinsunarlyf eru við hendina. 

16. gr. 

Sjóðandi vatnsgufa: Hún er notuð í svonefndum sótthreinsunarofnum ; 
það er stór járnkaggi og venjulega hafður á hliðinni og loftþjett lok á báðum 
endum; sóttmengaðir munir eru látnir í kaggann, honum harðlokað og því næst 
hleypt inn í hann sjóðheitri vatnsgufu úr gufukatli, sem þar til heyrir. Þessir 
ofnar eru afarhentugir til sótthreinsunar á fatnaði, sem erfitt er að sjóða í vatni 
eða skemmist á því, t. d. sængurfatnaði og utanyfirfötum. Leður, skinn og gúmmi 
(t. d. skóhlifar) má ekki senda í sótthreinsunarofn — það gjörskemmist. Pappir 
(skjöl og bækur) velkist mjög, en verður ekki ónýtur. 

17. gr. 

Eldur: Engar sóttkveikjur standast eld. Það er því ofureinfalt ráð að 
fleygja í eldinn öllu ónýtu rusli, sem sóttmengað er, sorpi, hálmi, heyi, brjefsnepl- 
um, tuskum, fatagörmum o. s. frv.
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18 gr. 

Um þær sótthreinsanir, sem brýn þörf er á, að meira aða minna leyti, meðan 

Leiðbeining fyrir þann, sem hjúkrar sjúklingnum. 

Sá, sem hjúkrar sóttveikum manni, þarf endilega að vita hvar sóttkveikj- 

urnar koma út úr líkama sjúklingsins og gera sjer alt far um að sótthreinsa allar 

sóttmengaðar útferðir, jafnóðum og þær koma í ljós, og alt, sem kann að atast 

at þeim; er þá líka nauðsynlegt að vita, hvenær sóttkveikjuútferðin hættir, ef 

sjúklingurinn kemst á bataveg (6. gr.) og hvað helst má hafa til marks um það 

í hverjum sjúkdómi, en það er miklu erfiðara og sjálfsagt að láta lækni ráða 

fram úr því í hvert sinni, ef um alvarlegar sóttir er að ræða. 

  
  

  
  

  

  

  

Sóttmengaðar útferðir 
(þær útferðir úr líkama sjúkl-| Hvenær ætla má venju- 

Sjúkdómar. ingsins, sem sóttkveikjur eru|leg a að sóttkveikjuútferð sje 

í og sótthreinsa þarf jafnóð- lokið 

um og þær koma í ljós) 

5 ar Þegar hálfönnur vika er lið- 
Taugaveiki So in frá því, er sótthitinn hvarf 

3. Hrákar (sjaldan). fyrir fult og alt 

|4. Gröfturúrígerðum (sjaldan) y s at, 

Þegar fáeinir dagar (2—3) eru 
Blóðsótt Saurinn. liðnir frá því, er niðurgangur 

hætti og sótthiti hvarf. 

, Þegar þrjár vikur eru liðnar 
Kólera 1. Saur. frá því, er sótthiti hvarf fyr- 

2. Spýja. 

Dilaveiki (útbrota- 

ir fult og alt. 
  

Allar útferðir verður að telja 
Þegar hálf önnur vika er lið- 

in frá því, er sótthitinn hvarf 

    

  

taugaveiki). sóttmengaðar. fyrir fult og alt. 

1. Hrákar og öll slefja úr 

munni og koki. Þegar vika er liðin frá því, 

Barnaveiki 2. Hor og rensli úr nefi. er bólgan hvarf til fulls úr 
3. Spýja. kverkum, hálsi og nefi. 

4. Hálsskolavatn. 

1. Hrákar 08 öll slefja úr Þegar kikhóstakvefið er með 

Kikhósti munni og koki. öllu horfið; (hóstinn helst oft   9 Hor og rensli úr nefi. 

3. Spýja.   miklu lengur). 
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Sjúkdómar. 

Sóttmengaðar útferðir 
(þær útferðir úr líkama sjúkl- 

ingsins, sem sóttkveikjur eru 

í og sótthreinsa þarf jafnóð- 

um og þær koma í ljós). 

Hvenær ætla má venju- 

leg a að sóttkveikjuútferð sje 

lokið. 

  

  

Kvefpest (innflúensa) 

1. Hrákar og öll slefja úr 

munni og koki. 

2. Hor og rensli úr nefi. 

Þegar kvefið (hósti og upp- 
gangur) er horfið. 

  

Munnvatn og öll slefja úr 

  

  

  

Hettusótt . Þegar bólgan er horfin. 
munni. 

1. Hrákar og öll slefja úr 

munni og koki. 

Skarlatssótt 2. Hor og Tensli ur nefi. Pegar hreistruninni er ad 

3. Útferð úr ígerðum (t. d. i|mestu leyti lokid. 

eyrum). 

4. Sviti og hreistur. 

1. Hrákar og öll slefja úr 
munni og koki. Þegar mislingakvefið (hósti 

Mislingar 2. Hor og rensli úr nefi. og uppgangur) er horfið til 

3. Rensli úr augum. fulls. 

0 4. Hreistur (vafasamt). 

Bólusótt Öll útferð úr bólunum (vessi, | Þegar bólusárin eru fullgróin 

Svarti dauði (pest) 

Lungnatæring 

(berklaveiki)   
gröftur, blóð, skorpur). (hörundið alheilt). 
  

1. Öll útferð úr sárum (vessi, 

gröftur, blóð). 

2. Saur. 

3. Þvag. 
4. Hrákar og slefja úr munni 

og koki. 

Ef sjúkdómurinn fer í lungun 

(lungnapest), geta sóttkveikj- 

ur haldist í hrákunum marg- 

ar vikur eftir bata.  Sótt- 
kveikjurannsókn nauðsynleg. 

  

1. Hrákar og slefja úr munni 

og koki. 

2. Stundum saurinn (garna- 

tæring). 

3. Stundum þvagið líka (berkl- 

ar í þvagfærum og getnað- 

arfærum). 

4, Útferð úr berklasárum.   Þegar sjúklingnum er batnað 

svo, að allur uppgangur er 

hættur.
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Sóttmengaðar útferðir | 
(bær utferdir ur likama sjukl- | Hvenær ætla má venju- 

Sjúkdómar. | ingsins, sem sóttkveikjur eru | lega að sóttkveikjuútferð sje 

í og sótthreinsa þarf jafnóð-| lokið. 
um og þær koma í ljós). 
  

1. Öll útferð úr sárum. 

2. Hrákar og slefja úr munni 

og koki. 

3. Hor og rensli úr nefi. 

Sjaldgætt að sjúklingi batni 

| svo, að sóttkveikjuútferðin 
hætti. 

Holdsveiki   
  

  

19. gr. 

Sóttmenguð útferð : Í 18. gr. er sagt, hvaða útferð er sóttmenguð í hverj- 

um sjúkdómi, en hjer segir hvernig sótthreinsa skal: 

a) Hrákar og slefja úr munni og koki, hálsskolavatn: Undir þetta skal 

hafa krukku, hálffulla af kresólvatni (súblímatvatni, karbólvatni), og skal ekki 

hella út úr krukkunni fyr en 2 stundir eru liðnar í skemsta lagi, frá því er sið- 

ast kom í hana. 
Sódablöndu (2 0/,) má hafa í krukkunni, en þá verður að sjóða hana með 

öllu saman (15. gr.), áður út er helt. 

Brjef má hafa innan í hrákakrukku og sag í því eða þura mómylsnu og 

taka síðan brjefið með öllu og brenna. 

b) Spýja, saur, þvag: Þessu skal safna í næturgagn og hella á tafar- 

laust jafnmiklu af kalkblöndu (kresólvatni, karbólvatni) og láta standa 2 stundir 

í skemsta lagi áður en út er orpið. 

Nú eru engin sótthreinsunarlyf til, og má þá þynna þessi óhreinindi með 

vatni og sjóða (15. gr.). 
c) Blóð, gröftur og vilsa úr sárum, hor og slefja úr nefi, froða úr vitum 

deyjandi manns: Þetta skal þerra í ríjur eða baðmull og brenna samstundis, ella 

láta á kaf í kresólvatn (karbólvatn, súblímatvatn) og fleygja ekki út fyr en að 
2 stundum liðnum í skemsta lagi. 

d) Hörundshreistur, hrúður og því um líkt: Þetta er best að brenna sem 
fljótast, ella fara með, sem segir í c. 

20. gr. 

Sóttmengaðar umbúðir: Þær skal brenna, eða láta í kresólvatn (19. gr. 

c), eða sjóða (15. gr.). 

21. gr. 

Sóttmengað þvottaskólp: Það er ódýrast að sótthreinsa með kalkblöndu 

(11. gr.); skal láta um það bil 1/4 mæli af henni í 10 mæla skólps, en ávalt svo 
mikið, að samblandið liti rauðan lakmuspappir vel bláan. Klórblöndu (12. gr.) 
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129 má líka nota og þá svo mikið, að megn klórlykt finnist af samblandinu. Ekki 

12. okt. skal hella samblandinu út fyr en að 2 stundum liðnum, í skemsta lagi. 

Það er og örugg sótthreinsun að sjóða skólpið (15. gr.). 

22. gr. 

Sóttmengaðar þvottaskálar, hrákakrukkur, næturgögn, laugarker og því um 

líkt: Að lokinni sótthreinsun á innihaldi þessara íláta (19. gr. og 21. gr.) skal 

þvo þau vandlega úr kresólvatni (karbólvatni, sublímatvatni) og því næst skola 

af þeim. Á ógleruð málmilát skal ekki hafa súblímatvatn. 

Nú eru ekki til sótthreinsunarlyf, og skal þá þvo úr heitu grænsápu- 
vatni (20/,). 

Rjett er að sjóða hrákakrukkur (15. gr.). 

23. gr. 

Sóttmenguð matarílát og drykkjar, skeiðar, mathnífar og gaflar: Þetta alt skal 

sjóða, helst í sódablöndu (15. gr.). Hnifa og gafla, sem þola ekki suðu (sköftin), 

má leggja í formalin-vatn (13. gr.) og láta liggja eina stund og þerra síðan. 

24. gr. 

Sóttmengaðar rekkjuvoðir og ver, nærföt, klútar, þurkur: Þetta alt skal 

láta í bala eða fötu og hella á veiku kresólvatni (karbólvatni, formalín-vatni), 

svo:að yfir fljóti, og láta liggja 2 stundir í skemsta lagi, vinda síðan úr því og 

geyma í vatni þar til þvegið er. 

Rjett er og að safna línklæðum í pott og hella á sódablöndu eða græn- 

sápuvatni og sjóða áður þvegið er (15. gr.). 

25. gr. 

Slettur af hrákum eða annari útferð á rúmi sjúklings, eða kringum það, á 

borði, gólfi, vegg 0. s. frv.: Þess ber vandlega að gæta að þvo af allar þesskonar 

slettur, sem allra fyrst, með kresólvatni (karbólvatni, sublímatvatni) eða heitu 

grænsápuvatni, ef ekki er á öðru völ. 
Gólf í sjúkrastofu skal aldrei sópa þurt, en ávalt þvo, einu sinni á dag 

eða oftar, helst úr heitu grænsápuvatni eða kresólvatni, ef til er. 

26. gr. 

Sóttmengað sorp, hey og hálmur (úr rúmum) og annað rusl: Þetta alt skal 

brenna; þá sjaldan að þess er ekki kostur, má hella á það kresólvatni (karból- 
vatni, súblímatvatni) og láta standa 2 stundir í skemsta lagi áður út er fleygt. 

27. gr. 

Vinnubrögð þeirra, er hjúkra sóttveikum mönnum: Sjúkling með næman 

sjúkdóm á að hafa einan í herbergi, ef kostur er (6. gr.). Það er mjög'mikilsvert, 

að sjúkrastofa sje rúmgóð og björt (7. gr.) og gluggi á hjörum og hann lengst af
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opinn, meira eða minna, eftir veðri. Best er að hafa rúm sjúklingsins svo, að 129 
ganga megi að því á báða vegu. Ef sá er hjúkrar, verður að sofa þar inni, skal 12. okt. 
hafa sem lengst bilið milli rúmanna. Ábreiður má ekki hafa á gólfi. Enga hluti 
skal flytja út úr stofunni, nema þeir sjeu sótthreinsaðir. Enga hluti 
skal flytja inn til sjúklingsins, sem erfitt er að sótthreinsa (t. d. bækur), nema 
nauðsyn beri til. Varast skal allan ónauðsynlegan umgang. Ef sjúklingur verður 
að liggja innan um heilbrigt fólk (í baðstofu), er rjett að tjalda kringum rúm 
hans, en gæta þess, að haga svo til, að ekki skorti birtu eða loft; þarf tjaldið 
ekki að ná nema mannhæð upp frá gólfi og skal vera gangbil milli þess og rúmsins. 

Sá, er hjúkrar, skal ganga að því verki með uppbrettar ermar, og hafa 
ermaforklæði eða aðra auðhreinsaða flík yst klæða, helst tvær, til skifta, svo að 
sótthreinsa megi og þvo á víxl. Þegar hann fer út frá sjúklingnum skilur hann 
þessa flík eftir; hann skal þvo sjer vandlega um hendurnar, upp á handleggi, í 
hvert sinn er hann hefir snert á einhverju sóttmenguðu; skal hann þvo sjer úr 
veiku kresólvatni (karbólvatni, súblímatvatni), helst með handbursta, og því næst 
úr sápuvatni og hreinsa vel neglur sínar; er best að hafa kresólvatn standandi í 
skál til þessara afnota og skifta um daglega eða oftar; vanti sótthreinsunarlyf, 
skal þvo sjer þeim mun vandlegar úr sápuvatni, tvisvar sinnum, og skifta um vatn. 

Hann skal haga starfi sinu eftir því, hver sóttin er (18. gr.), og sótt- 
hreinsa það, sem þarf, á þann hátt, sem segir í 19.—26. gr, en þar má sjá að 
unt er að gæta allrar nauðsynlegrar varúðar þó að engin sótthreinsunarlyf sjeu 
á takteinum. 

Hann skal gæta þess, að þvo eða lauga sjúklinginn svo oft, að hann sje 
ávalt hreinn um allan líkamann; skal hann skifta um nærföt og rekkjuvoðir 
sjúklingsins, jafnskjótt sem óhreint verður. 

Rjett er að hafa skólpfötu inni og láta í hana alt það, sem sótthreinsað 
hefir verið og út á að fleygja (19. og 20. gr.); skal þá hella út úr fötunni einu 
sinni á dag eða oftar; í kaupstöðum verður að hella öllum þessum sótthreinsuðu 
óhreinindum í salerni, eða for, eða holræsi, eða sjóinn (um fjöru); í sveitum má 
grafa litla gröf, stikudjúpa, og hafa hlemm yfir, og hella í hana, en fylla upp 
þegar sóttin er afstaðin; skólpgröf verður að vera langt frá vatnsbóli (20 stikur 
í minsta lagi) og góðan spöl frá húsum (10 stikur eða meira). 

Rjett er að hafa inni bala eða fötu til að sótthreinsa í fatnað (24. gr.) 
áður farið er með í þvott. 

Enginn skal matast inni hjá sjúklingnum, ef annars er kostur. 

28. gr. 

Lík: Lík manns, sem látist hefir af næmum sjúkdómi, skal ekki fletta 
klæðum og ekki þvo, en vefja líkblæjum og væta þær í kresólvatni (karbólvatni, 
súblímatvatni), ef kostur er; skal kistuleggja líkið svo fljótt, sem föng leyfa, og 
loka kistunni strax og láta standa sem skemst uppi. Kistan á að vera vel þjett 
og er rjett að bika hana innan, ef um hættulega sótt er að ræða; hafa skal hef- 
ilspæni í henni á botni, eða öllu heldur sag, eða þura mómylsnu.
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IV. Um þær sótthreinsanir, sem venjulega koma ekki til greina fyr en sjúklingi er 

batnað, eða hann dáinn, eða fluttur út af heimilinu, (lokasótthreinsun). 

Leiðbeining fyrir sótthreinsunarmenn. 

29. gr. 

Sóttmengaðar sængur, dýnur og treflar: Þetta er best að sótthreinsa í 

sótthreinsunarofni (16. gr.); verður þá að vefja það í dúk, sem vættur er í kre- 

sólvatni (karbólvatni, súblímatvatni), og láta í þjettan strigapoka, en eigi að senda 
langa leið (t. d. á skipum), verður að hafa þjettan kassa utan um pokann. 

Þegar ekki er á þessu völ, skal fara að sem hjer segir: 

Fiðurföt má láta í stóran pott, hella vatni yfir, opna verin niðri í vatn- 

inu og sjóða síðan hálfa stund. Suðan skemmir ekki fiðrið, sje það rjett þurkað 
á eftir. Fiðurföt má einnig láta Í stóran stamp og hella yfir veiku kresólvatni 

(karbólvatni, formalínvatni), opna verin svo að fiðrið gegnblotni sem fljótast, og 

láta standa til næsta dags; þá má taka verin og þvo, en skola fiðrið og þurka 

síðan, sem gerist um fiður, og er það þá jafngott og áður. 
Ef það er talið víst, að sængur og dýnur sjeu ekki sóttmengaðar, nema 

að utan, þá má oftast nægja að rennvæta þessa hluti að utan (fiðursængur, stang- 

dýnur, fjaðradýnur), bursta meðan vott er og viðra síðan úti eða í hjalli, í sól- 

skini ef kostur er, marga daga í röð, helst 2—3 vikur. Þá getur líka komið til 

greina að sótthreinsa í formalingufu (14. gr.). 

Ef hey er í dýnum eða hálmur, skal taka það og brenna, en sótthreinsa 

verin á venjulegan hátt. 
Nú eru sængurföt sóttmenguð að mun og svo ljeleg, að verðmæti þeirra 

nemur ekki meiru, en svarar sótthreinsunarkostnaði, og má þá meta þau til 

skaðabóta og brenna sidan. 

30. gr. 

Íveruföt (utanyfirföt), ábreiður, borðdúkar, gluggatjöld og aðrir ofnir hlutir, 

sem skemmast mundu, ef soðnir væru, eða lagðir í bleyti: Þetta alt er best að 

senda í sótthreinsunarofn (16. gr.). Nú er það ekki hægt, og skal þá væta þessa 

hluti í kresólvatni (karbólvatni, formalínvatni, súblímatvatni), bursta þá meðan 

votir eru og viðra síðan (29. gr.). 

Ef lítil brögð eru að sóttmenguninni, má sótthreinsa þessa hluti í formalin- 

gufu (14. gr). 

31. gr. 

Leður, skinn, loðskinn, gúmmí (t. d. skóhlífar): Hlutir úr þessum efnum 

þola ekki suðuhita, hvorki í vatni eða vatnsgufu, og má því ekki senda þá í 

sótthreinsunarofn. 
Þá hluti, sem gerðir eru úr leðri, skinni eða gúmmíi, skal núa vandlega, 

aftur og aftur, með rijum, sem vættar eru í kresólvatni (karlbólvatni, súblímat- 

vatni).
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Loðskinn skal taka og rennvæta loðnuna í kresólvatni (karbólvatni, forma- 

línvatni, súblímatvatni), bursta meðan vott er og viðra mjög vandlega (29. gr.). 

32. gt. 

Bækur, skjöl, myndablöð og þesskonar: Það, sem ekki má brenna, verður 

að sótthreinsa í formalingufu (14. gr.), eða sótthreinsunarofni, (16. gr.). Sjeu bæk- 

ur mjög sóttmengaðar, verður að sótthreinsa þær í sótthreinsunarofni, ef eigandi 

leyfir ekki að þær sjeu brendar endurgjaldslaust, eða gegn litlu endurgjaldi. 

33. gr. 

Sóttmengaðar stofur og stofugögn: Fyrst skal færa húsgögn frá veggjum 
fram á gólf; skal þvo þau öll vandlega með dulum, sem vættar eru í kresólvatni, 
(karbólvatni, sublímatvatni); ef lokaðar hirslur eru í stofunni og vel þjettar og 
hafa ekki verið opnaðar meðan sóttin stóð yfir, þá nægir alloftast að sótthreinsa 
þær að utan, en ekki að innan og ekki það, sem í þeim er. Þá skal þvo veggi 
á sama hátt, að minsta kosti 2 stikur upp eftir þeim, einnig glugga, hurðir og 
gólf; skal gæta þess, að kresólvatnið komist inn í allar rifur, horn og smugur. 
Einkanlega verður að vanda þvott á rúmstæði sjúklingsins og öllu, sem verið 
hefir í nánd við það, gæta að slettum og þvo þær af mjög vandlega, ef nokkrar 

eru (25. gr.). Þegar þessu er lokið skal þvo alt aftur úr heitu sápuvatni, en láta 

þó líða 2 stundir í milli ef kostur er, en ekki yfir sólarhring; síðan skal viðra 

stofuna (hafa alla glugga opna), svo lengi sem ástæður leyfa, en að minsta kosti 

þangað til hún er orðin þur. 

Fóður á bekkjum og stólum skal rennvæta í formalinvatni (karbólvatni, 

kresólvatni, sublímatvatni) bursta meðan vott er og viðra þessi húsgögn vand- 
lega (29. gr.). 

Gljáfægða hluti úr trje eða málmi skal núa með ríjum vættum í veiku 

kresólvatni (formalinvatni, karbólvatni) og síðan skola af þeim með hreinu vatni 
og þerra þá. 

Pappirsveggi, sem ekki þola þvott (eru ómálaðir), skal væta í formalín- 

vatni (karbólvatni, sublímatvatni, veiku kresólvatni); ef slettur eru á pappirslímd- 

um vegg (ómáluðum) af sóttmenguðum óhreinindum (t. d. hjá rúmi sjúklingsins), 
skal væta þær í kresólvatni, rífa pappirinn þar af vegnum og brenna. 

Það er sótthreinsun á kölkuðum veggjum, ef þeir eru kalkaðir á ný, eða 
klórblöndu roðið á þá. Alla olíumálaða múrveggi má þvo (sjá 1. málsgrein 

þessarar greinar). 

Torfveggi og moldargólf skal rennvæta í kalkblöndu eða klórblöndu, tvi- 

vegis eða þrívegis ef þurfa þykir. 

94. gr. 

Sóttmenguð salerni: Hurð (hölduna fyrst og fremst), veggi og setu skal 

sótthreinsa eins og segir i 33. gr. Það, sem er í kirnunni, skal blanda jafnmiklu 
af kalkblöndu (klórblöndu, kresólvatni) og láta standa sólarhring áður fleygt er. 

Kirnuna skal þvo úr kresólvatni (heitu). 
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35. gr. 

Sóttmengaðar safngryfjur (forir): Ef sóttmenguðum saurindum hefir verið 

kastað í for (ósótthreinsuðum), þá skal hella kalkblöndu (klórblöndu) í forina, svo 

að vel þeki yfir og ekki bera úr henni fyr en að nokkrum vikum liðnum. 

36. gr. 

Sóttmenguð haugstæði og skólpræsi: Þar skal hella í kalkblöndu eða klór- 

blöndu, meira eða minna, eftir ástæðum. 

31. gr. 

Sóttmengaðar manneskjur: Hjer er að ræða um þá, sem hafa fengið bata 

á næmum sjúkdómi, og aðra sem hafa haft náin og ógætileg mök við sjúkling- 

ana, eða sóttmengað sig á annan hátt; lauga skal allan líkamann eða þvo mjög 

vandlega úr heitu vatni og sápu og síðan fara í hrein (ósóttmenguð) föt. 

38. gr. 

Hjeraðslæknar mega segja fyrir um aðrar sótthreinsunaraðferðir, en hjer 

hafa verið taldar, ef þeim þykir svo við horfa, enda sjeu þær jafn tryggilegar. 

39. gr. 

Vinnubrögð sótthreinsunarmanns: Hann skal hafa auðhreinsaðar flíkur 

yst fata, er hann vinnur að sótthreinsun; er hentugast að eiga brækur, stakk og 

húfu (með skygni framan og aftan) úr þjettu ljerefti, eða voðfeldum striga; skal 

hann fara í þessi föt áður en hann gengur inn til verka. 

Hann skal nú fyrst og fremst grenslast eftir því, hverjir hafi verið sjúkir; 

hann skal spyrja hvernig farið hafi verið með sóttmengaða útferð hvers sjúklings, 

hvað gert hafi verið af íverufötum hans, sængurfötum og rekkjuvoðum, matarílát- 

um, hrákakrukku og öðru því, sem hann hefir notað meðan hann var veikur; 

hann skal spyrja í hvaða herbergi sjúklingur hefir legið og hvar í rúmi, og fá 

að vita, hvort nokkuð hafi verið flutt út úr því herbergi; skal hann yfirleitt reyna 

að fá sem ljósasta vitneskju um það, hvað sóttmengað muni vera. Alt skal sótt- 

hreinsa, sem sóttmengað verður að telja, en einkanlega og vandlegast alt það, 

sem ætla má að beinlínis hafi atast af sóttmengaðri útferð úr likama sjúklingsins 

(sbr. 18. gr.). 

Þegar þessi vitneskja er fengin, skal sótthreinsunarmaður safna að sjer 

öllu því, sem hann þarf á að halda; hann heimtar nóg af heitu vatni og græn- 

sápu og pott á hlóðir til að sjóða í ýmsa sóttmengaða hluti; tekur hann nú upp 

sótthreinsunarefni sín og blandar sótthreinsunarlyf eftir þörfum, biður um hreinar 

tuskur til að þvo með og sköft til að binda þær á, ef vill (til að þvo gólf og veggi). 

Alloftast má komast af með kresólsápulög og súblímat, en kalk verður þó að hafa 

eða klórkalk, ef forir hafa sóttmengast (taugaveiki).



215 

Að því búnu tekur hann til að sótthreinsa og gengur á röðina, sem hjer 

segir: 

a) Sá er sótthreinsaður, sem veikur var, og einnig sá, sem hjúkraði hon- 

um og aðrir, sem áttu mök við sjúklinginn, ef þurfa þykir (37. gr.). 

b) Sóttmenguð útferð sjúklingsins (19. gr.). 

c) Sóttmengaðar umbúðir (20. gr.). 
d) Sóttmenguð hrákailát o. s. frv. (22. gr.). 

e) Sóttmenguð matarilát og borðbúnaður (23. gr.). 
f) Línklæði sjúklings, og þess, sem hjúkraði honum, ef þörf gerist (24. gr.). 

g) Sorp og allskonar rusl, sem grunsamt er (26. gr.). 

h) Sængurföt úr rúmi sjúklingsins og ef til vill úr öðrum rúmum í sömu 

stofu (29. gr.). 
i) Sóttmenguð utanyfirföt sjúklingsins, og einnig þess, sem hjúkraði honum, 

ef ástæða er til, ábreiður o. fi. (30. og 31. gr.). 
j Sóttmengaðar bækur og þess konar (32. gr.). 

k) Fóðraðir bekkir og stólar í stofu sjúklingsins (33. gr.). 

1) Stofa sjúklingsins og alt, sem eftir er óhreinsað í henni (33. gr.). 

Því næst aðrar stofur, ef sjúklingurinn hefir verið í þeim og ástæða er 

til að ætla að þær hafi sóttmengast. 

m) Salerni, for, haugstæði, ræsi, ef sóttmengast hefir (34., 35. og 36. gr.). 

n) Að loknu verki skal hann sótthreinsa utanyfirföt sín og þess eða þeirra, 

sem hafa unnið með honum; skulu þeir síðan lauga andlit, hendur og handleggi 

úr veiku kresólvatni (súblimatvatni, karbólvatni) og þvo sjer á eftir úr heitu 

vatni og sápu. 

40. gr. 

Ef sjúklingur hefir dáið úr næmum sjúkdómi, skal lokasótthreinsun ekki 

fara fram fyr en líkið hefir verið kistulagt; skal haga svo til, ef unt er, að sótt- 

hreinsunarmaður komi þegar kistan er tilbúin og hjálpi til að kistuleggja líkið 

(28. gr.) áður en hann tekur til sótthreinsunarstarfa. Húskveðjur ætti ekki að 

halda á heimilum, þar sem maður hefir dáið úr næmum sjúkdós.i, nema hjeraðs- 

læknir telji það með öllu hættulaust. 

Landlæknirinn. 

Reykjavík, 12. okt. 1912. 

G. Björnsson. 
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Staðfesting konungs á skipulagsskrá fyrir >Minningarsjóð Björns Vilhjálms. 
sonar<, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 11. nóv. 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

Skipulagsskrá 
fyrir Minningarsjóð Björns Vilhjálmssonar. 

1. gr. 

Sjóðurinn er gefinn af Vilhjálmi Bjarnarsyni og Sigríði Þorláksdóttur, 

búandi hjónum á Rauðará, til minningar um Björn son þeirra, er andaðist í 

Mentaskóla Reykjavíkur 19. mars 1893, 17 ára að aldri. 
Sjóðurinn er að upphæð kr. 400,00 — fjögur hundruð krónur — og heitir: 

„Minningarsjóður Björns Vilhjálmssonar. 

2. gr. 

Sjóðurinn ávaxtast í Söfnunarsjóði Íslands, legst einn fjórði hluti árlega 

við höfuðstólinn, en þrir fjórðu hlutar greiðist stjórn Heilsuhælisins á Vífilsstöðum. 

3. gr. 

Þegar útborgaðir vextir sjóðsins nema kr.50,00— fimtíu krónum —, skal stjórn 
Heilsuhælisins verja þeirri upphæð til styrktar einhverjum einum sjúklingi á hælinu. 

Gjöfinni skal úthlutað á fæðingardegi Björns Vilhjálmssonar, 8. dag aprílmánaðar. 

4. gr. 

Sjóðurinn stendur að öllu leyti undir stjórn Heilsuhælisins, og birtir stjórn- 

arnefndin árlega reikning sjóðsins í Stjórnartíðindunum. 

5. gr. 

Leita skal konunglegrar staðfestingar á stofnskrá þessari. 

Rauðará við Reykjavík, 8. april 1912. 

F. h. Vilhjálms Bjarnarsonar Sigríður Þorláksdóttir. 
Þorl. Vilhjálmsson. 

Staðfesting konungs á endurskoðari skipulagsskrá styrktarsjóðs Hannesar 
Árnasonar til eflingar heimspekilegum vísindum á Íslandi, útgefin á venjulegan 
hátt ad mandatum af ráðherra Íslands 11. nóvember 1912. 

Skipulagsskráin er þannig: 

1. gr. 

Sjóðurinn myndast af fje því, er sjera Hannes heitinn Árnason, kennari 
við prestaskólann í Reykjavík, gaf með arfleiðslugjörð 15. ágúst 1878. Var sjóðn- 
um lagt fje þetta út, er búi arfleiðanda var skift, og borgaði executor testamenti 

landshöfðingjanum yfir Íslandi það 12. febr. 1881 með 308315 kr. 43 a,
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2. gr. 131 

Höfuðstól sjóðsins stýrir ráðherra Íslands samkvæmt reglum peim, er gilda 1! növ. 

um fje almennra stofnana. Um tekjur og gjöld sjóðsins skal hvert ár reikning 

gjöra og birta í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. 

3. gr. 

Þá er sjóðurinn kemur til afnota, skal styrkinn veita 6. hvert ár; skal 

hann veittur um 4 ár í senn, og gjörir ráðherra það eftir samráði við háskóla- 

ráðið. Hvert sinn er styrkinn skal veita, á háskólaráðið að annast um, að það 

verði auglýst 6 mánuðum fyrirfram; um bónarbrjef þau, er til þess koma, leitar 
það álita heimspekiskennarans við háskólann og rektors hins almenna menta- 

skóla í Reykjavík. Til þess að geta komið til greina við veitingu styrks af 

sjóðnum, eru skilyrðin þessi: 

1. Að sá, er í hlut á, hafi próf staðistí forspjallsfræðum með 1. einkunn, annað 
hvort við háskólann í Kaupmannahöfn eða Háskóla Íslands; 

2. Að hann færi sönnur á, að hann hafi fjörugan áhuga á vísindalegu námi, og 
einkum heimspekilegu; og 

3. Að hann sje kunnur að því að vera áreiðanlegur, ráðsettur og í alla staði 

vandaður maður. 

4. gr. 

Sá, er styrknoti verður, fær 2000 kr. árlega af sjóðnum 4 ár samfleytt, 

þó með þeim nánari skilyrðum, er nú getur: 

1. Eitt ár skal hann stunda heimspeki, almenna heimspeki, eða sjerstakar greinar 

hennar, svo sem trúarheimspeki, rjettarheimspeki, sálarlækningar o. s. frv. við 

Kaupmannahafnarháskóla eða annan erlendan háskóla, og skal hann sanna 

með vottorði frá hlutaðeigandi prófessorum í heimspeki, að hann hafi hvort 

semester hlýtt á fyrirlestra tveggja prófessora að minsta kosti. 

2. Því næst skal hann um tvö ár stunda heimspeki við einn háskóla á Þýska- 
landi, eða eftir atvikum við annan erlendan háskóla, þar sem heimspeki og 

heimspekileg vísindi standa í bestum blóma; á hann og þar stöðugt að hlýða 

fyrirlestrum tveggja prófessóra að minsta kosti í tjeðum vísindum, og sanna 

það með vottorði frá þeim. 

3. Loks skal hann hið síðasta af þeim 4 árum, er hann nýtur styrksins, setjast 

að i Reykjavík og halda þar opinbera fyrirlestra um hina og þessa grein 

heimspekinnar eður yfir eitthvert nafnfrægt rit frá eldri eða nýrri tímum, 

til að rekja það og skýra fyrir áheyrendum. 

Enginn má styrksins lengur njóta en 4 ár. 

Styrkinn skal greiða misseri hvert í þessi 4 ár, þá er styrknjótandi sannar 

fyrir ráðherra, að hann hafi fullnægt skilyrðum þeim, er áður eru fram tekin. 

Nú deyr styrknoti, eða önnur atvik hamla því, að hin ákveðnu skilyrði verði 

uppfylt, og skal þá leggja þann hluta styrksins, er svo sparast, við höfuðstól 

sjóðsins og ávaxta á sama hátt. Þá er slíkt kemur fyrir, skal veita styrkinn aftur 

svo fljótt, sem unt er, þótt eigi sjeu 6 ár liðin frá því, er hann var síðast veittur.
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24, febr. Hans hátign konunginum 24. febr. allramildilegast þóknast að staðfesta eftirfarandi 

Skipulagsskrá 
fyrir „Verðlaunasjóð Carnegies handa þeim, er hugprýði sýna“. 

Skipulagsskráin er þannig: 

1. gr 

Nafn sjóðsins er > Verðlaunasjóður Carnegies handa þeim, er hugprýði sýna. 

(Carnegies Belönningsfond for Heltemod). 

2. gr. 

Sjóðurinn er sjálfstæð stofnun, og nær starfsvið hans yfir veldi Dana- 

konungs að meðtöldu landhelgissvæðinu eins og það nú er. 

Sjóðurinn stendur undir umsjón utanríkisráðuneytisins og innanríkisráðu- 

neytisins. Stjórn sjóðsins á aðsetur í Kaupmannahöfn. 

3. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er 125000 dollarar eða í danskri mynt hjerumbil 

465300 kr., sem hr. Andrew Carnegie hefir gefið Hans hátign Danmerkurkonungi 
og Hennar hátign Danmerkurdrotningu umráð yfir til stofnunar sjóðs þessa. 

Höfuðstóllinn er útlagður sjóðnum í verðbrjefum ávöxtuðum með 59). 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að greiða verðlaun fyrir vasklega framgöngu karla 

eða kvenna í friðarathöfn, er til þess að bjarga lífi manna baka sjer heilsutjón 

eða limlesti eða sjálf láta lífið. 

Verðlaun þau, er sjóðurinn veitir, munu að jafnaði fólgin í fjestyrk mið- 

uðum við kringumstæðurnar, til þess að tryggja þá sem fyrir slysinu hafa orðið, 
eða — ef þeir hafa beðið bana — afkomendur þeirra gegn efnaskorti sem af- 

leiðingu af hreystiverki þeirra 
Í sambandi við slíka styrkveitingu eða án hennar má sem verðlaun veita 

hlutaðeiganda heiðurspening, sem stjórn sjóðsins sjer um að mótaður sje. 

Sem menn, er eftir atvinnugrein sinni hafa sjerstaklega tækifæri til að sýna 

hugprýði við björgun, má til dæmis nefna: Björgunarlið, björgunarmenn, aðra sjó- 

menn, verkamenn við hættulegar iðnaðargreinir, lækna, hjúkrunarfólk járn- 

brautarþjóna, brunaliðsmenn, lögregluþjóna eða sjerstaka björgunarliðsflokka.
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Styrk úr sjóðnum má eftir álitum í hvert sinn veita annaðhvort í eitt 24. febr. 

skifti fyrir öll eða fyrir vist tímabil. 

Varanlegan styrk má veita fyrir það tímabil, sem hlutaðeigandi hefir 

orðið annaðhvort að öllu eða nokkru leyti eigi fær um að vinna fyrir sjer af 

afleiðingum af björgunar-hreystiverkinu. Hafi björgunarmaður mist lifið, getur 

styrkur sá, er ekkju hans er veittur, haldist þar til hún kann að giftast á ný, 

en styrkur til eftirlifandi barna getur haldist þangað til þau hafa fengið uppeldi 

það, er nauðsynlegt er til þess að þau geti unnið fyrir sjer. Börnum, sem eru 

einkar vel gefin, má veita riflegri styrk til þess að mentast eða afla sjer frekari 

mentunar eða þekkingar í sjerfræðigreinum. 

Styrk má eigi aðeins veita ekkjum og börnum, heldur einnig öðrum eft- 

irlátnum ættingjum, hafi þeir lifað með þeim framliðna, og hann að mestu staðið 
straum af þeim. 

Varanlegur styrkur greiðist að jafnaði mánaðarlega. 

6. gr. 

Það er skilyrði fyrir sjerhverri styrkveitingu úr sjóðnum, að sá, sem 

styrkinn fær, sje þurfandi fyrir hann, og að honum ettir ákvörðnn sinni sje var- 

ið í þarfir hlutaðeiganda á sem hentugastan hátt. Þegar um vanalegan styrk er 

að ræða, skal af hálfu sjóðsins haft eftirlit með lifnaðarhætti styrkþega, og gjöri 

hann sig annaðhvort óverðugan styrksins eða batni kjör hans, getur það leitt til 

þess að styrkurinn verði tekinn af honum. Þó skal styrkþega, þegar svo ber 

undir, gefinn kostur á að verja sig gagnvart framkomnum kærum frammi fyrir 

sjórn sjóðsins, og sömuleiðis má veita honum hæfilegan frest til reynslu. 

7 „gr 

Áður en styrkur er veittur af sjóðnum, skal sjeð fyrir því, að fjárstyrk- 

ur sá, sem hlutaðeigandi hefir trygt sjer gegn sjúkdómi, slysi eða dauða, komi 

honum að fullum notum. Ennfremur ber að sjá um að gjöra á rjettan hátt kröfu 

til opinbers styrks, annars en fátækrastyrks, eða til eftirlauna, styrkveitingar 
eða verðlauna úr opinberum sjóðum, er styrkþurfi kann að eiga tilkall til. Ålitist 

fje pad, sem aflad verdur å framangreindan hått. eigi nægilegt eins og å stendur, 

kemur til kasta sjodsins ad veita styrk. 

8. gr. 

Sjóðurinn skal eftir því sem best hentar vera í samvinnu við fjelög eða 

stofnanir, hvort sem þau eru opinber eða ekki, sem hafa það fyrir markmið að 

veita verðlaun mönnum þeim, sem hætta lífi sínu eða láta lífið, er þeir eru að 
inna af hendi eitthvert mannúðarlegt hreystiverk.
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9. gr. 

Stjórn sjóðsins fær engin laun, og eru í henni: 

Sendiherra Bandaríkja Norður Ameríku í Danmörku, utanríkisráðherra 

Dana, innanríkisráðherra Dana, forstjóri skrifstofu Hans hátignar konungsins, 

sem fastir stjórnarmeðlimir, og ennfremur: 2 meðlimir kosnir af utanríkisráðu- 

neytinu og 5 meðlimir kosnir af innanríkisráðuneytinu fyrir 3 ár í senn. 

Í stjórninni skulu sitja að minsta kosti einn maður úr flokki verkmanna- 

stjettarinnar og ennfremur einn læknir og einn maður, sem sjerþekking hefir á 

lifsábyrgðarstörfum. 
Stjórnin kýs úr sínum flokki fyrir 3 ár í senn: formann, tvo varaformenn 

og skrifara, og ráðstafar að öðru leyti því, er að framkvæmdum sjóðsins lýtur. 

10. gr. 

Stjórninni ber á eigin ábyrgð að gjöra út um öll mál, er snerta verðlaun 

úr sjóðnum,í samræmi við tilgang hans og reglur þær, er settar eru í skipulags- 

skrá þessari. Úrskurður stjórnarinnar í því efni er fullnaðarúrskurður, og verður 

eigi skotið til dómstólanna. 
Stjórnin skipar starfsmenn þá, er með þarf, til að hafa á hendi reiknings- 

hald sjóðsins og önnur störf. 

11. gr. 

Stjórnin sjer um að eignum sjóðsins sje komið fyrir á tryggilegan hátt. 

Verði verðbrjef þau, er stofnandi sjóðsins hefir afhent, innleyst, eða þeim komið 

í peninga, skal höfuðstól sjóðsins komið fyrir samkvæmt reglum þeim, er gilda 

um ómyndugra fje eða annað fje, sem stendur undir umsjón þess opinbera. Eignir 

sjóðsins skal, að svo miklu leytisem unt er, nafnskrá undir nafn sjóðsins og á þær 

ritast afhendingarbann innanríkisráðuneytisins. 

12. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

Stjórninni ber að semja árlegan reikning yfir höfuðstól sjóðsins, tekjur 

hans og útgjöld, og skal hann yfirfarinn af 2 endurskoðendum; skipar utan- 

ríkisráðuneytið annan þeirra, en innanríkisráðuneytið hinn.  Endurskoðendum 
greiðist árleg þóknun, er nefnd ráðuneyti ákveða. 

Ársreikningurinn úrskurðast af innanríkisráðuneytinu í samráði við utan- 

ríkisráðuneytið. 

13. gr. 

Stjórnin gefur Hans hátign konunginum árlega skýrslu um starfsemi 

sjóðsins fyrir hvert starfsár. Endurrit af henni skal senda utanríkisráðuneytinu 

og innanríkisráðuneytinu. Í skýrslu þessari skal vera skrá yfir persónur þær, 

er hlotið hafa verðlaun úr sjóðnum á árinu, og skal þar lýst tegund verðlaunanna, 

stærð og ástæður fyrir þeim.
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innanríkisráðuneytisins. 24. febr. 

14. gr. 

Komi það með tímanum í ljós, að ekki þurfi á öllum árstekjum sjóðsins 
að halda til þess augnamiðs, sem ákveðið er í 4. gr. skipulagsskrárinnar, skal 
stjórninni, að fengnu sameiginlegu samþykki innanríkisráðuneytisins og utanríkis- 
ráðuneytisins, vera heimilt að verja nánara ákveðinni upphæð til styrktar persón- 
um, er orðið hafa fyrir slysi, eða ekkjum og börnum þeirra, er dáið hafa af slysum. 
Þess skal þó jafnan gætt, að hlutaðeigandi sje þurfandi og verðugur styrksins, og 
að hann fái fullar löglegar skaðabætur samkvæmt tryggingu gegn slysi m. m., 
sbr. 7. gr. skipulagsskrár þessarar. 

15. gr. 

Starfsemi sjóðsins hefst 1. janúar 1912. 

16. gr. 

Styrk þann, er veittur er af sjóðnum, má eigi leggja löghald á, gjöra 
fjárnám í, eða hefja málssókn útaf á annan hátt, eða taka með við gjaldþrotaskilti. 

17. gr. 

Å skipulagsskrå bessari skal leita konunglegrar stadfestingar. 

New York, 30. desember 1911. 

Andrew Carnegie. 

Skyrsla 133 
um lán veitt úr landssjóði árið 1912 til byggingar íbúðarhúsa á prestssetrum 

samkvæmt lögum nr. 30, 16. nóvbr. 1907. 

Lánið veitt: Upphæð: 
1. Vellir í Svarfaðardal . . . 2... 21. febr. kr. 3000 00 
2. Vatnsfjordur . . . 0 0 0 eee eee 21. mai — 3000 00 

3. Hvammur i Laxårdal. . ......….. 29. juni — 3000 00 

4. Fellsmuli . 2 0 eee 8. juli — 3000 00 

Stjornarrådid, 30. desbr. 1912.
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Reikningur 
yfir tekjur og 

frá 1. jan. 1911 til 31. des. s. á. 

Tekjur: 

Í sjóði frá Í. á. . 

Frá landssjóði samkv. 13. gr. . laga nr. 

Iðgjöld og inngöngueyrir skipa og báta 

— fí. afla, veiðarfæri og annan útbúnað. 

Bankavextir og aðrir vextir. . 

Frå våtryggingarfjelaginu »Hansa« upp i skaðabætur. m.m. 

til endurtr. skipa (frá Í. á. og í ár). 

Frá ýmsum upp í skaðabætur, sem Samábyrgðin lagði út 

fyrir þá á reikningsárinu 

Ofmikið áætlað í f. árs reikningi til greiðslu fyrir áfallin 

en ekki fullborguð slys . . 

Frá umboðsm. Samábygðarinnar innheimtulaun af endur- 
greiddum iðgjöldum . 

54, 30. júlí 1909 

Samtals 

Gjöld: 

Laun framkvæmdarstjóra, gæslustjóra og framlag samkv. 

samningi til skrifstofu vátr.fjel. >Hansa< hjer í bænum. 

Innheimtu og ómakslaun til umboðsmanna Samábyrgðarinnar 

Endurtryggingargjald til vátr.fjel. >Hansac 

Greiddar skaðabætur og Ristorno á reikningsárinu 
Ársvextir til landssjóðs af 783 kr. 75 a. á ao (aði 

við höfuðstól) . FA . . 

Ýms áhöld, bækur o. fl. . 

Simtal, simskeyti og burdargjald 

Prentun eyðublaða, auglysinga o. fl. 

Skrifstofukostnadur (adfengin vinna, husaleiga 0. „ fi). 

Borgaðar launaeftirstöðvar umboðsmanna frá f. ári . 

Af iðgjaldaupphæð þeirri, sem talin er undir tekjul. 3, er úti- 
standandi 

Áætlað til greiðslu fyrir áfallin, en ekki fullborgud slys å 
reikningsårinu . . 

200/, af tekjuafgangi eða ársarði Samábyrgðarinnar er fær- 
ist i sjerreikning hinna våtrygdu skipa og båta 

Tekjuafgangur, er legst við varasjóð FA 

Samtals 
Reykjavík, 16. mars 1912. 

Jón Gunnarsson. Páll Halldórsson. 

gjöld Samábyrgðar Íslands á fiskiskipum 

kr. 

kr. 

kr. 

S. Bergmann. 

9613 91 

5000 00 
34531 92 

3645 00 

667 77 

16325 32 

604 75 

480 65 

16 06 

10945 38 
    

5000 00 

1232 22 

19623 49 

31032 06 

35 27 

51 64 
267 74 

12 55 
1047 16 

20 80 

9 17 

4687 83 

1573 09 

6292 36 

10945 38
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Efnahagsreikningur 

Aktiva: 

Yms åhåld, svo sem skrifbord, peningaskåpur, skjalaskåp- 
ur, kopiupressa, stålar o. fl. 

Skuld åb.fjel. »Hansa« til Samåb. 31. des. kr. 846 43 
Skuldir tveggja skipseigenda. . . . . — 1276 26 

Utistandandi iðgjöld. 
Í sjóði 31. desember: 

a. fa í Landsbankanum . .. kr. 10628 05 
Í peningum í vörslum framkv. stjóra — 36 81 b. 

Til jafnaðar 

Varasjóður : 

Innstæða í sjerreikningi skipanna a. 

b. Sjereign og vextir 

Samtals 

Passiva: 

af endurgreiðslu 

m. m., sem er orðin fullkomin eign 
varasjóðs: 

1. Frá f. ári kr. 135 18 
2. — reikningsårinu . . . . . . — 1111 67 

Vextir: 

1. Frá f. ári — 384 51 
2. — reikningsárinu . . . . . . — 667 77 

  

20%, af årsardinum er skiftist milli hinna våtrygdu 

skipa og báta. 

Innieign landssjóðs 

Tekjuafgangur við árslok 

Jón Gunnarsson. 

hjá Samábyr gðinni. 

Samtals 

Reykjavík, 16. mars 1912. 

Páll Halldórsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

kr. 

S. Bergmann. 

596 73 

2122 69 

917 

10664 86 

4510 85 

17964 30 

6980 64 

1246 85 

1052 34 

1573 09 

819 02 

6292 36 

17964 30 

1912 

135
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Ræktunarsjóðs Íslands 1911. 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. des. 1910: 

40/, þjóðjarðasölulán . . . . . . . . kr. 265217 59 
— Gnnur lån . . 2 0 — 28275 81 

31/,0/, tovjelalån . . — 1680 00 
30, lán til hreppa. — 15123 35 

— — — bænda .. ... — 29795 93 

40, — — prestakalla . . ....…. — 1220 00 
— — — bænda . ... — 46501 64 

— jarðakaupalán 2... . .. — 16135 00 

Ogoldnir vextir fyrir 1910: 

40/, þjóðjarðasölulán . . kr. 127 96 

80/, lán til hreppa  . . — 5396 
— — — bænda. .„ . — 3300 

4, — — — 2. — 1600 
— jarðakaupalán. . . — 8 00 

— — 238 92 

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum — 30500 14 

- Íslandsbanka á hlaupareikningi . . . — 22121 23 

- sjóði hjá gjaldkera. . 2... — 219 95 

Í reikningnum fyrir 1910 gjaldliður 4. oftalinn um 
Vextir goldnir 1911: 

49/, þjóðjarðasölulán. . . . . . . . kr. 10552 29 
— önnur lán . 2 2 eee rem 1131 02 

31/,0/, tovjelalån . . . 2 2 00 58 80 
80/, lán til hreppa... — 390 24 
— — — bænda „0. — 879 61 

40, — — prestakallå . . ....…. — 49 94 
— — — bænda. . . 0... — 1916 69 

— jarðakaupalán 2... — 645 40 

Af innieign í bönkum . ...... — 1915 85 

Ógoldnir vextir 1911: 
40/, þjóðjarðasölulán. . . . . . . . Kr. 13 49 

30/, lán til hreppa... — 63 27 
— — — bænda. . 2... — 32 25 

Flyt 

kr. 

kr. 

457029 56 

» 30 

17539 84 

169 01 

474738 71
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Afborganir låna: 

40/, þjóðjarðasölulán . 
— önnur lán. 

31/,0/, tóvjelalán 

3%/, lán til hreppa 
— — — bænda 

40) — — prestakalla . 
— — — bænda. 

— jarðakaupalán 

Andvirði seldra þjóðjarða. 

Gjöld: 
Verðlaun. 

Styrkur til lífsábyrgðarkaupa 
Vextir í landssjóð 

Eyðublöð 8.90; burðareyrir 11. 85. 

Laun gjaldkera . . 

Til jafnadar tekjulid 5 færast 

Fluttar kr. 

11417 

8533 

120 

1948 

3214 

300 
2811 

860 

Samtals 

60 

88 

00 
68 
513) 

00 
58 

00 

  

Ógoldnir vextir fyrir 1910 af 30/ lánum til bænda oftaldir 
um. . . 

Höfuðstóll 31. desbr. 1911: 

40/, þjóðjarðasölulán . 

— önnur lán. 

81/ð/, tóvjelalán 
3%/, lán til hreppa 

— -- — bænda. 

40, — — prestakalla . 

— — — bænda. 

— jarðakaupalán 

Ógoldnir vextir fyrir 1910: 
30/, lán til hreppa . . kr. 26 96 

Ógoldnir vextir fyrir 1911: 
40/, þjóðjarðasölulán . . — 73 49 
3%, lán til hreppa . . — 63 27 
— — — bænda. . . — 32 25 

  

Í Landsbankanum með sparisjóðskjörum 

Í Íslandsbanka á hlaupareikningi . 
Í sjóði hjá gjaldkera. 

Reykjavík, 6. mai 1912. 

  kr. 

Jón Hermannsson, 

268432 

19741 

1560 
13174 
26581 

1795 
52790 

20575 

195 
41149 

30845 
3967 

Samtals 

01 

93 

00 
67 

58 

00 
06 
00 

97 
14 

08 

20 

kr. 

1912 

474738 71 136 

29206 09 

39010 00 

542954 80 

4100 00 

150 00 
8366 72 

20 75 

300 00 

29206 09 

3 00 

500808 24 

542954 80
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Reikningur 
fyrir árið 1911 yfir tekjur og gjöld Hins sameiginlega brunabótasjóðs 

fyrir sveitahíbýli. 

Tekjur: 

„ Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1911 B. bls. 168): 

a. Á innritunarskírteini í Íslandsbanka kr. 5000 00 

b. Á innritunarskírteini í Landsbanka. — 5000 00 

c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum — 3638 20 

Endurtryggingariðgjöld frá brunabótasjóðum sveitarfjelaga 
Vextir: 

a. Af innritunarskírteinum . . . . . kr. 429 49 

b. Af sparisjóðsinnstæðu . ..... — 143 15 

Samtals 

Gjöld: 

. Grreiddar brunabætur: 

a. Til brunabótasjóðs Sandvíkurhrepps . kr. 85 76 
b. Til brunabótasjóðs Hjaltastaðahrepps — 397 50 

Sjóður í árslok: 

a. Á innritunarskirteini í Íslandsbanka kr. 5000 00 

b. Á innritunarskirteini í Landsbanka . — 5000 00 
c. Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum — 5732 46 

    
  

Samtals kr. 

Í stjórnarráði Íslands, 4. júní 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jønsson. 

kr. 

kr. 

kr. 

13638 20 
2004 88 

„572 64 
16215 72 

483 26 

15732 46 

16215 72 

Jon Hermannsson.
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kr. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld Fiskiveiðasjóðs Íslands 1911. 

Tekjur: 

Höfuðstóll 31. desbr. 1910: 

Skuldabrjef fyrir lánum . .. . … kr. 114990 44 

I Landsbankanum å hlaupareikningi . . — 14386 39 

Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum. . — 39508 56 

Vextir å årinu: 

Af utistandandi lånum . . . . . . . kr. 3232 74 

Af innieign i bånkum . ...... — 1829 08 

Afborganir låna . 

Tillag úr landssjóði . 

Hluti Fiskiveiðasjóðs af sektarfje fyrir ólöglegar fiski veiðar 

í landhelgi. 

10%, af útflutningsgjaldi af sild 

Samtals 

Gjold: 

Styrkur til eflingar sildveidi kr. 

Laun gjaldkera — 

Ymislegur kostnadur: 

Vátryggingargjald fyrir skipið Olivette . kr. 132.00 

Burdareyrir . . . 0 — 5.25 

Til jafnaðar móti tekjulið 3 — 
Höfuðstóll 31. desbr. 1911: 

Skuldabrjef fyrirlánum . . . … kr. 141246 72 

Í Landsbankanum á hlauapreikningi.. „ — 4907 84 
Í Íslandsbanka með sparisjóðskjörum . — 42549 86 

Samtals kr. 

Reykjavík, 8. október 1912. 

Jón Hermannsson. 

kr. 

  

168885 39 

5061 82 
23043 72 

6000 00 

9007 63 
1926 13 

219924 69 

1839 30 

200 00 

137 25 
23043 72 

188704 42 
219924 69 
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Reikningur 
styrktarsjóðs Hjálmars kaupmanns Jónssonar frá 1. sept. 1911 til 31. ågust 1912. 

Tekjur: 

Eign sjóðsins í byrjun reikningsársins (Stj.tíð. B. 1911 bls. 
252—253) 2 kr. 15756 43 
Vextir å reikningsårinu: 
a. Af bankavaxtabrjefum ?/, og 1/, 1912 kr. 693 00 
b. Af inneign í sparisjóði 1911 . . . — 20 53 
c. Af inneign í hlaupareikningi 1911 . — 4 05 

—— — 717 58 

1
0
 

  

Samtals kr. 16474 01 

Gjöld: 

Styrkur veittur 10 ekkjum og 5 börnum fiskimanna . . kr. 650 00 
Auglýsing í Lögbirtingablaði . . ....... — 7 00 
Eign 31. ågust 1912: 
a. Bankavaxtabrjef . . . . . . . . kr. 15400 00 
b. Í sparisjóði. . ... — 378 13 
c. Í hlaupareikningi BE rr 38 88 

    — 15817 01 

Samtals kr. 16474 01 

Reykjavík, 8. október 1912. 

Þórhallur Bjarnarson. Eiríkur Briem. Kristján Jónsson. 

Framanritaður reikningur staðfestist. 

Í stjórnarráði Íslands, 30. desember 1912. 

F. h. r. 

Kl. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Reikningur 

fyrir styrktarsjóð lyfsala E. Tvede frá mars 1911 til mars 1912. 

Tekjur. 

Höfuðstóll styrktarsjóðsins í Söfnunarsjóði 

Vextir 1911 

Samtals 

Gjöld: 

Útborgað Hugborgu Bjarnadóttur . 

Höfuðstóll FA 

Samtals 

Reykjavík, mars 1912. 

P, 0. Christensen. 

Firmnatilkynningar. 

kr, 1011 96 

46 04 

1058 00 
  

44 88 
1013 12 
1058 00 

Samkvæmt lögum 13. nóvember 1903, um verslanaskrár, firmu- og pró- 

kúruumboð, hafa eftirgreind firmu og breytingar á firmum verið tilkynt til inn- 

færslu á verslanaskrár landsins. 

I. Reykjavík. 

1. Í dag hefi eg undirritaður J. J. Setberg gengið úr firmanu „Eyvindur Árna- 

son og Jón Setberg<, en eg meðundirritaður Eyvindur Árnason held atvinn- 

unni áfram undir mínu nafni, en óbreyttu að öðru leyti, og með ótakmark- 

aðri ábyrgð fyrir mig. 
Reykjavík, 25. janúar 1912. 

J. J. Setberg. Eyv. Árnason. 

2. Eg undirritaður Ólafur G. Eyjólfsson í Reykjavík, tilkynni hjermeð, að eg rek 

með ótakmarkaðri ábyrgð umboðsverslun (agentur) hjer í bænum frá 1. janú- 

ar þ. á, með firmanafninu Ó. G. Eyjólfsson & Co. Samfjelagi minn (Kom- 

1912 

140 

141
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manditist) er P. M. M. Kreyns, verksmiðjueigandi í Rotterdam á Hollandi, 
og er tillag hans kr. 5000 

Sjálfur rita eg firmað „þannig: 

Ó. G. Eyjólfsson £ Co. 

Reykjavík, 4. janúar 1912. 

Ö. G. Eyjólfsson. 

„ Hjermeð tilkynnist, að á aðalfundi 25. þ. m. í „H/F Fjelagsbókbandið< fór hr. 
Lúðvík Jakobsson úr stjórn fjelagsins, en í hans stað var kosinn hr. Björn 
Bogason, og ritar hann firmað ásamt hinum, að öðru leyti óbreytt. 

Reykjavík, 29. mars 1912. 
Hlutafjelagið >Fjelagsbókbandið< Reykjavík. 

Ingvar Þorsteinsson. Björn Bogason. 
Guðbjörn Guðbrandsson. 

Við undirritaðir Th. Thorsteinsson á Pjetur J. Thorsteinsson, báðir til heim- 
ilis hjer í bænum, tilkynnum hjermeð, að við rekum með ótakmarkaðri ábyrgð 
fiskiveiðar með botnvörpungunum >Bragic og >Baldur<, undir firmanafninu 
Trawlfjelagið Bræðurnir Thorsteinsson. Til þess að skuldbinda þetta firma 
okkar, þarf undirskrift okkar beggja, eða annars okkar og umboðsmanns 
hins, sem sýnir skriflegt umboð til þess. 

Firmað ritum við þá þannig: 

T/F Brædurnir Thorsteinsson. 
. J. Thorsteinsson. 

TT Thorsteinsson. 
Reykjavik, 1. april 1912. 

P. J. Thorsteinsson. 
Th. Thorsteinsson. 

Það tilkynnist hjermeð til firmhaskrárinnar, að eg er hættur verslun undir 
nafninu >Dagsbrúnc, og að rjettur minn til þessa verslunarnafns óskast hjer- 
með burtu feldur. 

Reykjavík, 12. mars 1912. 
Haraldur Árnason. 

Hreggviður Þorsteinsson kaupmaður, til heimilis á Lindargötu 43, og Þorleifur 
Guðmundsson kaupmaður, Skólavörðustíg 35, báðir í Reykjavík, reka alls- 
konar verslun undir firmanafninu >Dagsbrún, Þorl. Guðmundsson & Co, < Í
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Reykjavík, með útbúi á Eyrarbakka. Þeir bera báðir ótakmarkaða ábyrgð á 141 
öllum skuldum og skuldbindingum firmans, og rita firmanafnið í sameiningu. 

Firmað ritum við þannig: 

Dagsbrún, Þorl. Guðmundsson & Co. 

Hreggviður Þorsteinsson. 
Þorl. Guðmundsson. 

Reykjavík, 31. mars 1912. 

Hreggviður Þorsteinsson. 
Þorl. Guðmundsson. 

Hlutafjelagið >Kveldúlfur< í Reykjavík rekur atvinnugreinar, er standa í sam- 
bandi við fiskiveiðaútgjörð, verslun, og hefir á hendi umboðssölu. Lög þess 
eru samþykt á fjelagsfundi 23. mars 1912. Hlutafjeð er kr. 150000.00, helm- 
ingur í 1000 króna hlutum, og helmingur í 500 kr. hlutum, sem hljóða upp 
á nafn, og eru að fullu innborgaðir. Í stjórn fjelagsins eru Richard Jensen, 
Kjartan Jensen og Ólafur Jensen, allir í Reykjavík, og hefir Richard Jensen, 
"sem er formaður fjelagsins, heimild til að rita firmað. 

Til fjelagsfunda skal boðað í Lögbirtingablaðinu. 
Reykjavík, 22. apríl 1912. 

Richard Jensen. Kjartan Jensen. Ólafur Jensen. 

Vjer undirritaðir Jónatan Þorsteinsson kaupmaður, Magnús Benjamínsson úr- 
smiður og Sigurður Jónsson járnsmiður, allir í Reykjavík, tilkynnum hjermeð, 
að vjer rekum verslun í Reykjavík með ótakmarkaðri áby rgð undir firma- 
nafninu >J. Þorsteinsson & Co.« 

Einhverjir tveir af oss rita firmað. 

Reykjavík, 9. maí 1912. 
Jónatan Þorsteinsson. Magnús Benjamínsson. 

Sigurður Jónsson. 

Orðabókarfjelagið h./f. er hlutafjelag;lög þess samþykt 3. apríl 1912; það gef- 
ur út „orðabók íslenskrar tungu að fornu og nýju< eftir Jón Ólafsson ; heim- 
ili þess er í Reykjavík; hlutafje þess er 2500 kr. í 100 hlutum, i, inn- 
borgaður, og greiðist 1/, 3. hvern mánuð; hlutabrjefin hljóða á nafn; stjórnin 
má auka hlutafjeð; auglýsingar til fjelagsmanna skal birta skriflega; gjaldkeri 
ritar einn undir kvittanir; annars ritar stjórnin öll firmað. 

Stjórnendur eru: 

Prófessor Eiríkur Briem, k. D., formaður, 
kaupmaður Benedikt S. Þórarinsson, r. D., gjaldkeri, 
rithöfundur Jón Ólafsson, skrifari. 

Reykjavík, 11. maí 1912. 
Eiríkur Briem. Ben. S. Þórarinsson. 

Jón Ólafsson.



1912 292 

141 10. Kristín Arnadóttir rekur verslun í Reykjavík með firmanafninu * Verslunin 

Sifc með ótakmarkaðri ábyrgð. — Prókúru hefir Einar Markússon. 

Kristín Árnadóttir ritar firmað þannig: 

„Verslunin sSif< 

Kristín Árnadóttir. 
Einar Markússon ritar firmað þannig: 

p. p. > Verslunin Sifa 

Einar Markússon. 

II. Hafnarfjarðarkaupstaður. 

Hinn 2. janúar 1912 tilkynna þeir: Aug. Flygenring kaupmaður, Davíð 

Kristjánsson trjesmiður, Guðmundur Helgason gjaldkeri, Guðjón Jónsson  trje- 

smiður, Guðmundur Einarsson trjesmiður, Ingibergur Þorkelsson trjesmiður, 

Jón Þórðarson bókari, Kristinn Vigfússon verkstjóri, Sigfús Bergmann kaup- 

maður, Sigurgeir Gíslason verkstjóri, Þórður Edílonsson hjeraðslæknir og Ög- 

mundur Ólafsson trjesmiður, allir til heimilis í Hafnarfirði, að þeir í fjelagi 

og með ótakmarkaðri ábyrgð, reki trjesmíðaverksmiðju og timburverslun í 

Hafnarfirði m. m., undir firmanafninu 

Dvergur 

trjesmíða verksmiðja og timburverslun Hafnarfjarðar Flygenring £ Co. — 

Við hlið framkvæmdarstjóra, sem er kosinn af fjelagsmönnum, standa 

þessir 3 af fjelagsmönnum sem stjórnarnefnd: August Flygenring, Guðmund- 

ur Einarsson og Þórður Edílonsson. Varastjórnarnefndarmaður er Ingibergur 

Þorkelsson. Stjórnin ritar firmað. 

Án samþykkis fjelagsfundar getur stjórnin þó ekki tekið stór lán, keypt 

eða selt fasteignir, eða veðsett eignir fjelagsins. 

Prókúruhafi og framkvæmdarstjóri er Sigfús Bergmann kaupmaður í 

Hafnarfirði. 

III. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

Loftur Loftsson á Aðalbóli, Þórður Ásmundsson á Háteig og Bjarni Ólafsson 

á Litlateig á Akranesi reka þar í fjelagi, og með ótakmarkaðri ábyrgð, versl- 

un undir firmanafninu >Loftur Loftsson £ Co.c Loftur Loftsson ritar einn 

firmað. 

IV. lsafjarðarsýsla, 

15. júní tilkynnist: Jónas Jónasson á Co., verslun í Bolungarvík, er hætt,
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V. Skagafjarðarsýsla. 

Stjórn hlutafjelagsins >Garðyrkjufjelag Seiluhreppsc tilkynnir, að þeir Chr. 

Popp, Tobías Magnússon og Jóhann Sigurðsson, sjeu gengnir úr stjórninni, en 

í stað þeirra kosnir í stjórn fjelagsins Brynleifur Tobíasson, Geldingaholti, 

Björn L. Jónsson, Stóruseilu og Sigurður Jónsson, Brautarholti. 

Firmað hlutafjelagið sÍshúsfjelagið á Sauðárkróke er hætt atvinnurekstri og 

aflýsist. 

Kaupfjelag Fljótamanna rekur almenna verslun í Haganesvík. Í stjórn fje- 

lagsins eru síra Jónmundur J. Halldórsson á Barði, Ólafur Jónsson óðalsbóndi 

í Haganesi og Þorlákur Þorláksson bóndi í Mósgerði. 

Heimild til að rita firmað hefir síra Jónmundur J. Halldórsson. 

Abyrgð fjelagsins er ótakmörkuð. 

VI. Eyjafjarðarsýsla og Akureyri. 

Til firmnaskrárinnar fyrir Akureyri og Eyjafjarðarsýslu hafa verið send. 

ar þessar tilkynningar: 

A. Um nýtt firma á Siglufirði: sSiglufjords Olie- og Guano-fabrik<. 

B. 

Vedtægternes dato er 20de Mai 1911. 
Forretningens Art er Tilvirkning og Salg af Olie- og Fiskemel. 

Forretningens Kontor er i Siglufjord. 
Aktiekapitalen udgjår Kr. 100,000,00, fordelt paa 100 Aktier å 1000 kr, 

Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er fuldt indbetalte. 
Bekjendtgjårelse til Aktionærerne sker ikke i offentlige Tidender. 

Selskabets Direction: Thomas Hinrichsen Morgan Damhof Hamburg og 

Gustav Evanger Siglufjord. 
9. Selskabet forpligtes af Directionens Medlemmer i Fællesskab. 

10. Selskabets Prokura indehaves af Gustav Evanger. 

o
a
 
Þ
r
 

Um breyting á firmanu Carl Höepfner Akureyri: 

„Aage Höepfner Berlöme Nix er indtraadt i Firmaet«. 

1919 

14i
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49 | Auglýsing 
frá skrásetjara vörumerkja í Reykjavík 

um skrásetningar þær, sem gjörðar hafa verið árið 1912. 

Skrás. 1912 nr, 1. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 sidd., af firmanu Lever Brothers, Limited, 
sápugerðarfjelagi í Port Sunlight, Englandi, og skrásett 4. janúar 1919. 

Lýsing á merkinu: Orðið: 

LEVER 
Merkið er skrásett í London samkv. tilkynningum, dagsettum 21. nóvbr. 

1889, í 47. flokki fyrir almenna sápu. 
Orðið Lever skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar vöru- 

tegundir. 

Skrás. 1912 nr. 2. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 síðd., af sama fjelagi, og skrásett 4. janúar 1912. 
Lýsing á merkinu: Orðið: 

SUNLIGHT 
Merkið er skrásett í London samkv. tilkynningum, dagsettum 2. febr. 

1884, i 47. flokki fyrir almenna sápu, hreinsunarlyf, línsterkju, blákku og aðrar 
efnasamsetningar til þvotta, og í 48. flokki fyrir ilmsápu og önnur ilmefni svo 
sem til andlits- og handþvotta, tanna- og hárlyf. 

Orðið Sunlight skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1912 nr, 8. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 síðd., af sama fjelagi, og skrásett 4. jan. 1912. 
Lýsing á merkinu: Orðið: 

SUNBEAM
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Merkið er skrásett í London samkv. tilkynningu, dags. 20. april 1885, í 449 
át. flokki fyrir kerti, almenna sápu, hreinsunarlyf, olíu til lýsingar, hitunar eða 
áburðar, eldspýtur, línsterkju, blákku og aðrar efnasamsetningar til þvotta. 

Orðið Sunbeam skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1912 nr. 4. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 síðd., af firmanu Vinolia Company, Limited, 
sápugerðarfjelagi, 41 a. Upper Thames Street, London, E. C., og skrás. 4. jan. 1912. 

Lýsing á merkinu: Orðið: 

VINOLIA 
Merkið er skrásett í London samkv. tilkynningum, dagsettum 9. jan. 1888, 

4. júní s. á. og 13. sept. 1900, í 3. flokki fyrir kemisk efni til notkunar í læknis- 
lyf, sjörstaklega lyf gegn hörundskvillum; í 48. flokki fyrir ilmefni — þarmeð 
talin efni til andlitss og handþvotta, tanna- og hárlyf og ilmsápa —, og í 47. 
Hokki fyrir kerti, hreinsunarlyf, eldspýtur, blákku og aðrar efnasamsetningar til 
þvotta, þó ekki linsterkju, gljásterkju, linsterkjuglerung, efni til þess að ná úr 
feiti, bleki og blettum úr fataefnum og efni til bleikingar. 

Orðið Vínolia skal nota sem sjerstakt tilbúið heiti fyrir ofangreindar 
vörutegundir. 

Skrás. 1912 nr. 5. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 síðd., af sama fjelagi og skrásett 4. jan. 1912. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af svartri pappirsræmu með hvitri rönd um- 
„hverfis, laufaskurði að ofan og neðan og sexhyrndum, aflöngum skildi. á öðrum 
enda. Á ræmuna er orðið >Vinolia< letrað, og stendur >Vc-ið í skildinum. 

“ Merkið er skrásett í London samkvæmt tilkynningum, dagsettum 14. nóv. 
1890, í 3. fl. fyrir kemisk efni þarmeð talin efni til andlits- og handþvotta og ilmsápa.
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142 Skrás. 1912 nr. 6. 

Tilkynt 5. desbr. 1911, kl. 6 síðd., af firmanu Hodgson á Simpson, Limi- 

ted, sápugerðarfjelagi, Bebington, Cheshire, Englandi, og skrásett 4. jan. 1912. 

HARPOGN BRAND 

  

Lysing å merkinu: Mynd af skutli, med kadalspotta, sem dreginn er 

gegnum gatid å eftri enda hans. Myndin af skutlinum liggur skåhalt innan i 

aflöngum ferhyrningi með ávölum hornum. Innan í ferhyrningnum, uppi yfir 

fremsta: hluta skutulsins, standa orðin: HOLDS ITS OWN, en fyrir ofan fer- 

hyrninginn standa orðin: HARPOON BRAND. 

Merkið er skrásett í London samkvæmt tilkynningu, dags. 22. des. 1910, 

í 47. flokki fyrir kerti, almenna sápu, hreinsunarlyf, eldspitur, línsterkju og aðrar 

efnasamsetningar til þvotta — þó ekki þarmeð talin olía til lýsingar, hitunar eða 

áburðar, eða blákka og aðrar vörur af líkri tegund. 

Skrás. 1912 nr. 7. 

Tilkynt 9. mars 1912, kl. 119 e. h. af 0. Mustad á Sön, verksmiðjueigend- 

um, Kristianiu, og skrásett 12. s. m. 

Lýsing á merkinu: Lykill. 

  

Merkið er skrásett fyrir saum og nagla, öngla, saumnálar, títuprjóna, 

lásnæli, krókapör, hárnálar, axir og ullarkamba. 

Samkv. tilk., dags. 28. okt. 1895, er merkið áður skrásett í Kristianíu.



9 97 

Skrás. 1912 nr. 8. 

Tilkynt 22. mars 1912, kl. 5 siðd., af British-American Tobacco Company, 
limited, tóbaksatvinnurekstur, London á Englandi, og skrásett 30. s. m. 

  

  

  

WD. EH. O WILLS.       

Lýsing á merkinu: Grænn einkennismidi ferhyrndur med gyltri umgerð. 
Á honum stendur í boga efst með svörtu letri: The „Three Castlesc og er gylt og 
grænt krot fyrir ofan og neðan. Þar undir stendur á bandi, einnig með svörtu 
letri (minna): The >Three Castlesc Tobacco, og undir því með gyltu letri: 
W.D. á H. O. Wills, vinstra megin, og Bristol £ London hægra megin við 
gyltan skjöld með þrem turnum og grænni þverrák. Þar undir stendur: There's 
no sweeter Tobacco comes from Virginia á no better brand than the „Three 
Castles<. Þar undir er gylt krot. Neðst stendur með svörtum stöfum: W. D. 
á H. 0. Wills, Bristol £ London. 

Merkið er skrásett í London í 45. flokki, samkv. tilkynningu 23. júlí 1907, 
fyrir allskonar tóbaksvörur, og nafnið >Three Castlesc er sjerstaklega tilbúið 
heiti fyrir þessar vörutegundir. 

Skrás. 1912 nr. 9. 

Tilkynt 22. mars 1919, kl. 5 síðd., af sama fjelagi, og skrásett 30. s. m. 

(2 

me. (0) 
a EES 9 ES 

eeter 76 eomes from 
Virginia & 2 Boiðar TRE be 

  

Lysing å merkinu: Grænn einkennismidi ferhyrndur og å honum grænt 

laufkrot að ofan og til beggja hliða. Efst á honum standa með svörtum stöfum 
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í bogadreginni línu upp á við orðin: The „Three Castles< Tobacco. Þar undir 

er gyltur skjöldur með þrem turnum og grænu þverstryki og standa nöfnin: 

W.D. á H. 0. Wills vinstra megin við hann, en Bristol á London hægra megin, 

hvorttveggja með gullnu letri, er græn blöð á svörtum grunni eru undir. Neðst 

er band með svartri áletrun svohljóðandi: There's no sweeter Tobacco comes 

from Virginia & no better brand than the Three Castles. 

Merkið er skrásett í London í 45. flokki, samkv. tilkynningu 8. ágúst 

1907, fyrir allskonar tóbaksvörur, og eru orðin >Three Castlesc sjerstaklega til- 

búið heiti fyrir þessar vörutegundir. 

Skrás. 1912 mr. 10. 

Tilkynt 22. mars 1912, ki. 5 síðd., af sama fjelagi, og skrásett 30. s. m. 

  

      
W.D.& H,O. WILLS. 
Bristol & London.             

Lýsing á merkinu: Ferhyrndur einkennismiði og á honum efst ljósblár 

reitur og krot við enda hans, undir er gyltur reitur og þar orðið >Capstanc með 

dökkbláu letri, og þar undir dökkblár reitur og orðin Navy Cut með hvítum 

stöfum. Neðst er ljósblár reitur, og standa þar með svörtum stöfum nöfnin: 

W.D. £ H. 0. Wills. Bristol á London. 

Merkið er skrásett í London í 45. flokki, samkv. tilkynningu 23. júlí 1907, 

fyrir allskonar tóbaksvörur og eru orðin: >Capstan< og >Navy Cut< sjerstaklega 

tilbúin heiti fyrir þessar vörutegundir.
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Skrás. 1912 mr. 11. 142 

Tilkynt 14. maí 1912, kl. 2 síðd., af h./f. Kymeia, tilbúningur efnafræðis- 
legra afurða, Kaupmannahöfn, og skrásett 18. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Brot af siglutrje með rá, og á henni segl, sem letrað 
er á nafnið: Cuprinol. 

Undir eru tveir kaðalsvöndlar, og ná spottar úr þeim saman fyrir neðan 
álaháf, sem er á milli vöndlanna. 

Merkið, sem samkv. tilk., dags. 16. septbr. 1911, er skrásett í Kaupmanna- 

höfn 23. s. m., nær eingöngu til allskonar and vætusamsetninga (Imprægnerings- 
præparater). 

Skrás. 1912 nr, 12, 

Tilkynt 10. juni 1912, kl. 7 sidd. af Sláturfjelagi Suðurlands, samvinnu- 
fjelag, Reykjavik, og skråsett 12. s. m. 

  

Lýsing á merkinu: Mynd af sauð, er snýr höfði til vinstri handar. Á 
síðu sauðarmyndarinnar eru bókstafirnir SS með örvarmynd í gegnum, og er 

örinni skotið frá vinstri til hægri handar. Nafnið: Sláturfjelag Suðurlands er í 

boga yfir myndinni. Milli orðanna í nafninu, uppi yfir miðju baki sauðarins, 

er mynd dýralæknisstimpils o: rjettur þríhyrningur. 

Merkið á að nota á umbúðir um afurðir sláturfjenaðar.
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142 Skrás. 1912 nr. 18. 

Tilkynt 10. júní 1918, kl. 7 síðd., af sama fjelagi, og skrásett 12. s. m. 

Lýsing á merkinu: Bókstafirnir SS með örvarmynd, sem skotið er gegn- 

um stafina frá vinstri til hægri handar, innan í hring. 

Merkið á að nota sem stimpil á kjöt frá fjelaginu. 

Skrás. 1912 nr. 14. 

Tilkynt 14. október 1912, kl. 5 síðd., af Westminster Tobacco Co., Limited, 

London, tóbakssölumönnum, og skrásett 18. s. m. 

  

WESTMINSTER TOBACCO CO. LIMITED. 
Gð. FENGHURCN ST, LONDON ENG, | 

Lýsing á merkinu: Mynd af kreptum hnefa og vængjum báðu megin 

hans, en fyrir ofan standa orðin: Trade Mark; á ská fyrir neðan á milli fjögra 
strika, tveggja hvoru megin, stendur orðið: Westminster, en þar undir í tveim 

línum, með smærra letri: Westminster Tobacco Co. Limited. 63. Fenchurch St. 

London. Eng. 
Merkið er skrásett í London samkv. tilk., dags. 21. jan. 1911, í 46. flokki 

fyrir allskonar tóbaksvörur. 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 28. desbr. 1912.
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Þýðing. 

Stjórnarráð Íslands og hið sameinaða gufuskipafjelag hafa í dag gjört 

svofeldan 

Samning 
um strandferðir við Ísland árið 1913. 

1. 

Fjelagið skuldbindur sig til að halda uppi strandferðum við Ísland árið 

1913 á þeim grundvelli, sem viðfest ferðaáætlunaruppkast sýnir. "Til ferðanna 

skal nota gufuskipin >Hólar< og >Skálholtc eða önnur skip jafnstór þeim og með 
jafngóðum farþegarúmunm. 

2. 

Fjelaginu er heimilt að láta skipin koma við á öðrum stöðum en tilteknir 

eru á ferðaáætluninni; fjelagið leggur fyrir skipstjórana að taka á móti óskum 

um, að skipin komi við á stöðum utan áætlunar vegna farþega og flutnings, og 

ákveður skipstjóri síðan, hvort flutningurinn nemi svo miklu, að tiltækilegt sje 

að koma við á staðnum, eða hvort ástæður að öðru leyti leyfi það, og má jafnað- 
arlega vænta þess, að strandbátarnir komi við á öðrum stöðum en tilteknir eru 

á ferðaáætluninni, þegar trygging er fengin fyrir því, að farþega- og flutnings- 

gjöld nemi að minsta kosti 150 kr., og til er sagt í tíma. Hraðferðirnar kringum 

landið, sem greindar eru á áætluninni, eru þó sjerstaklega fyrir farþega, og má 

ekki, án leyfis stjórnarráðsins, tefja þær með viðkomum á millistöðvum vegna 

flutnings. Svo framarlega sem gjöld á viðkomustöðum eru hækkuð verulega fram 

yfir það, er heimtað var af strandferðaskipunum árið 1919, hefir fjelagið rjett til 

að nema þann viðkomustað burt af áætluninni, ef ekki getur samist öðruvísi. 

De 

Fargjöld og flutningsgjöld greiðast samkvæmt viðfestum gjaldskrám með 
tilheyrandi athugasemdum. 

Ekki ber að greiða neitt flutningsgjald með strandferðabátunum fyrir vörur, 
sem hafa verið umskipaðar úr millilandaskipunum í þá eða eiga að umskipast úr 

þeim í millilandaskipin; aftur á móti getur fjelagið krafist, að borgað sje fyrir 

umskipunina 5 kr. af hverri smálest, þegar þarf að flytja vörurnar í land á um- 

skipunarstaðnum, en 3 kr. af hverri smálest, þegar umskipað er rakleitt frá skipi 

til skips. 
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4. 

Fjelaginu er skylt að flytja á ferðum þeim, sem ræðir um í samningi 

þessum, póstflutning án sjerstakrar borgunar samkvæmt ákvæðunum í 3. til 5. 

grein í hinum núgildandi samningi milli stjórnarráðs innanríkismálanna og stjórn- 

arráðs Íslands annarsvegar og fjelagsins hinsvegar, um millilandaferðir. 

5. 

Fyrir allar þær skyldur, sem að framan eru taldar, fær fjelagið þóknun 

úr landssjóði Íslands, er nemur 60.000 kr., og greiðast tjeðar sextíu þúsund krón- 

ur fjelaginu með 10.000 kr. í byrjun júnímánaðar og 10.000 kr. í byrjun 5 næstu 

mánaða, að því tilskyldu, að fjelagið hafi þá í hvert skifti fullnægt skyldum sín- 

um eftir samningnum. 

Hamli ís því, að lokið verði einhverri strandferð, og tilhlýðilegar sönnur 

eru á það færðar af fjelagsins hálfu, skal ekki draga neitt frá umsaminni árs- 
þóknun. En sannist það ekki, að ís hafi tálmað ferð, eða láti fjelagið móti von 

eigi fara umsamdar ferðir, skal það greiða 1000 kr. sekt fyrir hverja ófarna ferð, 

og skal auk þess draga frá ársþóknuninni fyrir hverja ólokna ferð tiltölulega upp- 

hæð eftir hlutfallinu milli þess tíma, sem ferð sú, sem ekki er farin mundi taka, 

og þess tíma, sem allar hinar umsömdu ferðir taka. Framangreind ákvæði gilda 

þó ekki er skipreika ber að höndum eða skipið á annan hátt verður fyrir svo 

miklu sjótjóni, að hætta verður við ferð algjörlega, en þá greiðist þóknunin hlut- 

fallslega til þess tíma er strandið bar að höndum eða sjótjónið átti sjer stað, og 

heldur ekki, þótt skip vegna veðuráttu sleppi viðkomu einhversstaðar. Ef kært 

verður yfir því, að skip hafi ekki kowmið við einhversstaðar, verður fjelagið ekki 
látið sæta ábyrgð fyrir það, nema stjórnarráðið finni ástæðu til þess að leggja málið 

undir gerðardóm, og hann kemst að þeirri niðurstöðu, að eigi hafi verið næg ástæða 

til að láta fyrirfarast að koma við, og ákveður gerðardómurinn þá jafnframt 

bætur þær, sem fjelaginu ber að inna af hendi. Í gjörðardóminum sitja forstöðu- 

maður stýrimannaskólans í Reykjavík, einn af elstu skipstjórum fjelagsins í förum 

við Ísland, er fjelagið tilnefnir, og loks oddamaður, er báðir samningsaðilar velja 

fyrirfram. 

Tafir um stundarsakir, sem stafa af sjótjóni, hafa ekki áhrif á árs- 

þóknunina. 

6. 

Samningur þessi er því skilyrði bundinn, að stjórnarráð innanríkismálanna 

samþykki breytingar þær á núgildandi samningi um millilandaferðirnar, sem fje- 

lagið hefir áskilið sjer, og stjórnarráð Íslands hefir fallist á.
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Eftir fjárhæðinni, kr. 60.000, er stimpilgjaldið fyrir samninginn 12 kr., og 

greiði hvor samningsaðila helming þess. 
Samningur þessi er gjörður í tveimur samritum, og fá samningsaðilar 

sitt hvor. 

Kaupmannahöfn, 26. nóvember 1912. 

Þýðing. 

Viðbætir 

við samning, dags. 7. ágúst 1909, milli stjórnarráðs innanríkismálanna og stjórnar- 

ráðs Íslands annars vegar og hins sameinaða gufuskipafjelags hins vegar, um 

póstgufuskipaferðir milli Danmerkur, Færeyja og Íslands. 

1. 

Farþegagjaldið breytist þannig, að aukagjald greiðist í viðbót við hið nú- 

verandi farþegagjald fyrir far til Íslands norður um land, ef ferðinni er haldið 
lengra áfram en til Akureyrar. Hækkunin á farþegagjaldinu nær þannig til: 

allra viðkomustaða fyrir vestan Akureyri, að meðtöldum viðkomustöðum 

á Vesturlandi og Reykjavík, ef skipið kemur austan um land, og 

allra viðkomustaða fyrir austan Akureyri, að meðtöldum viðkomustöðum 
á Austurlandi, ef skipið kemur vestan um land. 

Á líkan hátt hækkar farþegagjaldið frá Íslandi, ef ferð austur um land 

hefst vestar en á Akureyri, eða ef ferð vestur um land hefst austar en á Akureyri. 
Hækkunin nemur í fyrgreindum tilfellum jafnmiklu sem greiðist samkvæmt 

fargjaldsskrá þeirri fyrir strandferðirnar, er samþykt hefir verið jafnframt þessu, 

fyrir ferð frá Akureyri til ákvörðunarstaðarins, eða, ef um ferð frá Íslandi er að 
ræða, fyrir vegalengdina frá þeim stað, þar sem ferðin er hafin, til Akureyrar. 

Fyrir ferðir milli viðkomustaða á Íslandi, án þess að farið sje milli landa, 

greiðist farþegagjaldið samkvæmt áðurnefndri gjaldskrá fyrir strandferðirnar, eða 

þeirri gjaldskrá, sem fjelagið og stjórnarráð Íslands síðar kynnu að verða ásátt um. 

2. 

Flutningsgjöldin milli Íslands og Leith breytast samkvæmt meðfylgjandi 

gjaldskrá þannig, að þau verða hjerumbil 109 lægri en flutningsgjöldin milli 
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Íslands og Kaupmannahafnar. Að öðru leyti haldast flutningsgjöldin óbreytt; TU 
26. úðv. aukaafslátt þann, 109, sem ákveðinn er í farmgjaldsskilmálunum þegar farmgjaldið 

fyrir flutning til sama viðtakanda, annaðhvort til eða frá Íslandi, nemur minst 

300 kr. (eða 17 pd. sterl.), er fjelag inu því aðeins skylt að veita, að vörurnar 

sjeu á einu farmbrjefi (connossement). Að öðru leyti haldast ákvæðin um afslátt 
í flutningsgjaldsskránni óbreytt. 

3. 

Póstflutningurinn. Fjelagið flytur án sjerstaks endurgjalds á millilanda- 

skipunum þann tima, sem eftir er af samningstimabilinu, póstsendingar, þar á 

meðal endursenda tóma póstkassa og poka, milli viðkomustaða á Íslandi. 

4. 

Ef fjelagið tekur nýtt skip eða ný skip, sem jafnast á við >Botníuc, til 

ferðanna, getur fjelagið krafist sama farþegagjalds á þeim, sem samkvæmt samn- 

ingnum er leyft að taka á Botniu. 

5. 

Ferð í desember. Þann tima, sem eftir er af samningstímabilinu, býðst 
fjelagið til að senda skip til Þórshafnar á Færeyjum og Reykjavíkur, og aftur 

sömu leið, er leggi á stað frá Kaupmannahöfn í fyrsta lagi 12. desember. Fyrir 

ferð þessa áskilur fjelagið sjer 5000 kr. þóknun frá dönsku póststjórninni. Þó 

geymir fjelagið sjer rjett til að sækja um hækkun á póstferðastyrknum frá Dan- 

mörku fyrir þessa ferð eftir 1913, et fjelagið skaðast á ferðinni það ár. Hvort 

þessu tilboði verði tekið, er undir fjárveitingarvaldinu komið. 

6. 

Íslenski kolatollurinn. Fjelagið lætur niður falla kröfu sina um, að samn- 

ingurinn sje úr gildi feildur vegna kolatollsins, gegn þvi, að stjórnarráð innan- 

ríkismálanna endurgjaldi með fyrirvara fjelaginu tollupphæðina af þeim kolum, 

sem tollur hefir verið greiddur af, enda sanni fjelagið, að kolin hafi verið tekin 

á Íslandi eftir 1. janúar 1913 til notkunar í þeim millilandaskipum fjelagsins, sem 

annast póstferðirnar, samkvæmt samningnum "7. ágúst 1909. 

Endurgjald þetta greiðist með þeim fyrirvara, að hvort þeirra stjórnar- 

ráða, sem standa að samningnum, geti til ársloka 1913 með málssókn á hendur 

fjelaginu krafist úrskurðar dómstólanna um, hvort fjelaginu sje skylt að una við 

þá hækkun á kolaverðinu, sem kolatollurinn hefir í för með sjer. Falli dómur á
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þá leið, endurborgar fjelagið uppbótina fyrir tollinn. Um skyldu Íslands til að 144 
endurgreiða stjórnarráði innanríkismálanna fje það, sem það kann að greiða í 26. nóv. 
þessu skyni, hefir orðið sjerstakt samkomulag milli stjórnarráða þeirra, sem standa 
að samningnum. 

T. 

OU åkvædi i adalsamningnum frå 7. ågust 1909, sem koma i båga vid 
framangreindan vidbæti, skodast ur gildi feld. 

Kaupmannahöfn, 26. nóvember 1912.
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Aæll- 
um ferðir 

19 
      
  

  

  

  

      

Póstleiðir. Póststöðvar. 1. ferð | 2. ferd | 3. ferd | 4. ferd 

A. Frå Reykjavik 3 jan. | 27 jan. | 24 febr. | 22 mars 

Milli Reykjavíkur og [7 Akranesi | 5— 127 — tå — 122 — 
Hjarðarholts — Borgarnesi 5 — 29 — 26 -- 24 — 

. — Munaðarnesi 5 — 29 — 26 — 24 — 
. Frá Reykjavík — (Sauðafelli) 6 — | 30 — |27— | 25 — 

; — Harrastöðum — 30 — 27 — 25 — 
(vesturleið). að Hjarðarholti) 7 — | 1 febr.| 28 — | 26 — 

Frá Á ] ardarholti 9 jan. 3 febr.| I mars! 27 mars 
— Harrastöðum 9 — — 1— | 27 — 

2. Frå Hjardarholti — (Saudafelli) 9 — 2— 1 — 27 — 
(suðurleið). -— Munaðarnesi 10 — 3 — 2 — | 28 — 

— Borgarnesi | 12 — 5 — 4 — | 31 — 
— Åkranesi 12 — 5 — 4 — | 31 — 

5 i Reykjavik 12 — 5 — 4 — | 31 — 

2 Frá Á, a i) rdi 3 jan 25 jan. | 22 febr, | 20 mars 
á — (Vigur — 25 — 22 — 20 — 

a B. — Ögri 3— |25 — |22— | 20 — 

£ Milli Isafjardar og — ps 2 | (930 20 — 
. — Årngerdareyri 4 — 26 — |23— (21 — 

5 Hjarðarholts. —- Kinnarstöðum 4 — (96 — | 23 — | 21 — 

5 ÅenrNG; — Bæ 5 — | 27— |24 — | 22 — 
. I. Frå Ísafirði — Króksfjarðarnesi 5— |27— |2%4— | 22 — 

hej (suðurlelð). — Kleifum 5— |27— |24— | 22 — 
— Stórholti 6 — | 28 -— |25 — | 23 — 
ad HjardSarholtil 8 — | 30 — |27— |25 — 

Frá sið ardar holti í jan. 3 febr.| 1 mars| 27 mars 
— Stórholti — — 2 — | 28 — 
— Kleifum 11 — 3 — 2 — 28 — 
— Króksfjarðarnesi | 11 — 3 — 2 — | 28 — 

2. Frá Hjarðarholti — Bæ 12 — | 4— | 3— | 29 — 
(vesturleið). — Kinnarstöðum 12 — 4 — 3 — 29 — 

— Arngerðareyri 13 — 5 — 4 — (30 — 
— Vatnsfirði 13 — 5 — 4 — | 30 — 
— Ogri 13 — 6 — 4 — | 30 — 
— (Vigur) 13 — 6 — 4 — | 30 — 
å Isafjord 14 — 7 — 5 — |31 —              
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145 
un 

aðalpóstanna 

13. 
          

  

  

  
  

    

  
  

5. ferð | 6. ferd 7. ferd | 8. ferå 9, ferd | 10. ferd | li. ferd | 12. ferd | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

13 apríl 8 maf í 1 júní) 21 júní | 20 júlí | 11 ág. | 30 ág. 17 sept. | 10 okt. | 6 nóv.| 7 des 
13— | 8— 1 (21 — 120 (11— (30— (17— |10— |6— | 7— 
15 — (10— 3— |23— (22 — |13— | 1sept: (19 — |12— 8 — 9 — 
15 — (10 — 3— 123 — |;22— 113— f 1— | 19 — , 12 — 8 — 9 — 
15 — 10 — 3 — 23 — | 22 — 3— | I1— | 19 — 12 — 8 — 9 — 
16 — |11— |(4— (24 — (23— (14 — | 2— |20— |13— | 9— | 10 — 
17 — | 11 — 4 — |%— | 23 — (14 — | 2— |20— 14 — (10 — (11 — 

18 april | 13 maf | 6 júní | 25 juni | 25 júlí | 16 ág. 4 sept, | 22 sept. | 16 okt. | 12 nóv.| 13 des 
18 — {18 — 6 — |25— 25 — {16 — 4 — 122— | 16 — | 12 — | 13 — 
18 — 13 — 6 — 25 — 25 — | 16 — 4 — 22 — 16 — 12 — 13 — 
19 — | 14 — T— | 26 — | 26 — | 17 — 5 — | 23 — 1 17 — |; 13 — | 14 — 
22 — 16 — 9 — 28 — 27 — 18 — 6 — 24 — 19 — 15 — 16 — 
22 — 16 — 9 — 28 — 27 — 18 — 6 — 24 — 19 — 15 — 16 — 
2 — (16 — 9— (28— (27 — 18 — 6— 124 — (19 — |15— | 16 — 

| 

11 apríl} 7 maí | 31 maí | 19 juni | 19 júlí | 10 ág 29 ág. | 17 sept.| 10 okt 5 nóv.| 6 des 
11 — 7— |31— |19— |19 — |10— |29 — | 17 — 10 — 5 — 6 — 
11 — T— 81 — 119— |19— |10— | 29 — (l7— (10 — 5 — 6 — 
11 — T— (381 — (19 — (19 — J10— |20— (17 — | 10 — 5 — 6 — 
12 — 8 — 1 juni | 20 — | 20 — | 11-— (30 — |18— | 11 — 6 — 1 — 
12 — 8 — 1— |20— |20 — | 11— 130 — | 18— | 11 — 6 — 7 — 
13 — 9 — 2 — 21 — 21 — 12 — 31 — 19 — 12 — 1 — 8 — 
13 — 9 — 2 — 21 — 21 — 12 — 31 — 19 — 12 — 7 — 8 — 
13 — 9 — 2— 121 -— |21— |12 —.|31 — | 19 — | 12 — 7 — 8 — 
lt — | 10 — 3— | 22 — | 22 — 3 — 1 sept. | 20 — | 13 — 8 — 9 — 
16 — 11 — 4 — 23 — 23 — | 14 — 2 — 21 — 14 — 10 — 10 — 

| 

18 apríl| 14 maí | 6 júní 25 júní | 25 júlí | 16 ág. 4 sept. | 23 sept. | 16 okt.| 12 nóv.| 14 des. 
19 — | 15 — 7 — | 26 — | 26 — | 17 — 5 — (24 — | 17 — | 13 — | 15 — 
19 — | 15 — T— |26— (26 — | 17 — 5— (24— | 17 — | 13 — | 15 — 
19 — | 15 — T— |26— |26 — | 17 — 5 — |24 — | 17— | 13 — | 15 — 
20 — |16 — 8 — |27— |27— | 18 — 6 — |25 — |18— |14 — | 16 — 
20 — 16 — 8 — 27 — 27 — 18 — 6 — 25 — 18 — 14 — 16 — 
21 — 17 — 9 — 28 — 28 — 19 — i — 26 — 19 — 15 — 17 — 
21 — | 17 — 9 — | 28 — |28 — | 19 — 7— | 26 — | 19 — | 15 — | 17 — 
21 — |17 — 9 — | 28 — |28 — | 19 — 7 — |26 — | 19 — | 15 — |17 — 
21 — | 17 — 9— |28 — |28— | 19 — T— |26— |19— | 15 — | 17 — 
23 — {18— |10— (29 — (29 — (20 — 8— 128— (20 — 116 — |18—                      



1912 

145                 

  

  

  

  

  

  

            

308 

Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð | 2. ferd | 3. ferd | 4. ferd 

A. Frå Reykjavik 3 jan. | 27 jan. | 24 febr. | 22 mars 

Milli Reykjavíkur — Bangsi H — od — 2 — 2 — 
— Borgarnesi — — — — 

og staðar. — Munaðarnesi 5— |299— |26— |24— 
I. Frá Reykjavík — Hvammi 5 — 29 — 26 — 24 — 

(norðurleið). að Stað T— |81 — |28— |26 — 

Frá Stað 9 jan 2 febr.| I mars| 28 mars 
A — Hvammi 9 — 2 — 1— 28 — 

2. Frá Stað -— Munaðarnesi 10— | 3— | 2— 129 — 
(suðurleið). — Borgarnesi {12 — 5 — 4 — 31 — 

— Åkranesi 12 — 5 — 4 — | 31 — 
iReykjavik 12 — 5 — 4 — | 31 — 

& Frå Åkureyri 3 jan. | 28 jan. | 24 febr. | 22 mars 
5 — Þverá 4 — {29 — |25 — | 23 — 
% — Silfrastöðum 4 — (29 — |25— | 23 — 
Q B — Miklabæ 4 — (29 — | 23 — | 23 — 
S di — Víðimýri 5— |s0— |96— | 24 — 
8 Milli Akureyrar — Æsustöðum 5— |30— |26— | 24 — 
9 og Staðar. — Holtastöðum 5— |30 — |26— (24 — 
o , . — Blönduósi 5 — |30— (26 — | 24 — 
2 I. Frá Akureyri — Sveinsstöðum 6 — |31— |27— | 25 — 

(suðurleið). — Lækjamóti 6— (81 — |27 — {25 — 
nej — Stadarbakka 6 —— |31— |27— |25 — 

Fl ad Stad 8 — | 1febr.! 28 — | 27 — 

Frá Stað 10 jan 3 febr.| 2 mars| 29 mars 
— Staðarbakka 10 — 3 — 2 — | 29 — 
— Lækjamóti 11 — 4 — 3— (30 — 
—- Sveinsstöðum 11 — 4 — 3 — 30 — 

i — Blönduósi 11 — 5 — 4 — | 31 — 
2. Frå Stad — Holtastodum 11 — 5 — 4 — (31 — 
(norðurleið). — Æsustöðum 11 — 5 — 4 — | 31 — 

— Vidimyri 12 — 6 — 5 — 1 apríl 
— Miklabæ 12 — 6 — 5 — 1 — 
— Silfrastöðum 12 — 6 — 5 — 1 — 
— Þverá 13 — 7 — 6 — 2 —- 

á Akureyri 15 — 9 — 8 — 4 — 

A. Frá Ákureyri 17 jan. | 13 febr. | 10 marsf 6 apríl 
= aga — Hálsi 17 — | 13 — | 10 — 6 — 
z Milli Akureyrar — Ljósavatni 17— |13— |10— | 6— 
S og Grímsstaða. — Einarsstöðum 17 — | 13 — | 10 — 6 — 
8 1. Frá Ak , — Grenjaðarst | 18 — | 14 — | 11 — 7 — 
> " „Frá Akureyri — Reykjahlíð 19 — |(15— |12— | 1— 
ki (austurleid). að Grímastöðuml 21 — 17 — 14 — 8 — 

a Frá Grímsstöðum| 22 jan. | 18 febr.| 15 mars| 9 april 
S rn — Reykjahlíð 23 — (19— (15 — (10 — 
2 2. Frá Grímsstöðum — Grenjaðarst| 24 — |20— |16— |11 — 

(vesturleið). — Einarsstöðum 24 — (90 — |16— | 11 — 
i — Ljósavatni 24 — | 20 — 16 — 11 — 
H — Hålsi 24 — | 20 — | 16 — | 11 — 

á Akureyri 26 — |22- | 18 — |12— 
   



                

  

  

  

  

      
  

            
  

      

309 1912 

— — —-—-- » 145 
5. ferd | 6. ferd | 7. ferd | 8. ferd | 9. ferð | 10. ferd | 11. ferd | 12. ferd | 13, ferð | 14. ferð | 15. ferð 

13 apríl| 8 maí | 1 júní | 21 júní | 20 júlí | 11 ág | 30 ág. | 17 sept.| 10 okt.| 6nóv.| 7 des 
13 — 8 — l— 121 —  20— |11— | 30 — 17 — | 10 — 6 — 7 — 
15 — | 10 — 3— |23 — 122 — 113 — | lsept: (19 — (12 — 8 — 9 — 
15— |10— | 3— |(23— f22— |13— 1 |19— |[12— | 8— | 9— 
15 — | 10 — 3 — | 23 — |22 — | 13 — 1 — | 19 — | 12 — 8 — 9 — 
17 —- 11 — 4 — 24 — 23 — 14 — 2 — 20 — 14 — 10 — 11 — 

19 apríl| 13 mai | 6 juni | 26 júní | 25 júlí {| 16 ág. 4 sept.| 22 sept. 16 okt. | 12 nóv. | 13 des 
19 — 13 — 6 — 26 — 25 — 16 -- 4 — 22 — 16 — 12 — 13 — 
20 — 14 — T — 27 — 26 — 17 — 5 —- 23 — 17 — 13 — 14 — 
22 — |16 — 9— |288— (27 — (18 — 6— (24 — (19 — (15 — | 16 — 
22 — (16 — 9 — |28 — (27 — (18 — 6— (24 — (19 — | 15 — | 16 — 
22 — | 16 — 9— |28 — | 27 — | 18 — 6 — |24— (19 — | 15 — | 16 — 

13 apríl| 6 maí | 30 maí | 20 júní { 19 júlí | 11 ág. | 29 ág. í sept.| 9 okt. | 6 nóv.| 7 des 
14 — 6 — 30 — 20 — 19 — 11 — 29 — 17 — 9 — 7 — 8 — 
14 — 6 — 30 — 20 — 19 — 11 — 29 — 17 — 9 — 7 — 8 — 
14 — 7 — 31 — 21 — 20 — 12 — 30 -- 18 — 10 — T— 8 — 
15 — T — 31 — 21 — 20 — 12 — 30 — 18 — 10 — 8 — 9 — 
15 — 8 — 1 juni | 22 — 21 — 13 — 31 — 19 — 11 — 8 — 9 — 
15 — 8 — 1— (2— (21 |13— (31 — |19— | 11 — 8 — 9 — 
16 — 8 — 1— (2— (21— |13 — |31 — (19 — | 11 — 9 — |10— 
16 — 9 — 2 — 23 — 22 — 14 — 1 sept. | 20 — 12 — 9 — 10 — 
17 — 9 — 2 — 23 — 22 — 14 — 1 — 20 — 13 — 10 — 11 — 
17 — 10 — 3 — 24 — 23 — 15 — 2 — 21 — 13 — 10 — 11 — 
18 — 12 — 4 — 24 — 23 — 15 — 2 — 21 — 14 — 11 — 12 — 

20 april | 13 mal | 5 juni | 25 juni! 24 juli | 16 åg 3 sept. | 22 sept. | 15 okt. | 13 nóv. | 14 des 
20 — | 13 — 5 — | 25 — | 24 — | 16 -—- 3— |232— |15— | 13 — | 14 — 
21 — | 14 — 5 — | 253 — | 24 — | 16 — 3— |2— 116 — | 14 — | 15 — 
21 — 14 -- 6 — 26 — 25 — T — 4 — 23 — 16 — 14 — 15 — 
22 — 15 — 6 — 26 — 25 — 17 — 4 — 23 — 17 — 15 — 16 -- 
22 — (15 — 6 — (26 — {925 — T— 4 — | 23 — | 17 — |15— {16 — 
22 — | 15 — 6— |26 — |25 — | 17 — 4 — | 23 — | 17 — | 15 — | 16 — 
23 — | 16 — T— (27 — (26 — | 18 — 5 — | 21 — | 18 — | 16 — | 17 — 
23 — | 16 — T— |27— 126 — |18— 5— f24 — |118— (16 — | 17 — 
24 — 16 — T — 27 — 26 — 18 — åd — 2 — 18 — 16 — 17 — 
24 — |17— | 8— |28— 127— |19— | 6— |25-— |119— |17— | 18 — 
26 — 18 — 9 — 30 — 28 — 20 — 7 | 26 -— | 20 — 19 — 20 — 

28 april! 21 maí | 11 júní | 2 júlí | 31 juli | 22 åg. | 10 sept. | 28 sept. | 22 okt. | 21 næv. | 22 des 
28 — 121 — |11— 2 — 1 — 122 — | 10-— 28 — | 232 — |21— | 22 — 
28 — 21 — 11 — 2 — 31 — 22 — | 10 — 28 — 22 — 21 — 22 — 
28 — 21 — 11 — 2 — 31 — 22 — | 10 — | 28 — 22 — 21 -- 22 — 
29 — 22 — 12 — 2 — 31 — 22 — | 10 — | 29 — 22 — 22 — 23 — 
30 — 23 — 13 — 3— | 1 ág 23 — | 11 — 29 — 23 — | 23 — 24 — 

1 maí | 24 — 14 — 4 — | 2 — 24 — | 12 — 30 — 24 — 124 — 26 — 

2 mai | 25 mai | 15 júní | 5 juli 3 ág. | 25 ág. | 15 sept. 1 okt. | 25 okt. | 26 nåv. | 27 des 
2 — 26 — 15 — 5 3 — 25 — 113 — | 1 — 26 — 27 — 28 — 
3 — (27 — (16 — 6 — 4 — |26— | 14 — | 2— |27— |28 — | 29 — 
3— |27— 116— | 6— | 4— |(26— |l4 — | 2— |27— |28— | 29 — 
3 — 7 — 16 — 6 — 4 — | 26 — | 14 - | 2 — 28 28 — 29 — 
3 — "— |(16— | 7 — 4 — | 26 — |l4 — | 2— 128 — | 28— {99 — 
4 — |28 — |18— | 8— | 5— |27— |(15— | 3— |30— |3o0- |31— 
 



1912 310 

          

  

  

  

Póstleiðir | Póststöð var | 1. ferð | 2. ferd | 3. ferd 4. ferð 

AR B Frá Seyðisfirði k 17 jan. | 12 febr.| 9 mars| 3 apríl 
= Í á — Egilstöðum | 18 — 13 — 10 — 4 — 
# | Milli Seyðisfjarðar og | -- (Ekkjufellsseli) |18— 13— |10— | 4— n ; , 3 < 
Ó Grímsstaða. — (Bót) 18— (13— (10— | 4— 
hy . — (Fossvöllum) 18 — (13— {10— 4 — 
2 I. Frá Seyðisfirði — Hofteigi 18 — (13— (10 — 4 — 
o (vesturleið). — Skjöldólfsstöðum | 19 — | 14 — | 11 — 5 — 
g ad Grimsstodumj 21 — 16 — 14 — T — 

a Frá Grímsstöðum| 23 jan. | 18 febr.| 15 mars| 9 apríl 
> — Skjöldólfsstöðum | 24 — 18 — (16 — (10 — 
Þ í Þrimeeta — Hofteigi 25 — 1, 20 — | 17 — , 11 — 
Ð 2. Frá Grímsstöðum — (Fossvöllum) 25 — (90 — (17 (11 -- 
mn (austurleið). — (Bót) 95 1920 17— 11 

. — (Ekkjufellsseli) 25 — | 20 — | 17 — 11 — 
Ss — Egilsstöðum 2 — (21 — (18 — | 12 — 
kel á Seyðisfjörð | 27 —- 22 — 19 — 13 — 

A Frá Reykjavík 9 jan 1 febr. | 27 febr. | 23 mars 
— Kotströnd 10 —- 2 — 28 — 24 — 

Milli Reykjavíkur — Selfossi 10— | 2— |28 — | 24 — 
og Odda — Hraungerði | 10 — 2 — 28 — 24 — 

. a — Þjórsárbrú 10 — 2 — 28 — 24 — 
|. Frá Reykjavik — Ægissíðu 10— | 2— 98— (24 — 

(austurleið). að Odda 11 — 3 — 1 mars| 25 — 

Frá Odda 13 jan ð febr.| 3 mars| 27 mars 
— Ægissíðu 13 — 5 — 3 27 — 

. — Þjórsárbrú 13 — 5 — 3 — (27 — 
2. Frá Odda — Hraungerði |lt— | 6— | 4— 128 — 
(suðurleið). — Selfossi l— | 6— | 4— | 28 — 

= — Kotströnd 14 — 6 — 4 — 28 — 
= í Reykjavík 15 — T — 6 — (30 — 8 - —— 
2 FråPrestsbakkaj 7 jan. | 30 jan. | 26 febr. | 22 mars 
2 — Pykkvabæ 7 130 — |26— | 22 — 
= B. — Rofabæ 8— |31— |27— | 23 — 
S AT -— Mýrum 8 — (31 — |27 — | 23 — z Milli Prestsbakka — vik 9 — 1 febr. 28 — | 94 — 

3 og Odda. — Pjetursey 9— | 1— 128— | 24 — 
I. Frá Prestsbakka — (Skarðshlíð) 9 — 1— | 28 — | 24 — 

. (suðurleið). — Holti 9— | 1— |28— |24 — 
> BNA — Seljalandi 10 — 2 — 1 mars | 25 — 
Fe — Ossabæ 10 — 2 — 1 — 25 — 

að Odda 11 — 3 — 1 — 26 — 

Frá Odda 13 jan. 5 febr.| 3 mars| 27 mars 
-— Ossabæ 13 — 5 — 3 — 21 — 
— Seljalandi 13 — 5 — 3 — 27 — 

» — Holti 13 — Á — 3 — |27— 
2, Frå Odda — (Skarðshlíð) 3— |5— | 3 (or — 
(austurleið). — Þjetursey 14 — 6 — 4 — 98 — 

— Vík 14 — 6 — 4 — 28 — 
— Mýrum 15 — 7 — ð — 29 — 
— Rofabæ 15 — T — 5 — 29 — 
— Þykkvabæ 15 — T— 5 — | 29 — 
ad Prestsbakkajf 17 — 9 — 7 — 31 — 

  
  

  

  

                

 



311 1912 

          

  

  

    

  

  
                 

        
  

Fr 145 
5. ferð | 6. ferð í. ferð | 8. ferð | 9. ferð | 10. ferð | 11. ferð | 12. ferð | 18. ferð | 14. ferð | 15. ferð 

27 apríl| 20 maí | 10 júní | 30 júní 29 jåli | 20 åg. | 8 sept. | 26 20 okt. | 20 nóv. | 21 des. 
28 — | 21 — (11 — 1 juli 30 — | 21 — 9 — | 27 — | 21 — | 22 — 
28 — |21 — | 11 — 1— 30 — | 21 — J — | 27 — |21 — | 22 — 
28 — | 21 — | 11 — 1— 30-- Ji — | 9— | 27 — |21— |22— 
28— |21— | 11 — 1— |30— (21 — 9 — | 27 — |21— | 22 — 
28 — |21 — | 11 — 1— (30 — | 21 — 9— | 27 — |21— | 22 — 
29 — |22 — |12 — | 2— |81— |22— 10— | 28 22 — | 22 — | 23 — 

1 mai | 24 — | 14 — 4— | 2åg. (24 — 12 — |30— 24 — | 24 — | 25 — 

2 maf | 25 mai | 15 juni| 5 júlí | 3 ág. | 25 åg 13 sept.| 2 5 okt. 26 nóv.| 27 des. 
3— |26 — | 16 — 6— | 4— 126 — | 14 — 3 — (27 — | 28 — 
4 — |27— 17 — 7— | 5— |27— |15— 4 3 128 — | 29 — 
4 — [27 — | 17 — 7— | 5-— |27— (15— | 4 i | 28 — | 29 — 
4 — | 27 — | 17 — 7— | 5 — | 27 — | 15 — 4 | 28 — |28— | 29 — 
4— |27— | 17 — 7— | 5— 127— |15 — 4 128 — 28 — |29 — 
5— | 28 — | 18 — 7— | 5— |27— 15 — 4 — 129—- 29 — | 30 — 
6— |29— 119 — 8— | 6 — |28— | 16 — 5— (380 —  30— | 31 — 

18 april | 12 mai | 1 júní | 17 júní | 15 juli d åg. 7 okt. | 10 nåv. | 11 des. 
19 — | 13 — 2— |17— | 15 — 5 2 — |11— | 12 — 
19 — | 13 — 2— |18— | 16 — 6 ) — | 11 — | 12 — 
19— 13 | 2— |18 — | 16 — 6 27 — Il —- | 12 — 
19 -— | 13 — 2— (I8— 16 — 6 2 — | 11 — |12 — 
19 — | 13 — 2— | 18 — | 16 — 6 27 — | 12 -— |12 — 
20 — | 14 — 3— |18— | 16 — 6 27 - - | 12 — |13 — 

22 april| 16 mai £ juni | 26 jåni | 24 júlí | 14 ág. | 4 sept. | 25 sept.) 10 okt. | 13 nóv.) 14 des. 
22 — 16 — { — 26 — 124 — l4 — | 4 — 25 — 10 — | 13 — | 14 — 
22 — | 16 — 4— (26 — | 24 — | 14 — t— 253 — | 10 — | 13 — | 14 — 
23 — | 17 — 5— 96 |24 — |l4 — | 4 — 125 — |11— | 14 — | 15 — 
23 — | 17 — 5— 27 — |25 — | 15 — 5— 126 — |11— | 14 — | 15 — 
23 — (17 —.; 5 — 127 — | 25 — {15 — 5— (96 — |11— (14 — | 15 — 
25 — | 19 — | 6— |27 — |25 — | 15 — 5 — 26 — | 1 16 — | 17 — 

16 apríl| 10 maí | 31 maí | 22 júní | 20 júlí | 10 ág. | 31 åg 18 sept > okt 7 nóv 9 des 
16 — |10— 131 — (2— (20 — |10— | 31 — | 18 — 5 — 7 — 9 — 
17 — |11— 131-— |22 — 120— (10— 131 — | 18 — 6 — 8 — 9 — 
17 — |(11— 31 — (22 — |20— |10— (31 — |18— 6— | 8— 9 — 
18 — | 12 — 1 joni | 23 — (21 — (11 — 1 sept. | 19 — T— | 9— | 10 — 
18 — | 12 — 1 — |23 — 21 — 111 — 1— | 19 — 7— | 9— | 10 — 
18 — | 12 — 1— 123— |21— | 11 — 1— | 19 — T— | 9— | 10 — 
18 — | 12 — 2— 123— |21— | 11 — 1 — | 19 — 7— (10— |1l— 
19 — | 13 — 2— j;23 — 121 — | 11 — 1— | 19 — 3 110 — | 11 — 
19 — | 13 — 2— 123 — |21— | 11 — 1 — | 19 — 8— |10— ;1l — 
20 — | 14 — 3— |24 — |22 — | 12 — 2 — | 20 — 9— |12 — | 13 — 

22 april| 16 mai | 4 júní | 26 juni | 24 juli | 14 åg 4 sept. | 22 sept.| 11 okt. | 14 nóv.| 15 des 
22 — | 16 — 4— (26 — |24 — | 14 — 4 022 — | 11 — | 14 — | 15 — 
22 — | 16 — 4— (26 — 124 — |14— | 4— 22 — 112 — | 14 — | 15 — 
22 — |16 — 4— (26— |24 — (lå — | 4— 122 — |12— | 14 — | 15 — 
22 — | 16 — 4— (26— (24 — |14 — | 4— (22— | 13 — |14 — | 15 — 
23 — | 17 — 5— |26 — (24 — |15— | 5— |23 — 113 — |15— | 16 — 
23 — |17-- | 5— (er — |25— |15— | 5— 1238— |13— |15— | 16 — 
24 — | 18 — 6— |27 — |25— | 16 — 6— (24 — | 14 — | 16 — | 17 — 
94 — |18— | 6— (27— 125— (16— | 6— |2%4— |14— |1i6— (17 — 
24 — | 18 — 6— |28— |26— (16 — | 6 — 124 — | 14 — | 16 — | 17 
26 — | 19 — 7 |28— |26— |16— | 7— 125— |15— |18— | 19 —             
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312 

            

Póstleiðir Póststöðvar 1. ferð 2. ferð | 
  

E
s
k
i
f
j
a
r
d
a
r
p
å
s
t
u
r
.
 

V.
 

  

  

| 3. ferd | 

KEN A. Frá Prestsbakka{ 19 jan. | 14 febr.| 9 mars| 3 apríl 
Milli Prestsbakka gurhólsmýri 20 — |15— | 10 — 4 — 

og Hola. 'afellsstad 21 — 16 — Il — 5 — 
I. Frá Prestsbakka — Hólmi 21 — {16 — 11 — 5 — 

(austurleid). aðHólum  —— | 23 — 18 — 13 — 7 — 

Frá Hólum 25 jan. | 20 febr, | 16 mars! 9 apríl 
2. Frá Hólum — Hólmi 25 — (20 — {16 — 9 — 

suðurlaið). —— Kálfafellsstað 26 — | 21 — 17 — | 10 — 
(suðurlaið) — Fagurhólsmýri 27 — |22 — | 18 — | 11 — 

Prestsbakkaj 29 — 23 — 20 — 13— 

Frá Eskifirði 16 jan | 11 febr 8 mars| 2 apríl 
B. — Reyðarfirði 16 — (11 — 8— | 2— 

Milli Eskifjarðar — Egilsstöðum| 18 — 13 — 10 — 4 — 
- — Arnhólsstöðum 18 — 13 — 10 — k — 

og Hóla. — Höskuldsstöðum | 19 — 14 — 11 — 5 — 
I. Frá Eskifirði — Djúpavogi |20— (15 — | 12 — . — . XD — Starmyri 21 — 16 — 13 — — (suðurleið). — Stafafelli 1 — (16— |13— | í — 

— (Firði) 2l — (16— (13 — 7 — 
að Hólum 23 — 18 — 15 — 8 — 

Frá Hólum 25 jan. | 20 febr. | 16 mars| IO apríl 
— (Firði) 25— (20 — | 16 — | 10 — 

2. Frá Hólum — Stafafelli %— (21— (17 — (11 — 
(austurleið). — Starmýri 26 — | 21 — 17 — | 11 — 

— Djupavogi 28 — | 22 — 18 — | 12 — 
— Höskuldsstöðum | 28 — 23 — 19 — 13 — 
— Arnhólsstöðum 29 — | 24 — | 20 — | 14 — 
— Egilsstådumf 30 — 25 — 21 — 15 — 
— Reyðarfirði 30 — 25 — 21 — 15 — 

á Eskifjörð 31 — (26 — (2 — (16 —   

   

    

    

   

  

  

  

  

         



313 1912 

                

12. ferð | 18. terð | 14. ferð | 15. ferð 
  145 

5. ferð | 6. ferð | 7. ferð | 8. ferð | 9. ferd | 10. ferd | 11. ferð 

  

  

  

  

28 apríl| 21 maí | 10 júní | 1 júlí | 28 júlí { 20 ág. | 9 sept. | 27 sept.) 22 okt. | 20 nóv. | 21 des. 
29 — (22 — (11 — 2— |29— |21 — (10 — |28— (23— (91 — 199 — 
30 — 23 — i2 — 3 — 30 — 22 —- 11 — 29 — 24 — 22 — 23 — 
30 — 23 — 12 — 3 — 30 — 22 — Il — 29 — 24 — 22 — 23 — 

2 maí | 25 — | 13 — 5— | lág. |23— |12 — |30— 95 — |94— (95 — 

4 maí | 26 maí | 15 júní | 6 júlí | 2 ág. | 24 ág. | 13 sept.| 1 okt.| 27 okt. | 26 nóv. | 27 des. 
4— |(26— |15— | 6— | 2— |24— (13 — 1— (97 — |26— |27— 
5— | 27 — (15 — T— | 3— |85— | 14 — I— |8— | — |28— 
6 — |28 — (16 — 8— | 4— |26 — | 15 — 3— |29 — | 28 — | 29 — 
8 — 30 — 17 — 9 — 5 — 27 — 16 — 4 — 3l — 30 — 3l — 

26 apríl| 19 maí 9 júní | 29 júní | 28 júlí | 19 ág | 7 sept. | 25 sept.| 19 okt. | 19 nóv | 20 des. 
26 — |19 — 9— (29 — (28 — (19 — 7 — |25— (19 — |19— | 20 — 
28 — 21 — 11 — 1 juli | 30 — 21 — 9 — 27 —- 21 — 21 —- 22 — 
28 — (21— | 11 — 1— (3 — | 21 — 9 — 27 — | 21 — |21 — | 22 — 
29 — 22 — 12 — 2 — 31 — 21 — 10 — 28 — 22 — 22 — 23 — 
30 — 22 — 12 — 3 — 31 — 21 — 10 — 29 — 23 — 23 — 24 — 

1 maí | 23 — 13 — 3 — 31 — 22 — 11 — 29 — 24 — 23 — 24 — 
2— (23— (13 — 4 — lág. (23 — | 11 — 29 — | 25 — |24 — | 25 — 
2 — |23— |13 — 4 — 1— |(23— 11 — 29 — |25— | 24 — {25 — 
3 — 25 — 14 — ð — 1 — 23 — 12 — 30 — 26 —- 25 — 26 — 

5 maí | 26 maí | l6 júní | 6 júlí | 3 ág. (24 is. | 14 sept.| 2 okt. | 27 okt. | 27 nåv. | 28 des 
5 — 26 — 16 — 6 — 3 — 24 — 14 — 2 — 27 — 27 — 28 — 
5 — (26 — | 17 — T— 4 — (25— | 15 — 3— |28 — |28— |29 — 
6 — 27 — 17 — 7 — 4 — 25 — 15 — 3 — 28 — 28 — 29 — 
7 — 28 — 18 — 8 — 5 — 26 — 16 — 4 — 29 — 29 — 30 — 
8 — 29 — 19 — 8 — 5 — 26 — 16 — 5 — 30 — 30 31 — 
9— (30 — |19 — 9 — 6 — 127 — | 17 — 6 — |31 — 1 des 1 jan 

10 — (31 — | 20 — 10 — 1 — 28 — 18 — í — 1 nóv 2 2 — 
10 — | 31 — | 20— | 10 — 7— |28 — | 18 — 7 — 1 — 2 — 2 — 
11 — 1 júní | 21 — 11 — 8S— (29 — (19 — 8 — 2 — 3 — 3 —                       

i stjornarrådi islands, 25. oktåber 1912 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Åætlun aukapåstanna 1913. 
I. Milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar 

gengur póstvagn á mánudögum, miðviku- 

dögum og laugardögum. 

2. Milli Reykjavíkur og Ægissiðu 

gengur póstvagn í víku hverri frá 1. júni 

til 15. október. Fer póstvagninn frå 
Reykjavík á þriðjudögum og kemur þangað 

aftur á föstudögum. Í hverri póstvagnferð 

gengur póstur milli Ægissíðu og Odda og 

milli Selfoss og Eyrarbakka. 

3. Milli Reykjavíkur og Þingvalla 

gengur póstvagn í júlí og ágúst tvisvar Í 

viku. 
og laugardögum og kemur þangað aftur á 

Fer frá Reykjavík á miðvikudögum 

fimtudögum og sunnudögum. 

4.  Gullbringusýslupósturinn 

milli Reykjavíkur og Hvalsness, leggur af 
stað frá Reykjavi': eftir komu aðalpóstanna, 

fer um Hafnarfjörð, Kálfatjörn, Keflavík og 

Gerða að Hvalsnesi og snýr aftur sömu 

leið til Reykjavíkur. 

5. Kjósarsýslupósturinn 

milli Reykjavíkur og Háls, fer frá Reykja- 

vik, eftir komu aðalpóstanna til Reykjavíkur, 

um Zdgafell og Esjuberg að Hálsi í Kjós og 
snýr aftur sömu leið til Reykjavíkur. 

6. Borgarfjarðarsýslupóstarnir eru átta. 

a. Fyrsti fer frá „Akranesi eftir komu >Ing- 
Ólfse þangað í aðalpóstferð, um (Ós) 

Voratungu, Saurbæ, (Geitaberg), (Grund), 

Hest, (Varmalæk) Hvítárbakka (Staf- 

holtsey), (Arnarholt) að Munaðarnesi, í 
veg fyrir aðalpósta og heldur sömu 
leið til baka til Akraness. 

b. Annar fer frá Hesti eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi um Lund (Reyki) 

að (Fitjum) og snýr þaðan aftur að 
Hesti. 

c. Þriðji fer frá Borgarnesi, eftir komu að- 
alpóstanna frá Reykjavík, um Munaðar- 
nes. (Steina), Norðtungu, (Deildartungu), 
Reykholt að Gilsbakka og snýr þaðan 
aftur um Munaðarnes að Borgarnesi. 

d. Fjórði fer frá Munaðarnesi, eftir komu 
aðalpóstanna frá Stað og Hjarðarholti, að 
Hvítárbakka og snýr aftur sömu leið 
til baka. 

e. Fimti fer frá Vogatungu eftir komu fyrsta 
aukapósts frá Akranesi að (Fiskilæk) og 
snýr aftur sömu leið til Fogatungu. 

f. Sjötti fer frá Saurbæ eftir komu fyrsta 

aukapósts frá „Akranesi að (Þyrli) og 

snýr aftur sömu leið til baka. 

ga
 Sjöundi fer frá Hesti eftir komu fyrsta 

aukapósts frá „Akranesi að (Hvanneyri) 

og snýr sömu leið til baka aftur. 

h. Áttundi fer frá Junra-Hólmi fyrir komu 
sIngólfse í aðalpóstferð til Akraness 
um (Ytra-Hóhn) og snýr aftur sömu leið. 

1. Mýrasýslupósturinn 

fer frá Álftanesi til Borgarness daginn áður 

en póstar leggja af stað þaðan norður og 

vestur, og snýr aftur sömu leið til baka. 

8. Stykkishólmspósturinn 

fer frá Borgarnesi, þegar Ingólfur er kominn 
þangað í aðalpóstferð, um Brúarfoss, Akur- 

holt, Gröf og (Skjöld) til Stykkishólms; snýr 
aftur eftir 36 stunda viíðstöðu þar sömu 
leið að Borearnesi. 

9. Snæfellsnessýslupóstarnir eru fimm: 

a. Fyrsti fer frá Gröf, eftir að Stykkis- 
HA A ' . 

hólmspósturiun er þangað kominn frá 
Borgarnesi, um Staðastað, Búðir, Olafs- 
vík til Hellissands og snýr þaðan aftur 
sömu leið að Gröf og sje kominn þang- 
að nógu snemma til að ná í Stykkis- 
hólmspóstinn á bakaleið. Póstur þessi
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skal standa við í Olafsvík svo lengi, að 
hann fari eigi af stað þaðan á bakaleið 
fyrr en 12 stundum eftir að hann kom 
þangað frá Gröf. 
Annar fer frá Stykkishólmi eftir komu 
aukapóstsins frá Stað og fer um Graund- 
arfjörð, Brimilsvelli, Olafsvík að Hellis- 
sandi; síðan snýr hann aftur um Olafs- 
vík, Búðir, Staðastað og (Skjöld) til 
Stykkishólms. 
Þriðji fer frá Arnarstapa fyrir komu 
fyrsta aukapósts að Búðum, en eftir 

komu hans snýr hann aftur sömu leið 
að Árnarslapa. 
Fjórði fer frá Grundarfirði fyrir komu 
Stykkishólmspósts frá Borgarnesi til 
Stykkishólms; eftir komu hans snýr hann 
sömu leið til baka aftur og kemur við 
á (Berserkjaeyri) í báðum leiðum. 

Fimti fer frá Ólafsvík eftir komu fyrsta 
aukapósts, að Brimilsvollum sömu 
leið til baka. 

10. Flateyjarpósturinn 

„gr 
og 

fer frá Flatey til Stykkishólms fyrir komu 
aukapóstsins frá Borgarnesi í 1 —4., 6— 11. 

og 14.— 15. ferð, og snýr aftur til Flateyjar 
eftir komu aukapóstsins. 

Q. 

a. 

li. Dalasýslupóstarnir eru þrír: 

Fyrsti fer frá Stykkishólmi um Breiðabóls- 
stað á Skógarströnd, (Bugðustaði) og 
Harrastaði svo tímanlega, að hann nái 
að Hjarðarholti áður en annar auka- 
póstur fer þaðan norður að Stad; eftir 
komu hans þaðan snýr hann aftur söru 

leið til Stykkishólms. 
Annar fer frá Stórholti um Skarð, Hnúk, 
Staðarfell og Hvamm svo tímanlega, 
að hann nái að Hjarðarholti og Stað 
daginn áður en aðalpóstar leggja af stað 
þaðan; snýr síðan aftur sömu leið að 
Stórholti, og kemur við á Borðeyri og 
(Dönustóðum) í báðum leiðum. 
Þriðji fer frá Leikskálum að Harrastöð- 
um eftir að aðalpóstur er kominn þang- 
að á vesturleið og snýr sömu leið til 

baka aftur. 

   

I2. Barðastrandarsýslupóstarnir eru ellefu: 

Fyrsti fer frá Bæ í Króksfirði, þegar 

b. 
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frá Hjarðarholn, fer Kinnarstaði, 

Brekku, Vattarnes, Brjánslæk, (Haga), 

(Botn), Patreksfjörð og Sveinseyri að 
Bíldudal, og snýr þaðan aftur sömu leið 

að Bæ. 

Annar fer frá Sveinseyri, þegar eftir að 

fyrsti aukapóstur er þangað kominn frá 
Patreksfirði, að Bakka og snýr jafnskjótt 

aftur að Sveinseyri. 

Þriðji fer frá Patreksfirði eftir komu 
fyrsta aukapósts þangað frá Bæ, um 

Sauðlauksdal að Saurbæ á Rauðasandi og 

snýr þegar aftur til Patreksfjarðar. 

Fjórði fer frá Flatey, í 1—4. og 14. 
—1s. póstferð eftir komu Flateyjar- 

póstins þangað frá Stykkishólmi að Brjáns- 

læk, og snýr þaðan aftur til Flateyjar. 

Fimti fer frá Bæ í Króksfirði, um Kleif- 
ar, Guðlaugsvík og Borðeyri, þegar eftir 

komu vestanpóstsins þangað frá Ísafirði, 

að Stað í Hrútatirði. Eftir komu norð- 

anpóstsins frá Akureyri að Stað fer hann 

þaðan aftur sömu leið að Bæ og sje 

um 

kominn þangað, áður en vestanpóstur- 

inn fer þaðan áleiðis til Ísafjarðar. 

Sjötti fer frá Sauðlauksdal eftir komu 

þriðja aukapósts út í (Breiðuvík) og fer 

sömu leið til baka aftur. 
Sjönndi fer frá Vattarnesi, eftir komu 

fyrsta aukapósts þangað um (Fjörð), að 

(Míla) og sömu leið til baka. 

Áttundi fer frá Flatey til (Hvallátra) eftir 
komu Flateyjarpóstsins frá Stykkishólmi 

og snýr sömu leið til baka. 
Níundi fer frá Bæ eftir að vestanpóst- 

urinn er þangað kominn frá Hjarðar- 
holti um (Reykhóla) að (Stað á Reykja- 

nesi) og snýr svo aftur sömu leið að Bæ. 
Tíundi fer frá Brjánslæk ettir komu fyrsta 

aukapósts þangað frá Bæ yfir Fossheiði 

til Bíldudals og snýr sömu leið til baka 

aftur.
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Ellefti fer frá Arngerðareyri þegar eftir 
komu vestanpóstsins frá /safirði um 

(Klett), (Eyri), (Gufudal) að Brekku og 
snýr sömu leið til baka aftur. 

13. Ísafjarðarsýslupóstarnir eru sextán: 

Fyrsti fer frá Arngerðareyri einum eða 

tveim dögum eftir komu vestanpóstsins 

þangað að sunnan, um Melgraseyri og 

(Unaðsdal) að Sandeyri og snýr þaðan 

aftur, eftir komu 8. aukapósts, til Arn- 
gerðareyrar. 

Annar fer frá Ísafirði eftir komu vestan- 

póstsins þangað í hverri póstferð, um 

Flateyri, Veðrará, Holt í Önundarfirði, 

(Gemlufall), Þingeyri og Rafnseyri að 
Bíldudal og fer svo sömu leið aftur til 

Ísafjarðar. Póstur þessi skal, ef unt er, 
mæta fyrsta aukapósti frá Bæ. 

Þriðji fer frá Ögri um (Hvítanes) að 

(Eyri) í Skötufirði eftir komu aðalpósts 
frá Isafirdi. 

Fjórði fer frá (Gemlufalli) um Mýrar, 

(Nip) og (Gerðhamra) að (Sæbóli), þegar 

eftir komu Bildudalspóstsins þangað frá 

Ísafirði og snýr aftur sömu leið. 
Fimti fer frá Ísafirði, eftir komu vestan- 

póstsins þangað, að Suðureyri í Súg- 

andafirði og snýr þaðan aftur eftir eykt- 
ardvöl til /safjarðar. 

Sjötti fer frá /safirði, eftir komu vestan- 
póstsins þangað, um Hnífsdal út í Bol- 
ungarvík, og snýr þaðan aftur eftir 

eyktardvöl, sömu leið til Jsafjarðar. 
Sjöundi fer frá Jsafirði, eftir komu vestan. 

póstsins þangað, um (Árnardal), Tröð 
í Álftafirði að Eyri í Seyðisfirði, stendur 

þar við 4 klukkustundir og fer síðan 

sömu leið aftur til /safjarðar. 

Áttundi fer frá Isafirði, þegar eftir komu 

vestanpóstsins þangað, sjóveg til Sand- 

eyrar þaðan um Stað í Grunnavík að 

Hesteyri og sömu leið aftur til /safjarðar. 

m. 

b. 

Níundi fer frá Hesteyri, daginn eftir 

komu póstsins þangað frá Ísafirði í 1.— 3. 

og 13.— 15. póstferð, um (Steinólfsstaði) 

að Höfn á Hornströndum, stendur þar 

við hálft dægur og fer síðan um (Hlöðu- 
vík) til Hesteyrar aftur. 

Tíundi fer frá Þingeyri, eftir komu ann- 
ars aukapósts þangað frá Isafirdi, um 

Haukadal að (Keldudal) og snýr þaðan 

sömu leið til baka að Þingeyri. 
Ellefti fer frá Rafnseyri, eftir komu ann- 
ars aukapósts frá Bíldudalað (Lokinhömrum) 

og snýr aftur sömu leið að Rafnseyri. 
Tólfti fer frá Stað í Grunnavík, eftit 

komu áttunda aukapósts þangað, um 

Dynjanda að (Furufirði) og snýr aftur 
sömu leið að Stað í veg fyrir póstinn 

frá Hesteyri. 
Þrettándi fer frá Holti eftir komu ann- 

ars aukapósts út í (Palpjófsdal) og snýr 

til baka aftur að Holti. 

Fjórtándi fer frá Hesteyri eftir komu 

áttunda aukapósts þangað að Látrum í 

Aðalvík og snýr sömu leið til baka aftur. 

Fímtándi fer frá Bolungarvík um Hnifs- 

dal til Ísafjarðar daginn áður en aðal- 
póstur leggur af stað þaðan og fer sömu 

leið til baka. 

Sextándi fer frá Rafnseyri eftir komu 

annars aukapósts frá Bíldudal að Skógum 

í Mosdal og sömu leið til baka. 

14. Strandasýslupóstarnir eru þrir: 

Fyrsti fer frá Ófeigsfirði 3—4 dögum 

fyr en aðalpóstur fer frá Jsafirði um 

Arnes, Reykjarfjörð, (Eyjar), (Skarð), 
Bassastaði, (Hrófberg), Hólmavík, Kirkju- 
ból, (Kollafjarðarnes), Stórafjarðarhorn, 

Gröf, Guðlaugsvík, (Bæ), Borðeyri og 

Stað og snýr þaðan aftur að Ófeigsfirði. 
Annar fer frá Bæ í Króksfirði, eftir 

komu aðalpóstsins frá /safirði, um (Vals- 

hamar), (Tröllatungu), Kirkjuból að Hólma-



vík, og þaðan aftur sömu leið að 
Bæ. 

Þriðji fer frá Bassastöðun, eftir komu 

aukapóstsins frá Stað, um Kleifar á Sels- 

strönd að Kaldrananesi og sömu leið 
til baka. 

15. Húnavatnssýslupóstarnir eru níu: 

Fyrsti fer frá Staðarbakka, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Stað, að 

Hvammstanga. Fyrir komu aðalpósts 
að norðan skal sami póstur fara frá 

Hvammstanga að Staðarbakka. 

Annar fer frá Lækjamóti þegar eftir 

komu norðanpóstsins þangað frá Stað, 

um (Breiðabólsstað), (Vesturhópshóla), Ósa 

og (Vík) að Tjörn á Vatnsnesi. Fyrir 

komu aðalpósts að norðan skal sami 

póstur fara sömu leið að Lækjamóti. 

Þriðji fer frá Sveinsstöðum eftir komu 

aðalpóstsins þangað að sunnan, að Ási 
í Vatnsdal, og þaðan aftur að 
Sveinsstöðum. 

snýr 

Fjórði fer frá Blönduósi, eftir komu aðal. 

póstsins að sunnan, um (Reyki) og Auð. 

kúlu að Guðlaugsstöðum. Fyrir komu 

aðalpóstsins að norðan skal sami póstur 
fara frá Auðkúlu til Blönduóss. 

Fimti fer frá Kálfshamarsvík, fyrir komu 

aðalpóstsins á norðurleið um (Hof), Hlóla- 
nes og (Höskuldsstaði) að Blönduósi og 

fer aftur sömu leið til Kálfskamarsvíkur. 

Sjötti fer frá „Æsustöðum, eftir 
komu norðanpóstsins þangað, á norður- 

leið, að Bergsstöðum og snýr þaðan sömu 

leið til baka. 

Sjöundi fer frá Núípsdalstungu að Stað, 
svo tímanlega, að hann nái þar aðal- 

póstum og snýr aftur sömu leið að 
Núpdalstungsu. 

þegar 

d. 

Attundi fer frá Holtastöðum að (Refsstöð- 
tm), eftir komu aðalpóstsins á norður- 
leið, og snýr aftur sömu leið að Holta- 
stöðin. 

Níundi fer frá Beresstöðum til Æsustaða 
fyrir komu aðalpósts á suðurleið. 

I6. Skagafjarðarsýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer frá Víðimýri, eftir komu norð 

anpóstsins þangað frá Stað, um Mælifell 
að Goðdölum og sömu leið aftur að 

Viðinýri. 

Annar fer frá Víðimýri þegar eftir komu 

norðanpóstsins þangað frá Stað, um (Páfa- 

staði) Reynistað, Sauðárkrók, Ás, Lón, 

Kolkuós, (Grafarós), Hofsós, Fell, Haganes- 
vík og (Hraun) til Siglufjarðar og snýr 

aftur sömu leið eftir 24 stunda dvöl þar 

Í 1—5. og 13.— 15. ferð, en eftir 12 
stunda dvöl í 6.— 12. ferð. 

Þriðji fer frá Sauðárkróki eftir komu 

Siglufjarðarpóstsins frá Víðnnýri um 

(Veðramót) Hvanunn í Laxárdal að (Selnesi) 

og snýr aftur til Sauðárkróks. 

' 

  

  

Fjórði fer frå Kolkudsi eftir komu Siglu- 
fjarðarpóstsins þangað frá Víðimýri um 

Viðvík að Hólum og snýr þaðan aftur 
að Kolkuósi. 

Fimti fer frá Sauðárkróki svo tímanlega, 

að hann sje kominn að Víðimýri áður en 
norðanpóstur fer suður um. Eftir komu 

bans frá Akureyri snýr hann aftur sömu 
leið til Sauðárkróks og kemur við á Reyni- 

stað og (Páfastöðum) í báðum leiðum. 

Sjötti fer frá Miklabæ í Blönduhlíð eftir 
komu aðalpósts á norðurleið, um Frosta- 

staði að Lóm og sömu leið til baka til 
Miklabæjar. 

  

Sjöundi fer frá Sauðárkróki til Víðimýrar 

áður en pósturinn frá Stað fer norður 
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um í 1.— 5. og 14.— 15. ferð, og snýr 

sömu leið til baka aftur. 

Attundi fer frá Sauðárkróki í 1—5. og 

13.—15. ferð, eftir komu fímta auka- 

pósts frá Víðimýri, um Lón, Hóla, til 

Hofóss og snýr sömu leið til baka aftur. 

17. Eyjafjarðarsýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá Akureyri eftir komu norð- 
anpóstsins þangað frá Stað í 1. —7. og 

12— 15. ferð, um Möðruvelli (Stærra- 

Árskóg), Hjalteyri, Dalvík, Kvíabekk í 
Ólafsfirði (Hnappstaði) og Haganesvík í 
Fljótum til Sighafjarðar og snýr aftur 

þaðan sömu leið til Akureyrar. Í 8. til 
11. póstferð fer póstur þessi að eins 

að Möðruvölhun. 

Annar fer frá Akureyri, eftir komu norð- 

anpósts þangað frá Stað um (Kropp) og 

(Grund) að Saurbæ í Eyjafirði og fer 

um (Munkapverá) og Þverá aftur til 

Akureyrar. 

Þriðji fer frá Akureyri eftur komu norð. 

anpóstsins þangað frá Stað, um Sval- 

barðseyri og Garð að Grenivík og það- 

an aftur um (Laufás) til Akureyrar. 

Fjórði fer frá Dalvík, eltir komu Siglu- 

fjarðarpósts, (Velli, Sydra-Hvarf, 
Tjörn og Mela) og snýr aftur sömu leið 

að Dalvík. 

Fimti fer frá Möðruvöllum, eftir komu 

fyrsta aukapósts frá Akureyri, um (Þúfna- 

velli) að (Myrká) og fer í bakaleið um 
(Bægisá) attur til Möðruvalla. 

um 

18. Þingeyjarsýslupóstarnir eru tíu: 

Fyrsti fer frá Ljósavatm, eftir komu 

Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akureyri, 

b. 

fram Bárðardal austan fljóts, að Lundar- 

brekku og þaðan út dalinn aftur að vest- 

an að Ljósavatni. 

Annar fer frá Grenjaðarstað, eftir komu 
aðalpóstsins frá Akureyri, um (Halldórs- 

staði), (Þverá) og (Ljólsstaði) að Skútu- 
stöðum og þaðan aftur að Grenjaðarstað. 

Þriðji fer frá Húsavík að Grenjaðarstað 
fyrir komu Seyðisfjarðarpósts þangað á 

austurleið. Eftir komu hans frá Akur- 

eyri fer hann um Húsavík (Hjeðinshöfða) 
að Víkimgavatni, og snýr aftur sömu 

leið að Grenjaðarstað og skal hann ná 
leið til Ákur- 

eyrar, og fer því næst aftur til Húsa- 

Seyðisfjarðarpóstinum á 

víkur. 

Fjórði fer frá Vopnafirði um (Hvamms- 

eyri), Bakka, Þórshöfn, Svalbarð og Ær- 
læk til Víkingavatns mætir þar 

Grenjaðarstaðarpósti. — Pósturinn snýr 

aftur sömu leið til Vopnafjarðar. 

og 

Fimt fer frá Raufarhöfn um (Grjót- 

nes), Kópasker, (Presthóla), ( Ærlækjarsel) 
að Víkingavatni svo tímanlega, að hann 

verði þangað kominn fyrir komu auka- 

póstsins frá Grenjaðarstað og Vopnafirði, 

og snýr aftur tl Ranfarhafnar þegar 

eftir komu umgetinna aukapósta að 

Víkingavatni. 

Siðtti fer frá Garði eftir komu Greni- 

víkurpósts frá Akureyri að Brettingsstöð- 

mm, og snýr þaðan aftur að Hálsi í 

Fnjóskadal. 

Sjöundi fer frá Ljósavatmi, eftir komu 
Seyðisfjarðarpóstsins þangað frá Akur- 

eyri að Þóroddsstað í Kinn, og snýr það- 

an aftur sömu leið til baka. 

Áttundi fer frá Hálsi, eftir komu aðal- 

pósts þangað frá Akureyri, að (Tlhugastöð- 
um) og sömu leið til baka aftur.



Níundi fer frá Þórshöfn ettir komu fjórða 

aukapósts þangað frá Víkingavatni, um 

(Sauðanes), (Heiði) að Læknisstöðum og 
snýr sömu leið til baka. 

Tíundi fer frá ( Hjeðinshöfða) ettir komu 

þriðja aukapósts frá Húsavík að (Hall- 
bjarnarstöðum) og snýr sömu leið til 

baka aftur. 

19. Múlasýslupóstarnir eru átta: 

Fyrsti fer milli Seyðisfjarðar og Vopna- 

fjarðar. Hann fer frá Seyðisfirði þegar 

Eskifjarðarpóstur er kominn til Egilsstaða 
á austurleið, um Egilsstaði (Eiða), Hjalta- 

stað, Kirkjubæ í Hróarstungu, Sleðbrjót, 

(Torfastaði) á Vopnafjörð og snýr aftur 

þaðan eftir sólarhringsdvöl sömu leið á 

Seyðisfjörð. 

Annar fer frá Seyðisfirði, eftir komu aðal- 

póstsins þangað írá Akureyri, í 1—4. 

og 13.— 15. ferð, um Ótakkahlíð (Nes) 

og (Dailand) að Bakkagerði í Borgarfirði 

og sömu leið aftur til Seyðisfjarðar. 

Þriðji fer frá Hjaltastað eftir komu Vopna- 

fjarðarpósts þangað frá Seyðisfirði, um 

(Sandbrekku), Unaós og (Njarðvík) til 
Borgarfjarðar og snýr aftur sömu leið. 

Fjórði fer frá Egilsstöðum þegar eftir 

komu aðalpóstanna á austurleið, um 
(Vallanes), (Hallormsstað) að Valþjófsstað, 

og þaðan aftur vestan Lagarfljóts um 
(Ás í Fellum) að Egilsstöðum. 

Fimti fer frá Skjöldólfsstöðum, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Akureyri, 

að Eiríksstöðum á Jökuldal og heldur 
sömu leið aftur að Skjöldólfsstöðum. 

Sjötti fer frá Djúpavogi þegar eftir komu 
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aðalpóstsins þangað frá Hólum i 1.—4. 146 

og 13.—-1s. ferð, um (Berunes), Breið. 
dalsvik, Stöðvarfjörð, Fáskrúðsfjörð, Reyð- 

arfjörð og (Hólma) að Eskifirði, og sömu 

leið aftur til Djúpavogs. 

Sjöundi fer frá Eskifirði, þegar eftir 

komu sjötta aukapósts þangað frá Djúpa- 

vogi, Í 1 —4. og 1I3— 15. ferð, um 

Norðfjörð, Mjóafjörð og (Fjörð) til Seyð- 

ísfjarðar og snýr þaðan aftur sömu leið 

á Eskifjörð. 

Áttundi fer frá Vopnafirði, eftir komu 
fyrsta aukapósts að (llo/i) og þaðan um 

(Hauksstaði) og (Vakurstaði) tl Vopna- 

fjarðar. 

20. Skaftafellssýslupóstarnir eru tveir: 

Fyrsti fer frá Prestsbakka, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Odda, um 

(Holt) og (Heimru) að Borgarjelli í Skaft- 

ártungu og snýr þaðan aftur sömu leið 

að Prestsbakka. 

Annar fer frá Vík að Odda 10. júni, 1., 

8. og 29. júlí, 19. ágústog 9. sept og 
kemur við í Pjetursey, Skarðshlíð, Holti, 

Seljalandi og Ossabæ í báðum leiðum. 

21. Rangárvallasýslupóstarnir eru fimm: 

Fyrsti fer frá Þjórsárbrú, þegar eftir 

komu aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, 

um (Herru) og (Haga) að Fellsmúla á 

Landi, og snýr þaðan aftur að Þjórsárbrú. 

Annar fer sömuleiðis frá Þjórsárbrú, jafn- 

snemma hinum fyrnefnda, um (Háf í
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Håfshverfi) að Nýjabæ í Þykkvabæ og 

snýr aftur sömu leið að Þjórsárbrú. 

Þriðji fer frá Odda, þegar efúr komu 

aðalpóstsins þangað frá Reykjavík, um 

(Stórólfshvol) að Teigi í Fljótshlíð, og 

þaðan aftur söm leið að Odda. 

Fjórði fer frá Odda að Kálfsstöðum í 

aðal- 

póstanna, og snýr þegar aftur að Odda. 

Landeyjum, daginn eftir komu 

Fimti fer frá Odda um (Kirkjubæ), (Reyð- 

arvatn), að (Keldum) daginn eftir komu 

aðalpósta og fer aftur um ($tórahof) og 

(Kirkjubæ) að Odda. 

22. Árnessýslupóstarnir eru tíu: 

Fyrsti fer frá Selfossi, þegar eftir komu að- 

alpóstsins þangað frá Reykjavík, í 1 —7. 

og 12.— 15. póstferð um(Álviðru),(Torfa- 

staði) og Villingavatn að Þingvöllum, og 

snýr þaðan aftur að Selfossi. ÍS.—1r. ferð 

fer póstur þessi að eins að Villineavatni. 

Annar fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 

Arnarbæli í (Brjánsstaði), 

Mosfell og Torfastaði að Brekku og það- 

an aftur sömu leið að Hraungerði. 

Grimsnesi, 

c. Þriðji fer sömuleiðis frá Hraungerði, 

sem fyrst eftir komu aðalpóstsins frá 

Reykjavik, um (Ólafsvelli) og Reyki á 

Skeiðum að Stóramípi og þaðan aftur 

að Hraungerði. 

Fjórði fer frá Reykjum, eftir komu Hraun- 

gerðispóstsins þangað um Birtingaholt 

að Hruna og heldur sömu leið til baka 

aftur. 

Fímti fer frá Hraungerði, sem fyrst eftir 

komu aðalpóstsins frá Reykjavík, um 

(Hróarsholt) að Brandshúsum og snýr 

þaðan aftur am (Villingaholti) að Hraun- 

gerði. 

Sjötti fer frá Mosfelh, eftir komu annars 

aukapósts, að Laugardalshólum, og snýr 

aftur sömu leið. 

Sjöundi fer frá Torfastöðum, eftir komu 

annars aukapósts þangað, að (Króki), og 

snýr þegar aftur að Torfastöðum. 

Áttundi fer frá Selfossi, eftir komu aðal- 

pósts þangað frá Reykjavík í 1, —7. og 

I4. og 15. póstferð um Stokkseyri og 

(Stóra-Hraun) til Eyrarbakka og kemur 

við í (Kaldaðarnesi) á leið sinni, er því 

verður við komið. 

Níundi fer frá Eyrarbakka um (Stóra- 

Hraun), Stokkseyri og (Sandvík) til Selfoss, 

svo tímanlega, að hann nái þar aðal- 

pósti á bakaleið; eftir komu hans snýr 

hann aftur sömu leið til Eyrarbakka.



321 1912 

k. Tíundi fer frá Kotströnd eftir komu að- 
alpóstsins frá Odda um (Vorsabæ), 
(Hjalla), Þorlákshöfn, Stakkavík, Hraun 
og Kalmanstjörn til Keflavíkur og snýr 

sömu leið til baka. 

Fardagur póstanna frá endastöðvum póst- 146 

leiðanna er fastákveðinn þá daga sem hjer 

eru nefndir, þannig að við böggul- og pen- 

inga-sendingum er ekki tekið lengur en til 

kl. 7 siðd. daginn áður. 

Í stjórnarráði Íslands, 25. okt. 1912. 

Í fjarveru ráðherra. 

KI. Jónsson. 

Jón Hermannsson.
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Ferða- 
gufuskipa hins sameinaða gufuskipafjelags milli 

                  

Frá Kaupmanna- 

  

  

  
  

    
  

            
    

| | I 

1. | 2. 8. | 4. | 5. | 7, | 8. 9. | 10. | 11, | 12, 
LH A | . - | 

Ceres | Vesta |Botnia| Ceres | Vesta Botnía Ceres |Botnia Vesta | Ceres ÍBotnía Vesta 

Frá Khöfn. 1 jan. 21 jan.| 2 febr 16 febr! 1 mrs 6 mrs/28 mrs 19 apr. [26 apr. 10 mail2a mai| 7 júní 

— Leith. . . þið — (25 — | 6 — 120 — | 5 — 12 — apr ið — (30 — 14 — 128 — 11 — 
— Trangisvaag. |. … … . | | 14. | |. … . 

— Thorshavn egg — #99 — egg — | 16 — | 1. 3 — 
— Klaksvig .. … … … | 116 — 13 — 

— Berufirdi . . … … |. I4 —8 

— Fáskrúðsfirði 28 —- . 3mal| 15 —S 

— Reyðarfirði . … 8 — … 119 — 15 —$ 
— Eskifirði AR . . . . 

— Nordfirdi . AR 8 — 3 — 119 — 15 — 

— Mjoafirdi . … . . 19 — 

— Seyðisfirði 30 — 10 — 5 — 18 — … 16 — 

— Vopnafirði 30 — 10 — | 5 — 1... 117 — 

— Husavik. . 31 — 11 — j 6 — i... 118 — 

— Eyjafirdi . 2 fobr 3 — | 8 — . (18 — 

— Siglufirdi . AR 15 — 8 — 19 — 

— Saudårkråk . 3 — 14 — 9 — 19 — 

— Skagaströnd. 14 — . 20 —5S 

— Blönduósi . … 15 — 10 — 21 — 

— Hvammstga . 3 —S 16 — … 21 — 

— Bordeyri . 4 —S 16 —S 22 — 

— Steingrimsf. . . 4 —S 17 — | 22 —S 

— Reykjarfirði.| .. . 17 —8| AR 
—- Norðurfirði | .. 5 —8$ . … … 

— Isafirdi . AR 6 — 19 — 11 — 24 — 

— nundarfirði| .. … . AR 

— Dýrafirði. … . 

— Arnarfirbi. | .. . 

— Patreksfirdi f .. | . 

—Flatey .. 4 -. | | . 

— Stykkíshólmi| .. | | 25 — 
— Olafsvik … … … | ler er Nr |. | 

i Reykja vikj20 jan. 8 febrj11 febr 25 febrj20 mrs 17 mrs| 6 apr. 28 apr.18 maí 22 mai| 1 júni 2 júní 

| I | 

Til Vestfjarda: | | | 

Frá Reykja v.}24 jan.) 1 mrs 10 apr. 22 mail | 4 juni 
— Olafsvik. . … | 2 — … J=z,. | | | 
— Stykkishålmi | .. 2 —8 1. HØ. | 5— 
— Flatey .. þ .. | 2 —S8! I æt, | 6 — 
— Patreksfirði. 3 — … | 3 — | 6 — 

— Arnarfirði. . (3 — … | 3 — | T — 

— Dýrafirði . 8 — 1. | T— 
— Önundarfirði … 4 — |. … | … 
á Isafirði .J25 jan. | 4 mrs 1 apr.| 4 mail | 8 juni 

| | |         

  

    
  

* Aðeins fyrir póst og farþega. 
ti Á þessum ferðum verður komið við í Vestmannaeyjum aðeins vegna pósts og farþega. 
Ek Aukaskip kemur við á Húnaflóa um sláturtímann. 

S Á þessum höfnum verður aðeins komið við ef veður leyfir og nægur flutningur býðst.
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áætlun 
Kaupmannahafnar, Leith, Færeyja og Islands 1913. 147 
      

  

höfn til Islands. 
  

    

    

  

  

      
                

| | | | | | | 18. í 14. | 15. | 16, 17, | 18. | 1v. | 20. | 21. | 22, | 28, | 24. | 25. | 26. | 27. 
i { Í | | 

Nara B al tarag , ta ex | Auka- | T tan , . | , | Auka- Ceres |Botnia! Ceres | Vesta Botnia | 0! Jeres skip |Botníal Vesta Ceres Botnia Ceres | Vesta |Botnía skip 

14 júni 29 júní 13 3 júlile 26 júlí 1 ág.|17 ág.! | öse pt: 20 sept(27 sept(14 okt.| 1 nóv.i15 nóv.|25 nóv. 
17 — | 2 jåli/17 — (30 — | 4 — |91 — (9 — 24 — | 1 okt18 — | 5 — [19 — 129 — 

… … … | . … | … . | … … … … .. 

"19 — | 4 — … I 8 og — #3— |#20—| ... Føj — 
4... 3 

2 ág. & 8—| +. 
| … = 2B— |. 8 
{ | s …… Ð — 

| Er 5 — 5 
BAÐ SN A 2 …1085—1.. 1. 1.1. PER 

21 — | 6 — … Fam "mg 30 — | 5 — … … … 2 des.| SÁ 
… |. |... 18 — ER 30 — |. sá 
… … |4 — 2 1 okt. od 

24 —|8— (6 — ES 3 — se 
| = = 3 — Song 
| 5 8 8 
(7 em 3 — ís | BE| 0 (4 2 
| 3 4 — mæ | wd . ág 

Pa ' >? Fi 

AS ar 
| z? ” 
| 8 så 

. < . ag 
25 — {10 — 9 — = 6 — 8 a á 

. 3 
A d 
3 

| |d | 
| | 

26 júní 11 júlí 21 jálí 10 åg, | 9 åg. 26 åg. 14 sept! 7 okt.| T okt. 23 okt. 10 nóv. 25 nóv. 4 des. 
| i { | | i I i 

TT 
25 júli .. [13 ág. (30 á ág.| .. |H8sept| .. |1l okt.(26 okt.| .. |29nóv. 

a | SA REI NE NN EN I A 
| … sd Re … | 

{ .. .. i .. .. .. ! 

26 júlí) .. |14 åg. 31 åg., .. 9 sept) .. … 27 okt.) … (30 nov. 
i | | '         
  

Aths. í. Fjelagið áskilur sjer rjett til að skifta um skip. 

Aths. 2. Burtfarartimi skipanna frá Kaupmannahöfn og Reykjavík er fast ákveðinn, og leggja þau 
jafnan á stað frá Khöfn kl. 9 að morgni, en frá Re ykjavík kl. 6 síðdegis. En að því er
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Frá Íslandi til 
  

3. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 
  

Ceres Vesta Botnia   Ceres Vesta   Botnia Ceres Botnia Vesta | Ceres Botnia 
Kr 

Vesta 
  

Frá Vestfjörðum: 

Frá lsafirði 
— Dyrafirði . 
— Arnarfirði. 
— Patreksfirði . 
— Flatey .. 
— Stykkishólmi 
— Olafsvík 

í Reykjavík 

„26 — 
127 — 

26 jan. 

27 — 4 

29 jan. 

I mrs 

6 — 

12 apr. 
13 — 
13 — 
13 — 

14 — 

16 apr. 

5 maí 

6 maí 

9 júní 

10 júní 
  

Frá Reykjav.. 
— Olafsvik . 
— Stykkishólmi 
— Flatey . .. 
— Patreksfirði. 
— Arnarfirði. . 
— Dýrafirði... 
— Önundarfirði 
—Isafirði. .. 
— Reykjarfirði. 
— Steingrimsf.. 
— Borðeyri .. 
— Hvammstga. 
—- Blönduósi. 
— Skagaströnd. 
— Sauðárkróki. 
— Siglufirði .. 
— Eyjafirði . 
— Húsavík 
— Vopnafirði 
— Seyðisfirði 
— Mjóafirði .. 
— Norðfirði .. 
— Eskifirði .. 
— Reyðarfirði . 
— Fáskrúðsfirði 
— Berufirði . 
— Klaksvig . . 
— Thorshavn 
— Trangisvaag 
— Leith. . 
-- Christianssand 

í Khöfn. 

A — 

lo febr 

1 febr 

T—     

11 febr 

16 — 

20 febr   

17 febr 

19 — 

24 — 

27 febr   

10 mrs! 

15 — 

18 mrs   

93 mrs! 

25 — 

#27 — 

30 —     3 apr. 

24 mrs 

99 — 

20 apr. 

#28 — 

25 —   2 apr. 28 apr. 

9 maí 

14 — 

17 maí     

17 mail27 mai 

20 — 
20 — 
20 — 
21 — 

a — 

#99 — 

25 — (31 — 

29 maí         8 júni 

12 juni 

17 — 

20 júní   

27 juni 
28 

B
O
 
D
O
 
D
O
 

to
 
eo
 
eo

 

12 

15 

c
o
 
co
 

=
 

I 
N
N
T
 

9 
G
O
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D
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þ
a
 

  

Aths. 3. 

snertir viðkomustaðina, þá er hjer ákveðið hvenær skipin megi í fyrsta lagi fara frá hver- 
jum stað fyrir sig, en við því mega ferðamenn vera búnir, að skip fari eigi eins fljótt frá 
viðkomustöðum og til er ætlast. Dvölin á viðkomustöðum verður svo stutt, sem unt er, 
verði þangað annars komist fyrir veðurs sakir eða iss. 

Ef kringumstæður leyfa koma skipin við í Vestmannaeyjum í hverri ferð sunnan um land 
hvort heldur þau eru á ferð að sunnan eða vestan. Eftir að þau koma til Reykjavíkur 
utan að, fara þan til Hafnarfjarðar, ef þau hafa meðferðis svo mikinn flutning þangað, að 
taka þyki að gera sjer ferð með hann. Einnig fara skipin til Akraness, ef eins stendur 
á og næg ástæða þykir til.
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Kaupmannahafnar. 

| 
13. | 14. | 15, 5. | 16. | 17. | 18. | 19, | 20, | 21. | 22. | æð. | 24. | 25. | 26. | 27. 

| A | —| 

Ceres þa Ceres | Vesta Botnía| Ceres | Auka- Botnia vi esta | | era s |Botnía Ceres | Vesta í Botnía Auka 
| sx 0 0 | I ag | skip | | | skip 

{ | | | | 

| HR NNA | 
… … 127 júli) .. (15 åg." 1 sept] 20sept| .. 128 okt. 1 des 
| jr … (1—| STS EÐ SA 1 — 

. 27 — | .. Ile | 21 — | | 2 — | 

: æð | gs! 
1. | … 

29 juli 16 åg. | 3 sept. 28 sept '30 okt. 4 des 
| | 

| | | | | . 
30 júní!15 júli) 2 ág. (12 ág.!19 ág.| 8 sept (25 sept(10 okt.(16 okt.) nóv jóððð T des.| 9 des 

13 — | 2 | 
. 14 — | 5 | 
.. 14 — |g | 
i i | É | 
… 15 — | 17 — 
. 15 — Lg | 
. 15 — | | 
. 16 — | | 
. 16 — UB … |. 

17 — ES 15 * 18 — 
17 — Fi 16 — |. 
17 — | 86 17 — 19 — 
18 — | BY 17 — | 

BR 19 — | ak 20 — | 21 - 
É… 19 — de 20 — . 
… 20 — að 21 — | 
… 22 — Sg 127 — 123 — | 23 — 

i . | | 
I | | | 
Fæ) | i ! . 

18 | (23 — 

. æg ga | | 

a 95 = || 
24 — 2 #29 — (25 — … "5 — | | 

… … … . … RE NR ONE NN |. … 
4 jålij20 — | 6 for 94 — 48 2 | 1 0kt.28 — 121 — | 7 — |28 -— (15 — |15 — 

… … … AR … | … 1 nóv.) [10 —$30 —S AR … 
í júli(28 júl 9 åg. |30 ág. |27 ág. 16 sept 4 okt.| 2 nóv.i24 okt A nóv. 1 des.17 des.(19 des. 

| “ i | i 

Aths. 4. Með þeim skipum er fara norður um landið, verður því að eins tekinn flutningur til Reykja- 
vikur, að ekki sje fullskipað í þau vörum til annara hafna á Íslandi. 

Aths. 5. Ef veður eða ís hindrar skipin frá að fylgja áætluninni, þá verða farþegar fluttir á næstu 
höfn, sem skipið kemur á, þó geta þeir fengið að vera með skipunum til einhverrar annar- 
ar hafnar, ef þeir vilja það heldur. Þótt svo vilji til, verður farþegum ekkert borgað aft- 
ur af fargjaldi, og fæðispeninga verða þeir að borga allan þann tíma, sem þeir eru med 
skipinu. Að því er farangur og vörur snertir, þá verður ef svo stendur Á, fylgt sömu regl- 
um, og skera skipstjórar úr, hvort vörum og farangri skuli þá skipað upp á hæstu höfn oða 
haldið í skipinu í þeirri von, að þær komist á ákveðinn stað síðar.
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erða-= 

gufuskipa Thorefjelagsins milli 

Frá Kaupmanna- 

1. 3 3 {4 (5. | 6. | 7, | 8, | 9. 

Ingolf | Sterk Íygjögnip| Sterk | gogg | Sterk pa p| Sterk pg 
| ing ing ing ing > 

| 1 

Frá Kaupmannahöfn ..... l1 jan.(19 jan./22 febr|25 febr/17 mrs| 1 apr.(22 apr.(29 apr.(24 maí 
— Leith...... „15 — |22 26 — | I mrs|22 — | 5 — (26 — | 3 maílðl — 
— Vaag* ......... … 
— Ttrangisvaag* ............ … . 2 juni 
— Thorshavn” 3 — (24 — 2 — 
— Berufirði“ ................ . - 
— Fáskrúðsfirði* 26 — 4 — 
—- Eskifirði“ ... 26 — 5 — 
— Norðfirði*............ 26 — 5 — 
— Mjóafirði“ ........... |. AR . … 5 — 
— Seyðisfirði.................. 20 — 3 mrs 28 — 1 maí 1 — 
— Vopnafirði“ ............ 28 — 1 — 7 — 
— Porshåfn” . ... . … . … . 
— Húsavík ...... 22 — 4 — 29 — 2 — 8 — 
— Eyjafirði … 24 — 6 — 1 apr. 4 — 10 — 

Siglufirði*............ „.... . ER … … - 
Á Sauðárkróki - ............ 25 — T — 2 — 5 — 11 — 

Í Reykjavík... see. 28 jan 6 mrs 10 apr. 8 maí 
Frá Reykjavík ......... 3l — 9 — ER 11 — 

Í Stykkishólmi . ......... I febr 10 — 12 — 
— Flatey 0... ure 1 — 
— Patreksfirði ... . ......... 2 — 
— Årnarfirdif .............….. 2 — 
— Dýrafirði … 02... 3 — 
Á Ísafirði 2... 4 — 

*  Viðkoma því að eins, að sagt hafi verið tíl nægilegs flutnings. 

Aths. I. Í Færeyjum verður komið við á stöðum utan áætlunar, sje sagt til um nægan flutning.
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áætlun 148 

Kaupmannahafnar, Færeyja og Islands 1913. 

A 

höfn til Islands. 
  

  

      

  

  

          

10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18, | 19. | 20. | 21. | 22, 

Sterl- | Áuka- Sterl- | Auka- | Sterl- |. „| Sterl- „olf Auka- | Sterl- , — |Sterl 

ing | skip Ingolf ing skip | ing Ingolf ing Iugolf skip | ing Ingolf ing 

| | | 
4 júní|21 júní) 5 júlí 8 juli(31 julf| 8 åg. (12 åg. | 7 sept|23 sept! ,, 7 okt.| 4 név.| 8n6v. 

7 -— 125 — 9 — 112 — | 4 ág. |12 — 16 — (11 — |27 — 8 11 — | 8 — 12— 

ðe | 3 

15 — 0—| 21 — 4 okt.| 2 4 — 
S 

| þa | |s—| % |... 
17 — … (12 — … see … T— Z 16 — 

(19 — … me … (25 — … 8 — = [17 — 

| | 

12 júní(30 júní 16 júlí ... |l6 ág. | -.. Jl6 sept| ... … 116 okt. ………— |17név. 

14 — {3 júlí) .. 119 — … 119 — … (19 — ER … 9 — | . 20— 

15 — |4 — 20 — … 120 — a. 20 — RN … 120 — | … (21— 
4 — .. RN A . . … 20 — | … |21— 
5 — FR | 2. 22— 

5 — … | 22— 

6 — | 23— 

7 ven . | 24—                             
  

Aths. 2. Á ferðum vestur um land verður komið við í Ólafsvík og Sandi ef veður leyfir og nægur 

flutningur býðst, 

Aths. 3. Í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og á Akranesi verður komið við í hverri ferð sunnan um land, 

ef sagt er til um nægan flutning og ástæður leyta.
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148 Frá Íslandi til 
  

  

  

  

  
              

1123 þa 18 | | | 8 | 9. 
Ingolf | Sterl- Mjölnir Sterl- | Ingolf Sterl- Iagolf Sterl- Ingolf | ing ; | ing | ing ing 

Frá Ísafirði... 5 febr. | | 
— Dýrafirði ................., RN … .… | 
— Árnarfirði* ............. RE NN | | … — Patreksfirði ......... BERIN NE 0] … | 
— Flatey ... ................, | | Er … 
— Stykkishólmi BRANN |. „ee |11 mrs| 13 mai 

Í Reykjavík.................. … | 6 — 2 — | … … … [14 — 
Frá Reykjavík ......... ..... … |8—| … 118 — | … |14 apr] … 117 — 

| 
Frá Sauðárkróki ...... 26 jan.| ... 7 mrs! … 2 apr. 5 mai 11 juni — Siglufirdi" . ............... me fe … … … . … — Eyjafirði ..........,..... .J7 — 1 … 19—| … |3 — 7 — 13 — — Húsavík .................. Doe A … … … | 7 mai 13 — 
— Þórshöfn*............ ..... BR AA ere ÅD ses … ee. … … — Vopnafirdi" ,.….....…..…. sr fo … |. … … … … … 
— Seyðisfirði ..... .......... 29 — |... … … |åé—)| … 9 — |19 maf|l4 — — Mjoafirði*.................. … see . … ER … … 119 — … 
— Norðfirði*......,..... ..... … . … a ER … … 120 — 
— EskifirSi" … .. … vw. A AR … … 120 — 
— Fáskrúðstirði* ............ RA AR mr fe … … … (120 — 
— Berufirdi”" …….….(..…. . … … | … … … … … — Thorshavn* ......... .. … … [li … 16—)| … ER 16 — 
— Ttangisvaag* ..........I ... … … | 
— Vaagt suveseeeeveserses | … | … … ER EÐ … 
— Leith...................... … |lð febrj14 — {18 mrs| 9 — 19 apr.|14 — |25 — {19 — 
— Christianssand” ......... … … AN … SR … … … Í Kaupmannahöfn .….…... 5 febr|17 — |18 — |22 — {13 — (23 — (18 — |29 — (23 —     
  

Aths. 4. Skipi or heimilt að koma við á fleiri stöðum on á áætlun standa, ef þar til er nægt tilefni. 
Svo er og heimilt, ef nauðsyn krefur, að láta annað skip en til er nefnt fara áætlunarferð- 
irnar. Flutningar á milli íslenskra hafna verður aðeins tekinn eftir samkomulagi við skips 
stjóra. 

Aths. 5. Burtfarartími skipanna frá Kaupmannahöfn er kl. 9 árdegis, og frá Reykjavík til útlanda 
kl. 6 síðdegis. Á viðkomustöðum er staðið svo stutt við sem auðið er, ef á annað borð ís 
og veður leyfa að á þá verði komist.
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Kaupmannahafnar. 

10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17, | 18. | 19. | 20. | 21. | 22 

Sterl- Auka- Ingolf Sterl- | Auka- Sterl- Ingolf Sterl- Ingolf Auka Sterl- Ingolf Sterl 
Ing skip Ing skip Ing mg skip Ing ing 

. 

3 juli | | 2Duór. 

16 juni! .. 21 júlí 21 ág. 20 sept 22 okt. . 
18 — 99 — 29 — 91 — 23 — 26— 
20 -— 94 — 23 — 29 — 25 — 28— 

… |10 júlíl22 júlí 26 ág. 11 okt.|16 okt. 18 nov. 

12 — þá — 16 ág.| =. |30 — 14 — |90 — 20 — 
… M2 — … …  |30 — 15 — . 
… . 15 — 

13 — … 16 — … 
15 — 1 sept 18 — 22 — . 

15 — 1 — 18 — … 
16 — 2 — 19 — 
16 — 2 — 19 — 
16 — 20 — 

22 jåni|18 — 26 júlíl18 — 4 — ET 

25 — 29 — 28 ág. | 7 — |27 sept 27 — | 34 

29 — |294 — | 1 ág. | 1 ág. (25 — | 1 septli1 — | 1 okt.|27 — |27 — |31 okt.| 1 des. 7— 

Aths. 6. Nú tálmar ís eða aðrir náttúruviðburðir skipi frá því að fylgja áætlun, og mega farþegar 
þá fara af skipi á næstu höfn, eða vera með skipinu til einhverrar annarar hafnar án auka- 

borgunar. 

verður komist, eða geyma hann 

baka, alt eftir því sem honum sýnist best henta. 

Farmgjald verður eigi endurgoldið þá er slikt kemur fyrir. 

sömu skilyrðum sem farþegar. 

Farmur er háður 

Skipstjóri á rjett á að skipa farmi upp á annari höfn, er á 
' 

eins bættar med innkaupsverdi. 

i skipinu til pess ad reyna ad skila honum å leidinni til 

Vörur, sem eigi koma til skila, verða að 

1912 

148



    
  

  

  

1912 330 

r 
149 Å t | 

ærll= 

hins sameinada gufuskipafjelags 

Vestur 

1. 2. 3. 4. 5. 

Frá Reykjavík ...... 15 apríl| 15 maí | 2 júlí | 13 ág. | 19 sept 

— Búðum..........e. 15 — (15 — 2 — 19 — 

— Sandi 15 — |... 2 — (13— (19 — 

— Ólafsvík ......... 16 — |16— | 3— | 14 — | 20 — 
— Stykkishålmi … | 16 — | 16 — 3— |14 — | 20 — 

— Hvammsfirði ... | ...... 17 — 4 — | 158 — | suse. 

— Flatey... f 17 — | 17 — 4 — 15 — | 21 — 

— Patreksfirði ...... 17 — |18— 5 — | 16 — | 21 — 

— Bíldudal ......... 17 — |18— 5 — |1l6— | 21 — 

— Dýrafirði........ þ 17 — 18 — 5 — 16 — 22 — 

— Önundarfirði B— (19— | 6— |I7— | 22 — 
— Bolungarvík ..J18— {......... 6 — | 17 — | 22 — 

— Ísafirði............ 9 — 120— | 7 — |19— | 24 — 
— Norðurfirði ...... 19 — (20 — T— (19 — (24 — 

— Reykjarfirði.. ... þ 20 — { ......... | 2... 19 — | 25 -— 

— Steingrímsfirði... {| 21 — | 21 — 8— (20 — | 25 — 

— Bitrufirði......... | ......... 21 — 8 — | 26 — 

— Borðeyri ......... 22 — 23 — 9 — 21 — 28 — 

— Hvammstanga... | 22 — | 23 — 9— (21 — |28— 

— Blönduós......... 23 — 23 — 10 — 22 — 29 — 

— Skagaströnd 23 — |24 — | 10 — |(22— | 29 — 

— Sauðárkrók ...... 24 — 24 — 1l — | 23 — 30 — 

— Kolkuós 0. forme. 24 — | ll — a þ. 

—  Hofsés 24 — |. 12 — | 23 — | 30 — 

— Haganesvík ..... þ 24 — | ......... 12 — j 23 — 1 okt. 

— Siglufirði......... Jf 25 — 125 — | 13 — | 24 — 1 — 

— Dalvík... f 25 — 23 — 13 — 24 — 1 — 

Á  Akureyri........ 26 april! 26 maí | 14 júlí | 25 ág. 2 okt.              



um strandferðir við Island 1913. 
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um land. 

1. 2. 3. 4. 5. 

Frá Ákureyri ......... 30 apr. | 29 maí | 18 júlí | 31 ág. 8 okt. 

— Dalvík......... 30 — | 29 — | 18 — 3l — 8 — 

— Siglufirði...... 30 — 129 — | 18 — | 31 — 8 — 

— Haganesvík ...... 30 — 29 — | 18 — lsept.| 9 — 

—  Hofsés 30 — | 19 — 1 — 9 — 

— Kolkuós ....... sr | 19 — 1 — ser 

— Sauðárkrók ...... 1 mai | 30 — | 19 — 2 — 10 — 

— Skagaströnd...... 1— (30 — | 19 — 3— |1l1— 

— Blönduósi......... 2 — 31 — {20 — 3 — 13 — 

— Hvammstanga 2 — (31 — 20 —- 4 — 14 — 

— Borðeyri ......... 3 — 1 júní | 21 — 4 — 16 — 

— Bitrufirði......... | ......... ta 21 — 5 — 16 — 

— Steingrímsfirði .. 3 — 1— | 21 — 5 — | 17 — 

— Reykjarfirði...... | ......... 22 — 5 — 18 — 

— Norðurfirði ...... 4 — „ 22 — 6 — 20 — 

— Ísafirði............ 5— | 3— |24 — | 8— | 22 — 
— Bolungarvík EA 3 — {24 — 8 — | 

— Önundarfirði 5— | 3— |2%4— 8 — | 22 — 
— Dýrafirði ......... 5 — 3— | 24 — 8 — | 22 — 

— Bildudal .….… 6 — 4 — | 25 — 9 — | 23 — 

— Patreksfirði. 6 — 4 — 25 -- 9 — 23 — 

— Flatey ........ ... T — 4 — |25— |10— |2%4 — 

— Hvammsfirði ... | 2... 2. | a... 26 — þa | 

— Stykkishólmi ... 7 — 5 — | 27 — 10 — | 25 — 

— Ólafsvík ......... 8— | 5— |27— |ll-- |25— 
— Sandi 0 þ ER 27 — |11 — |... 

— Budum 1 Posse 6 — |28— |11— | 26 — 

Í Reykjavík ...... 9 maí | T júní | 29 júlí | 13 sept.| 27 okt.             
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Austur 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Frá Reykjavík......... | 15 apríl | 13 maí 9 júní | 26 júlí | 21 ág. | 26 sept 

— Ketflavík........... su 13 — 9 — |26— | 21 — | me. 

— *Stokkseyri.. ..... | ......... 14 — {........ 27 — (22 — | 

—  Vestmannaeyjum | 16 — | 14 — | 10 — | 27 — | 22 — | 27 — 

— Vík. un 15 — |10— |27— (23 — a... 

— Hornafirði......... | 17 — 15 — {| ......... 28 — | es. ru. 

— Djúpavog...... „þIT— |16— | 11— |28 — |23 — |28— 

— Breiddalsvik .… f 17 — | 16 — | 11 — | 29 — | 24 — | 28 — 

— Stöðvarfirði...... | ......... | ......... 12 — (29 — | NA 

— Fáskrúðsfirði... | 18 — |16— | 12 — |29 — (24 — | 29 — 

— Reyðarfirði........ 18 — 17 — |12— |29— (24 — | 29 — 

— Eskifirdi …Å…..…. | 18 — |17— |12 — {30 — |25 — | 30 — 

— Norðfirði ......... 9 — (17— |13— (30 — |25— (30 — 

— Mjóafirði.......... 19 — | 17 — (13— (30 — |25— (930 — 

— Seyðisfirði......... | 21 — 19 — 14 — 1 ág. | 27 — 2 okt 

— Borgarfirði........ 21 — 19 — 14 — 1 — | 27 — 2 — 

—  Vopnafirði.....,... 21 — (20 — (15 — 1 — | 27 — 3 — 

— Bakkafirði......... | 22 — |20— | 15 — 2 — | senere. 3 — 

— Þórshöfn..... .... 22 — {21 — 15 — |... 28 — þa 

— Raufarhöfn. .... | ......... 21 — 16 — 2 — 28 — 

— Kópaskeri... ..... | ......... 21 — (16 — 3 — (29 — | nens 

-- Húsavík........... 23 — (|22— {11 — 4 — | 29 — 4 — 

á Ákureyri 24 apríl | 23 maí | 18 júní | 5 ág. | 31 ág. 6 okt.            
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um land. 149 

1 2 3 4. 5 6 

Frá Akureyri. ........ 28 apríl| 26 maí | 24 júní 3 åg 3 sept. | 10 okt. 

— Húsavík........... 28 — (26 — | 24 — 8 — 3— (ll — 

— Kópaskeri......... 29 — (% — | 25 — 9 — 4 — 

— Raufarhöfn....... 27 — 25 — 9 — | serne 1: 

— Þórshöfn.......... 29 — |27 — | 25 — 9 — 4 — | 12 — 

— Bakkafirði......... | ......... | 28 — | 26 — 10 — 5— | 13 — 

— Vopnafirði......... 30 — | 28 — 26 — (10 -- 5— |13— 

— Borgarfirði..... „30 — | 28 — | 26 — 10 — 5 — 14 — 

— Seyðisfirði......... 2 mai | 30 — | 28 — 12 — 1 — 16 — 

— Mjóafirði .. ...... 2— (30 — | 28 — 2 — T— | 16 — 

— Norðfirði .. ...... 2 — (30 — (28 — | 12 — 7 — | 16 — 

— Eskifirdi,… …. | 3— |30 — | 28 — | 12 — 7 — | 17 — 

— Reyðarfirði........ 3— (81 — (29 — 13 — 8 — 17 — 

—  Fåskrudsfirdi.…….. | 4 -— | 31 — | 29 — | 13 — 8 — 18 — 

— Stöðvarfirði....... er | 29 — 13 — 8 — (18 — 

— Breiðdalsvík...... 4 — | 31 — 30 — l4 — 9 — 19 -— 

— Djúpavog ......... 5 — l júní | 30 — 14 — 9 — |20 — 

— Hornafirði... ... | ...... 1 — 14 — þe 

— Vík. 6 — l júlí (15 — | 0. 

— Vestmannaeyjum 6 — 2 — Il — | 16 — 10 — | 21 — 

— *Stokkseyri........ | 2... 2 — 6 noen | sereerrer 

— Keflavík... ...... hf ...... lue | 2 117 — | 11 — | 22 — 
Í Reykjavík......... 8 maf | 3júní | 3 júlí | 18 ág. | 12 sept. | 24 okt. 

1 l       
*) Þegar ekki verður komist á Stokkseyri eða brím hindrar samband við skipið, kem- 

ur það við í Þorlákshöfn, ef ástæður leyfa.
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150 Hraðferðir kring um land. 

1. 2. 8. 4. | 5. 6. 
Skálholt | Skálholt | Hólar Hólar ' Skálholt | Hólar 

Í Reykjavík......... 7 júní | 18 júní | 3 júlí | 12 júlí | 29 júlí | 12 sept. 

frá — me. | 12 — | 22 — 6 — 16 — 3 åg. | 15 — 

— Seyðisfirði..... ... | 14 — re | se 18 — | 17 — 
— Åkureyri …… .fJ16— | se. . ses. | 2O | seneresee 19 — 
— Sauðárkrók....... 16 — | þa. 20 — | suser 19 — 

— Tsafirdi.… 17 — tree | arena 21 — | 20 — 

23 — T— | . 4 — 
— Sauðárkrók....... 24 — 8 — HERRA ö— | ......... 
— Akureyri......... | ........ 25 — 9 — | suser 6 — 

— Seyðisfirði......... Í ......... 26 — | 10 — |... T— | 

í  Reykjavík......... { 18 júní| 28 júní | 12 júlí | 22 júlí 9 ág. | 21 sept 
|         
  

Aths. 1. Burtfarartimifiskipanna frå Reykjavik og Akureyri er kl. 9 ård. 
Frá hinum viðkomustöðunum mega skipin eigi fara fyrir hinn ákveðna 
tíma, en“ farþegar mega búast við að burtför þeirra tefjist; þó ber 
fjelagið enga ábyrgð á slíkum töfum. Á þessum viðkomustöðum verð- 
ur viðstaðan svo stutt sem unt er, geti skipin á annað borð komið 
þar við veðurs vegna, og skal það tekið fram, að til þess að þau 
geti komið við á slíkum stöðum eins og t. a. m. Hornafirði, Vík, 
Stokkseyri og Sandi, þarf að vera gott veður, 

Aths. 2. Komi þær hindranir fyrir, að skipunum sje eigi unt að koma við á 
einhverri áætlunarhöfn verða farþegar fluttir á land á næstu höfn, sem 
aðgengileg er. Þó geta þeir fengið að vera með skipinu til annarar 
hafnar, ef þeir vilja svo heldur. Fargjald endurborgar fjelagið engum, 
þótt svo vilji til. Eins verður farið með flutning við lík tækifæri, 
og hafa skipstjórar rjett til að ákveða, hvort honum skuli skipað 
upp á næstu höfn eða haldið í skipinu og eigi skilað fyr en á leið 
þess til baka, ef það þá er hægt. 

Aths. 3. Fjelagið áskilur sjer rjett til að skifta um skip.



19. september veitti stjórnarráðið af bráðabirgðauppbót þeirri, sem veitt er með 14. gr. 
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iStyrkur år landssjóði. 

14. gr. A b 2. 

A b 2 fjárlaganna, eftirnefindum prestaköllum þessar upphæðir: 

1. 

2 

3 

4 

5. 

6 

7 

8 

po 
i 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
5. 
16. 

Þeim 4000 kr., sem veittar eru fyrir árið 1912 í 14. gr. A b 3 fjårlaganna 1912 

og 1913, 1000 kr. af vöxtum Prestsekknasjóðsins og vöxtum af svonefndum Árgjaldasjóði, að 

upphæð 90 kr., samtals kr. 5090.00, hefir verið úthlutað eins og hjer segir, og var úthlutun sú 

samþykt, að því er snertir landssjóðsstyrkinn með brjefi stjórnarráðsins, dags. 26. júní: 

M
o
 

Go
 
10
 

to
 

Hjaltastað ........0....... rn RANA kr. 

Bjarnanesi an 00.00. Benn sr kerner erere eres — 

Torfastöðum .........0.0.00000 000 vessa tn rr ran — 

Mosfelli í Mosfellssveit ............000000 00. 

Reynivöllum .......0.0.0.00 en BANANA — 

Hestþingum ...........0.0010 near ser nað n snert nenna — 

Lundi........,00. Lllner nesi 0000 rn FR — 

Miklaholti .....c.0c0e0.eeren state ssn ern nsn slasa lite. — 

Hjarðarholti ...... oecoceccee naar crneensseneterer nn rr — 

Söndum ... .. err ar see — 

Dyrafjardarpingum ….…...srseresee sr renere rener senere 

Bægisá ...... secerssererseseeense senere essens enn rknes — 

Vollum sssssssveeeeeseese veere ss rns rnr trans — 

Grenivík nenna snnner senere ne — 

Latifási eeen. eeen — 
Sudurdalapingum  svegeeseese seeeserseree serene rr rn ren — 

  

100.00 

400.00 

400.00 

200.00 

150.00 

400.00 

500.00 

300.00 

275.00 

375.00 

375.00 

475.00 

100.00 

200.00 

100.00 

150.00 
  

Samtals kr. 4500.00 

4. gr. A b3. 

I Uppgjafaprestar. 

Gísli Kjartansson frá Mýrdalsþingum ............2..... kr. 

Jón Ólafur Magnússon frá Ríp ac..cce0ee. nennu — 

Ólafur Stephensen frá Mosfelli í Mosfellssveit EÐ — 

Páll Sivertsen frá Stað í Aðalvík ... .......00e0..e... — 

Stefán Stephensen frá Mosfelli í Grímsnesi ......... — 

1I. Prestaekkjur. 

Anna G. Kristjánsdóttir frá Þóroddsstað ........... kr. 

Anna Vilhjálmsdóttir frá Stað í Grindavík ........ — 

Astríður Petersen frá Svalbarði .....d.0.nee0.0 1... 00... — 

250.00 

60.00 

60.00 

15.00 

125.00 

100.00 

100.00 

80.00 

1912 
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26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44, 

45. 

46. 

47. 

Bergljót Blöndal frá Hvammi í Laxárdal ............ 
Björg Einarsdóttir frá Undirfelli........................ 
Guðlaug Gutt maki frá Skeggjastöðum . ......... 

Guðlaug M. Jónsdóttir frá Hjarðarholti... . ... . 

Gudrdur Jóns Óttir frá Ási. 

Guðrún Björnsdóttir frá Sauðanesi ...........0.., .. 

Guðrún B. Gísladóttir frá Staðarhólsþ. ..... ........ 

andsdóttir frá Saurbæ ..... suse. 

    

   
    

  

lóttir frá Bergstöðum ............... 

dóttir frá Vallanesi ...... 

ir frá Otrardal . 

Guðrún Pjetursc frá Arnarbæli ...... ........... 

Guðrún Sveinb; tdóttir frá Otrardal............ .. 

Guðrún Þorsteinsdóttir frá Þingmúla ............... .. 

Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólsstað............... 
Hansína S. Þorg 

Helga Árnadóttir frá Skarðsþingum ........000. 00. 

Helga Arnórsdóttir frá Ísafirði... ld 

Helga Ketilsdóttir frá Stað í Grindavík een 

Hólmfríður Jónsdóttir frá Mælifelli... RNA 

Jane M. M. Steinsdóttir frá Kvíabekk ............... 

Jóhanna Soffía Jónsdóttir frá Viðvík ............ ..... 

Ingunn Loftsdåttir frå Desjarmyri 0. : 

Kamilla s. Briem frá Hruna 2... ssveneereses me 

Kirsten Pjetursdóttir frá Valþjófsstað 

Kristín Thorlacius frá Saurbæ... 2. 0... 

Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólsstað ...... 2 2... 

Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli 

Guðrún H. Jó 

Guðrún Ólaf 

  

imsdóttir frá Þingeyraklaustti...... 
oa 

   

Margrjet Magnúsdóttir frá Hvammi í Dalasýslu see 

Margrjet A. Þórðardóttir frá Gaulverjabæ .. .....0... 

Metta Einarsdóttir frá Stafafelli „..... ol... 

Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum .....,... 

Ragnheiður H. Magnúsd. frá Stað í Steingrímsfirði 

Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ...... 

Ragnhildur Gísladóttir frá Eyvindarhólnm..... ...... 

Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað .. ..... 

Rannveig Gísladóttir frá Sauðlauksdal ............00. 

Sigríður Jónasdóttir frá Melstað .............) 2... 

Sigríður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka 0. 

Sigríður Ólafsdóttir frá Möðruvallaklaustri ......... 

Sigríður Snæbjarnardóttir frá Saurbæ ...... a 

Steinunn Eiríksdóttir frá Þingmúla........000000 su. 

100.00 

50.00 

130.00 

80.00 

80.00 

60.00 

40.00 

120.00 

50.00 

50.00 

140.00 

60.00 

120.00 

40.00 

120.00 

110.00 

80.00 

30.00 

50.00 

50.00 

70.00 

90.00 

120.00 

100.00 

50.00 

80.00 

120.00 

60.00 

150.00 

30.00 

90.00 

70.00 

80.00 

50.00 

50.00 

100.00 

70.00 

80.00 

120.00 

70.00 

40.00 

70.00 

90.00 

100.00
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48. Steinunn Jakobsdóttir frá Suðurdalaþingum ......... — 40.00 151 

49. Steinunn V. Sivertsen frá Útskálum ............ …  —— 120.00 

50. Valgerður Jónsdóttir frá Ásum 1... —  90.00 
51. Valgerður Jónsdóttir frá Völlum -............ . — 90.00 

52. Valgerður Þorsteinsdóttir frá Lundarbrekku ... —- 50.00 

53. Vigdís Einarsdóttir frá Stað í Grunnavík ............ —  120.00 

54. Vilhelmína Steinsen frá Árnesi ...... sees, = 110,.00 

55. Þóra R. Sigurðardóttir frá Miklabæ ...... ........ —  40.00 

56. Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði... ... — 70.00 

Samtals kr. 5090.00 

4. gr. B VI bl. 

10. ágúst skifti stjórnarráðið styrk þeim, er veittur er fyrir árið 1912 með fjárlag- 

anna 14. gr. B VI b 1 til barnaskóla, milli eftirnefndra barnaskóla, svo sem hjer segir: 

  

1. Barnaskólanum í Reykjavík #.........00....0.... … kr. 3650.00 

2. — Hafnarfirði ............0. een VE 900.00 

3. — Á Ísafirði... —  950.00 
4. — - Akureyri … 1... vene srrrernss — 875.00 

5. — — Seyðisfirði ........0.00.00... — 625.00 

6. — í Garðahreppi......0.... 000. —  250.00 

7. — — Vatnsleysustrandarhreppi ......... — 375,00 

8. -—— — Keflavík ......000.00 0000... — 450.00 

9. — — Garðahreppi 0... — 525.00 

10. — — Miðneshreppi ......... ER …… — 330.00 

11. — — Hafnahreppi ...... A … — 275,00 

12. — Grindavík la vener mm 200.00 

13. — å Eyrarbakka 00000 ren — 525.00 

14. — — Stokkseyri …...ssssseserer seerne — 425.00 

15. —— — Eystri-Sólheimum 0... — 300.00 

16. — í Litla-Hvammi og Deildará ... —  350.00 

17. — — Vík og Reynishverfi ........... — 350.00 

18. — á Djúpavogi .......20... se — 215.00 

19. — — Búðum í Fáskrúðsfirði ............ — 470.00 

20. — — Eskifirði ............ ene rr 470,00 

21. — í Neshreppi í Norðfirði .……......... — 470.00 

22. — — Borgarfirði í Norður-Múlasýslu — 350.00 

23. — — Vopnafirði 1... —  375.00 

24. — — Húsavík .c.d.d.00.0 ee … — 500.00 

25. — í Grímsey ..... are aerea rr — 200.00



1912 

151 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

338 

Barnaskólanum í Ólafsfirði ........... eee ceeeee eeen. — 

— — Siglufirði... rn en setur eeaar 

— — Óslandshlíð ..... FA vesen — 

— á Sauðárkróki eesnasers rr 

— — Blönduóðsi ...... 20.00.0000. a... — 

— — Látrum í Aðalvík ............0.000.  — 

— — Hesteyri ....0..0.0... 

— Í Grunnavík sees — 

— á Tröð í Álftafirði .........0........ — 
— í Hnífsdal .........20.000 000... 0... — 

— — Bolungarvík ....00....0.0000.0 000... — 

— á Suðureyri í Súgandafirði ......... — 

— — Flateyri 20... — 

— — Þingeyri ll. — 

— — Bíldudal ...........0000 0000. ven... — 

— — Patreksfirði ...........0000.00 00... — 

— í Flatey á Breiðafirði ............... — 

— — Stykkishólmi — 

— — á Hellissandi ........0.000.000.0.......... — 

—— Í Ólafsvík on — 

—- — Borgarnesi .........000.0.. — 

— á Akranesi 0... — 

— í Mýrarhúsum . 1. a... — 

——— á Bjarnastöðum á Álftanesi......... — 

— í Vestmannaeyjum — 
  

425.00 

425.00 

200.00 

450.00 

300.00 

225.00 

300.00 

300.00 

375.00 

400.00 

550.00 

300.00 

375.00 

450.00 

350.00 

450.00 

300.00 

470.00 

420.00 

450.00 

300.00 

500.00 

400.00 

300.00 

500.00 
  

Samtals kr. 24000.00 

14. gr. B Vi b 2. 

Samkvæmt fjárlögunum fyrir árin 1912 og 1913, 14 gr. B VI b 2, var með brjefi 

stjórnarráðsins, dags. 10. ágúst, veittur þessi styrkur til farkenslu fyrir árið 1919: 

S
Ø
N
S
 

S
e
 

gg
 

DD
 

mr 

I. Skaftafellssysla: 

Nesjahreppur lc... nr se kr. 

Mýtahreppur 0... near nsa renn ne — 

Borgarhafnarhreppur ............ see ssesereersererrrer rem 

Hofshreppur (Öræfi) „0... — 

Hörgslandshreppur „ccc... .0.0se nr rese — 

Kirkjubæjarhreppur .......0......0. — 

Leiðvallahreppur og Álftaversfræðsluhjerað............ — 

Skaftártunga 0... see eee sense sense renere nne nere — 

Hvammshreppur (Höfðabrekkufræðsluhjerað) .. 

140.00 

100.00 

90.00 

125.00 

200.00 

175.00 

175.00 

50.00 

115.00 
  1170 00
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Il! Rangárvallasýsla: 

  

Ásahreppur... rneerreeec0020 202 kr. 200,00 

Holtahreppur ............ Lavrensensseseense snes se seneste — 175,00 

Landmannahreppur ......100 ee eee ae nes sssnr nr enneee — 190.00 

Rangårvallahreppur …(…..ssssessssesesseee rereseesnesennes — 300.00 

Hvolhreppur ......... AAA — 175.00 

Fljétshlidarhreppur su ssseseeere serene mr 175.00 

Vestur-Landeyjahreppur ……....…. suurereesrsereeesnenenenser — 120.00 

Austur-Landeyjahreppur di... seere + serserereneneee — 120.00 

Vestur- Eyjafjallahreppur…….…....sssesseseseee se serene rerner — 125.00 

Austur Eyjafjallahreppur .......000e0eneeee cinerea. — 140.00 

IT! Árnessýsla: 

Selvogshreppur ARA lks etern ss ir nei 1188 kr. 60.00 

Olveshreppur tear — 200.00 

Grafnings- og Þingvallafræðsluhjerað sera. — 100.00 

Grimsneshreppur 210.02 s0 seere versene ennen rr anne — 90.00 

Biskupstungnahreppur .......000000.0 een ene neat... — 175.00 

Hrunamannahreppur ...000......%00 0 sat nanna na ir. — 150.00 

Gnúpverjahreppur 1 serreserseesee renerne annen — 50.00 

Skeiðahreppur ...... lella sasssa tr ss ennen eee ca... — 125.00 

Villingaholtshreppur — 120,00 

Gaulverjabæjarhreppur 2... seevesereereeresenrnsnnene — 100.00 

Hraungerðishreppur ale. .eeaenenerssnrss annt — 175.00 

Sandvikurbreppur . sees rr 120.00 

Stokkseyrarhreppsfræðsluhjerað . alle nverensenese — 100.00 

Laugardalshreppur .......0..0.0.0 00... ennen re — 50.00 

IV. Kjósarsýsla: 
Mosfellshreppur .........2 a... - 

  

V. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla: 
Hálsahrepps og Reykholtsdalsfræðsluhjerað .........0.. kr. 125.00 

Lundarreykjadals- og Skorradalsfræðsluhjerað......... — 125.00 

Andakílshreppur .........00)%.e ene ne nene sendan sinar —  '15.00 

Innri -Akraneshreppur ......... ae.ccaeeesessesenese eeen — 75.00 

Þverárhlíð... ...................00. seer 90.00 

Nordurårdalshreppur 1. sevessesenseesserrennnsensenee — 75.00 

Stafholtstungur .....0000...000...000 sana arinn — 75.00 

Borgarhreppur M…..ssssssesesreesse serene erne renen rss — 150.00 

Hraunhreppur 2. usus ee nn — 200.00 

  

1720 00 

1615 00 

110.00 

990 00 

1912 

151
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VI. Snæfellsness- og Hnappadalssýsla: 

Skógarstrandarhreppur 2... eres kr. 110.00 

Helgafellssveit 0... mrs angre — 100.00 

Eyrarsveit  sssorssereesessereee . 

Fróðárhreppur ...........0... . 
— 200.00 

venner — 100.00 

— 75.00 

sara serene 150.00 

Eyjahreppur 000... ennen ken ser ses —  50.00 

Miklaholtshreppur .............., rueeenene anertreeec.. rr 150.00 

Staðarsveit a 

  

Hörðudalshreppur 

Miðdalahreppur ..... enst 

Haukadalshreppur uses seernes seernes = 100.00 

Laxárðalshreppur enn ennnn sen 

Hvammshreppur ......... 

Fellsstrandarhreppur 2... 

Saurbæjarhreppur 
  

VII! Barðastrandarsýsla: 

Geiradalshreppur  ......00.000 sr. seernes sene ter rneven kr. 75.00 pt 
Reykhólahreppnt ........ ser — 125.00 J PI 
4! Gufudalshreppur ...... ermessussse serne rr sssa ris såe — 120.00 

Múlahreppur ld venne 

Rauðasandshreppur ......... ses essensen 150.00 

TålknafjardSarhreppur 00. . — 200.00 

Ketildalahreppur ........0...... er — 100.00 

IX. Ísafjarðarsýsla: 

Auðkúluhreppur 

Þingeyrarhreppur ....... satstrds siss rr sense see — 350.00 

Myrahreppur 

Mosvallahreppur FRA 

Eyrarhreppur ... 00... sene seere rr 150.00 

Súðavíkurhreppur (Seyðisfjarðarfræðsluhjerað) .….…. — 100.00 

Ögurhreppur rr krrssrene —  90.00 

Reykjarfjarðarhreppur 

Nauteyrarhreppur BARA — 100.00 
Snæfjallahreppur 

935 00 

790 00 

945 00 

1530 00
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X. Strandasysla: 
151 

Kirkjubólshreppur ...... seems srrsrr serne ner kr. 60.00 

Kaldrananeshreppur 00.00.0000 FAR — 150.00 

Árneshreppur -...... cee.00e.0..0.. Lera rns rasan — 60.00 

— —— 270 00 

XI. Húnavatnssýsla: 

Vindhælishreppur suser Er. 200.00 

Engihliødarhreppur ssesessrere seeren ner HAR — 125.00 

Bolsstadarhlidarhreppur ss sense seeren aan. r ie TTT 120.00 

Svinavatnshreppur ….ssssuesessrererereerer Le vares — 70.00 

Torfalækjarhreppur 0 1 AR — 120.00 

Sveinsstadahreppur — susssssessseseeseteeeseeserrrrnrnnennee — 120.00 

Åshreppur  ssssssseeseeree seeren arena seeren TT 125.00 

Þorkelshólshreppur ...... -.... Slane ennta — 125.00 

Þverárhreppur er ar seere erne TT 70.00 

Kirkjuhvammshreppur =. a. seaesenee een ren0er ee... — 120.00 

Ytri-Torfastaðahreppur ......0000%% aeeeeennenr G tnnn. … — 100.00 

Fremri-Torfastaðahreppur .....0....0000000t etan. — 100.00 

——— 1395 00 

XII. Skagafjarðarsýsla: 

Holtshreppur...0... 0. nan tra rer rr enter kr. 100.00 

Haganeshreppur Gu... seere treere TT 125.00 

Fellshreppur ...........000.0... seere ererrree erne ret TT 75.00 

Hofshreppur sees serene senere ner ktr — 150.00 

Hélahreppur M sees sersee eeen renna neee — 50,00 

Vidvikurhreppur …....ssesesseseesee á kerner kernerne .… — 140.00 

Akrahreppur ...00..000 0. 0... Ll ar erna —  200.00 

Lýtingsstaðahreppur .... 2..c.00000. eee nenan aerea — 100.00 

Seiluhreppur ..... seeren nerne La — 140.00 

Rípurhreppur .....00.0.000 0000 renerne terne — 100.00 

Skardshreppur Ms sssreseesseeeeee ere kreert ant — 100.00 

Staðarhreppur ....00... ll ar reset nn ene — 120.00 
ER — 1400 00
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XIII. Eyjafjarðarsýsla: 

Öngulstaðahreppur .. ... ene sr kr. 
Saurbæjarhreppur.. „.... .... i.e — 
Hrafnagilshreppur ......... 2000... veer — 
Glæsibæjarhreppur....... 000. vneseste — 
Skriðuhreppur ...........0... 0... HE murens — 
Öxnadalshreppur........... eeceeueeeeeee renn — 
Arnarneshreppur... eres HERRA — 
Svarfaðardalshreppur .............00.00.00 00... — 

Árskógshreppur.. FERRARI . — 

XIV. Þingeyjarsýsla: 

Svalbarðsstrandarhreppur.. ................ ran kr. 
Grýtubakkahreppur .. ........00... seernes 
Hálshreppur........ beast aennsrar dansa arna rs reera — 
Ljósavatushreppur .............0. lanes ser en — 
Skútustaðahreppur ...........0).......0 0000 eee rren ere ser — 
Reykdælahreppur ..............0.%00a ar - urene re, mm 
Aðaldælahreppur .......... 0... vrveereesenrse — 
Húsavíkurhreppur..............0000000 sr se 
Bárðdælahreppur......20. 0000 0000. rr — 
Flateyjarhreppur... .....0e.000 neee sr ver ve ene eee — 
Kelduneshreppur.........0..00. 2. 2 err vrsee 10 — 

Axarfjarðarhreppur... 2... sa — 

Fjallahreppur ....... 2... te … — 

Presthólahreppur ....0...000000 2000 veresereeres — 

Sauðaneshrepput ... . acc. setter sr vensse — 

XV. Norður Múlasýsla: 

Skeggjastaðahreppur . .........00......0.00 000. eresessee kr. 
Vopnafjarðarhreppur ..........0.0.0000 0000 — 
Tunguhreppur... . 2. lr rr see — 
Fljótsdalshreppur ............0....0.. er — 
Hjaltastaðahreppur ...... sanns sessi — 

XVI. Suður-Múlasýsla: 

Vallahreppur ce su sessssses kr. 
Mjøafjardarhreppur 2... ene veereeseereereerer — 
Breiðdalshreppur. ...... slagara vene unser eres nes nere see — 
Beruneshreppur.... .......d000.00..r att venners — 
Stöðvarhreppur 2... nr are 

  

  

  

150.00 

200.00 

150.00 

200.00 

150.00 

100.00 

175.00 

375.00 

175.00 

175.00 

300,00 

100,00 

150,00 

75.00 

100.00 

170,00 

150.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

70.00 

140.00 

150.00 

125.00 

175.00 

125.00 

75.00 

175,00 

100.00 

200.00 

125:00 

100.00 

100.00 

  

Kr. 

1675 00 

1980 00 

675 00 

625 00 

17825 00 

 



Með brjefi stjórnarráðsins, dags. 2. ágúst, var eftirnefndum unglingaskólum veittur 

styrkur sem hjer segir af fje því, er ætlað er slíkum skólum í 14. gr. B VI c fjárlaganna. 
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Samkvæmt fjårlågunum fyrir årin 1912 og 1913, 16. gr. 8., var med brjefi stjornar- 

> 
9 

343 

14. gr. B VI ec. 

Núpsskóla í Dýrafirði... .......00.e0ee tre ner ern 

Mýrarhúsaskóla .....00.0e000en.n10i0000n tr0.0000 ARNA RÐRÐ 

Bakkagerðisskóla......... lll na sea re e0 sense 

Jódísarstaðaskóla......000...ceceeecaeasa rana rr r are 

Skógaskóla í Öxarfirði ........0..0. 2. 
Víkurskóla í Mýrdal .........2... vente versee 

Flateyjarskóla á Breiðafirði .......000...000000 0. 0000... 

Þverárskóla í Öxnadal .............0.. 

Akranesskóla ..........00.00eseð0 ens nenna nan 0n0 rat rr rene 

Oddaskóla -....ciderenenensess nn le 

Siglufjarðarskóla ......000.%. 00. ce nenni snert renn 

Hjarðarholtsskóla ..... FRA enere BARA 

Sauðárkróksskóla... .....c.0.00e0.neesen se near rare rr 

Vopnafjarðarskóla ........000 10000 
Ljósavatnsskóla.........0.0e0e0ent0.s sensaennn rir ae 

Húsavíkurskóla ..i.....000.00000 seen ne nanaarr serne 

Keflavíkurskóla .........0.00.0. 00... annnars seen enn 

Farskólanum í Svarfaðardals. Árskógs- og Ólafs- 

fjarðarhreppi .........00eeeeeeere innan nað an 

16. gr. 8. 

kr. 900.00 

— 300.00 

— 700.00 

— 200.00 

— 200.00 

— 400.00 

— 300.00 

— 100.00 

— 400.00 

— 400.00 

— 300.00 

— 700.00 

— 400.00 

— 500.00 

-— 400.00 

— 600.00 

— 250.00 

500.00 
  

Kr. 7550.00 

ráðsins, dags. 4. desbr. 1912, veittur þessi styrkur fyrir s. á. til búnaðarfjelaga. 
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I. Skaftafellssýsla: 

Dagsverk Kr. a. 

  

  

  

Búnaðarfjelap Mýrahrepps .. ..........0.0.00.0.. 905 

Öræfinga.......00... 1256 
Borgarhafnarhrepps ............. 1197 

Búnaðarfjelagið y Afturelding í Nesjahreppi 1714 

Búnaðarfjelag Skaftártunguhrepps ............ 877 

Hvammshrepps....... 20.00.0000. 2921 

— Dyrhólahrepps ..... 00.00.0000... 3112 

— Hörgslands- og Kirkjubæjarhr. 1204 

Álftavershrepps ................% 1176 

Framfarafjelag Leiðvallahrepps........000.0.0.00 867 

  

Samtals  15229 

1912 

151
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Il. Rangárvallasýsla: 

  

Dagsverk Kr. 

Búnaðarfjelag Merkurbæja...... . 22.00.0020... 591 

— Austur Eyjafjallahrepps......... 1241 

— Austur-Landeyjahrepps ......... 698 

— Vestur. Landeyjahrepps ......... 847 

— Fljótshlíðar........0.0.. erseeree 2669 

— Holtamanna .... .....0..0.. 2 2... 1742 

— Åsélfsskålasåknar 1941 

— Hvolhrepps ee 874 

Rangvellinga……............…….… 1131 

Framfarafjelag Landmannahrepps..... ... ..... 601 
  

Samtals 12335 

III. Árnessý 

  

  

sla. 

87 

184 

103 

125 

395 

258 

287 

129 

167 

89 

1829 

Dagsverk Kr. 

Búnaðarfjelag Skeiðahrepps -. cc.0....000.00 4779 

Gnupverjahrepps…..….. se. 2078 

— Sandvíkurhrepps.........0........ 1211 

— Eyrarbakkahrepps 432 

— Stokkseyrarhrepps 000. 1373 

— Grimsneshrepps ............0..... 4024 

— Biskupstungnahrepps .…….. … 2799 

— Villingaholtshrepps 00 20. 735 

— Ölfushrepps ......02. seen 370 

— Hraungerðishrepps ............... 1350 

—— Hrunamannahrepps... . 2865 

— Gaulverjabæjarhrepps...... . ... 978 

— Laugardalshrepps „ee... 1140 

— Grafningshrepps .0...000. 10... 276 
Þingvallahrepps .........000 ec. 360 

Jarðabótafjelag Ölfushrepps ......... SR 1912 

Samtals 26582 

IV. Gullbringu- og K 

  

  

jósarsýsla. 

708 

308 

179 

64 

203 

596 

415 

109 

54 

200 

425 

145 

169 

40 

53 

283 
  

3958 

Dagsverk Kr. 

Búnaðarfjelag Seltjarnarneshrepps ......... .. 2097 

Mosfellinga ...0c..0..0..00.. 0. 1222 

— Kjalnesinga ...... a en 1620 

— Kjósarhrepps .................0.. 815 

— Vatnsleysustrandarhrepps ...... 614 

Garðahrepps..........0....... 1166 

Jarðabótafjelag Bessastaðahrepps ........0...... 483 
  

Samtals 8017 

311 

181 

240 

120 

91 

172 

71 

1189 

a. 

67 

09 

54 

64 

93 

41 

93 

65 

78 

15 
  

79 

ða 

94 

26 

64 

08 

68 

93 

21 

03 

88 

26 

00 

08 

11 

94 

40 

63 
  

07 

a. 

08 

27 

32 

90 

08 

97 

65 

27 
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V. Reykjavik. 

Dagsverk Kr. a. 

Jarðræktarfjelag Reykjavíkur ......... ........ 3901 578 68 

VI. jf 
  

  

Borgarfjardar- og Myrasysla. 

Dagsverk Kr. a. 

      

  

  

Búnaðarfjelag Leirár- og Melahrepps ...... -. 773 114 67 

Hvalfjarðarstrandarhrepps ...... 587 87 08 

Skorradalshrepps…............. 665 98 65 

— Andakílshrepps -.......0......0.. 962 142 7 

— Skilmannahrepps.....e... 00.00.0401 59 49 

— Innri-Akraneshrepps seere 662 98 20 

— Reykdæla 00.00.0000... 0... 1642 243 58 
— Hálsahrepps.........00. 0. 462 68 54 

— Lundarreykjadalshrepps ......... 562 83 37 

— Þverárhlíðarhrepps ...... 2e0c0... 353 52 37 

— Stafholtstungnahrepps ......... 2005 297 43 

—  Álftaneshrepps 00.00.0000. 319 47 32 
— Borgarhrepps 2.0........0000...... 2186 324 28 

— Norðurárdalshrepps ............ 332 49 25 

— Hvítársíðuhrepps......0.. 0000... 975 144 63 

— Hraunhropps .......00.........0... 973 144 34 

Samtals 13859 2055 91 

VII. Snæfellsness og Hnappadalssýsla. 

” Dagsverk Kr. a. 

Bunadarfjelag Neshrepps innan Ennis…..... 414 61 42 
Neshrepps utan Ennis …….. 272 40 35 

— Helgafellssveitar ...... sanni ir 975 144 63 

— Skógarstrandarhrepps............ " 802 118 97 

— Eyrarsveitar sen... 646 95 83 

— Eyjahrepps 2... … 357 52 96 

— Breiðuvíkurhrepps ...001..000.000 248 36 79 

— Staðarsveitar ao....eeeee co. .00.e. 1124 166 74 

— Miklaholtshrepps.. eee. .0.....0.. 413 61 27 

— Kolbeinsstaðahrepps suse 574 85 15 

Samtals 5825 864 11 

VIII. Dalasysla. 

Dagsverk Kr, a, 

Búnaðarfjelag Laxárdalshrepps..........e0...... 1275 189" 14 

  Miðdalahrepps ......... haninn... 1398 207 39 
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— Fellsstrandarhrepps ...... 20... 682 101 17 
— Hvammshrepps ............ ……… — 559 82 92 

— Haukadalshrepps 0000... 447 66 31 

— Saurbæjarhrepps ...... 00.00.0000 1295 192 11 

— Hörðudalshrepps .........0.0...0.. 910 134 99 
  

Samtals 6566 974 03 

IX. Barðastrandarsýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

  

    

Búnaðarfjelag Ketildalahrepps ............ AR 684 101 47 

Geiradalshrepps ..........0.....0 — 275 40 79 

— Suðurfjarðahrepps ............... 599 88 86 

— Reykhólahrepps ...............0.. 510 75 65 

Bún.fjel. pÖrlygurq í Rauðas.- og Patrekshr. 279 41 39 

Samtals 2347 348 16 

X. Ísafjarðarsýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

  

    

Búnaðarfjelag Þingeyrarhrepps 00.00.0000... 434 64 38 

Nauteyrarhrepps............000%%% — ðT9 85 89 

Samtals 1013 150 27 

XI. Strandasýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

  

    

Búnaðarfjelag Bæjarhrepps ......... 2200... 1188 176 23 

Óspakseyrarhrepps en 160 23 73 

— Kirkjubóls- og Fellshrepps ... 960 142 41 

— Hrófbergshrepps ...............0.. 478 10 91 
— Kaldrananeshrepps .........00.... 334 49 55 

Samtals 3120 462 83 

XII. Húnavatnssýsla. 

Dagsverk Kr. a. 

Búnaðarfjelag Bólstaðarhlíðarhrepps............ 1397 207 24 

Þverárhrepps ... .0..0..00. 642 95 23 

—  Áshrepps sine... 383 56 82 
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Bunadarfjelag Kirkjuhvammshrepps..... 

— Sveinsstaðahrepps ........ 

— Engihlíðarhrepps.. ........ 

— Svínavatnshrepps ........ 

— Staðarhrepps cer. 

— Vindhælishrepps ........... 

Fremri Torfastaðahrepps 

Ytri-Torfastaðahrepps ..... 

Þorkelshólshrepps 

Torfalækjarhrepps ........ 

Blönduóss... 

Samtals 

  

895 

145 

255 

611 

146 

433 

454 

458 

457 

645 

876 

1197 

XIII. Skagafjarðarsýsla. 

Búnaðarfjelag Akrahrepps.........0..000.. 

Fljótamanna 0000... 

Seiluhrepps 0... 

  

Staðarhrepps 

[I
II

 I
II
 
II

I Viðvíkurhrepps .......... 

Lýtingsstaðahrepps...... . 

Hólahrepps ........0.0..0... 

Rípurhrepps..... 2... see 

Skefilsstaðahrepps ........ 

Óslandshlíðar ......... ... 
Skarðshrepps .......000.. 

Hofshrepps .............. 

Fellshrepps ......0.00.0.00.. 

Samtals 

  

Dagsverk 

10466 

XIV. Eyjafjarðarsýsla. 

Framfarafjelag Öngulstaðahrepps ............... 
  

— Glæsibæjarhrepps 
  

  

Samtals 

Arnarneshrepps ....... 

Skriðuhrepps ........... 

Búnaðarfjelag Svarfdæla ................ 

Ólafsfirðinga nr 

Dagsverk 

728 

6486 

132 

21 

37 

90 

21 

64 

67 

67 

67 

95 

129 

1156 

Kr. 

177 

85 

181 

107 

76 

337 

65 

50 

209 

44 

42 

50 

124 

1552 

Kr. 

107 

118 

116 

148 

431 

38 

962 

77 

51 

83 

64 

66 

23 

35 

94 

79 

68 

95 
  

64 

a. 

56 

59 

13 

25 

25 

04 

42 

44 

46 

80 

57 

88 

16 

55 

a. 

99 

82 

45 

79 

83 

27 

15 
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XV. Ákureyri. 

Dagsverk 

Jarðræktarfjelag Akureyrar did... 000. 1063 

XVI. Þingeyjarsýsla. 

  

  

  

  

Dagsverk 

Búnaðarfjelag Ljósavatnshrepps .........000... 700 

Svalbarðsstrandarhrepps......... 1139 

— Suður-Fnjóskdæla .........0.0.... 514 

— Hálshrepps...00 00.00.0000... 947 
— Bárðdæla 0... 775 

Flateyjarhrepps 1. ore. 184 

Framfarafjelag Grýtubakkahrepps ... ........ 1040 

Jarðabótafjelag Skútustaðahrepps............000 1461 

Húsavíkurhrepps ....... 2... 211 

— Aðaldæla 0... 114 938 

— Reykdæla 2... 1271 

Tjörnesinga 0... sevsee 379 

Jarðræktarfjelagið pÓfeigurq í Reykjahverfi 631 

Búnaðarfjelag Þórshafnar ........ ...... ER 3577 
  Axfirdinga og Núpsveitunga... 740 

Kr. 

157 

Kr. 

103 

168 

76 

140 

114 

27 

154 

216 

31 

139 

188 

56 

93 

530 

109 

69 

Samtals 14507 

XVII. NorðurMúlasýsla. 

  

Dagsverk 

Búnaðarfjelag Borgarfjarðar ........ ...... 782 

Skeggjastaðahrepps .............. 695 

— Fellahrepps .........0.... 0... 504 

— Vopnafjarðarhrepps............... 187 

— Fljótsdalshrepps ......0.......... 838 

— Jökuldæla ...... lan nsnnen 816 

Tunguhrepps 1000 000. 0. 274 

2152 

Kr. 

116 

103 

Samtals 4096 

XVIII. SuðurMúlasýsla. 

Dagsverk 

Búnaðarfjelag Skriðdæla........ enn 1213 

Helgustaðahrepps ac... 481   

— Hálsþinghár............2...0.00..0. 215 

94 
35 
89
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4.  Búnaðarfjelag Álftfirðinga ..........00.2. - 2... 388 50 14 

5. Reyðarfjarðar .. 2... 000... 240 35 60 

6. — Austur-Valla a 0 443 65 72 

7. — Breiðdæla..... 2... eee... 00. 523 71 58 

8. — Fáskrúðsfjarðar ......... Lene eve 1365 202 50 

9. — Beruneshrepps suser 178 26 41 

Samtals 4996 741.13 

Dagsverk Kr. a. 

1. Skaftafellssysla 1. 2 ureseess serrrenernnsnes 15229 2259 10 

2. Rangárvallasýsla ................00000..0.0000 a. 12335 1829 79 

3. Árnessýsla... „eee ier se rr anrrn 26682 3958 07 

4, Gullbringu- og | Kjósarsýsla. Sr nerverne 8017 1189 27 

5. Reykjavík .. Le 3901 578 68 

6. Borgarfjarðar. og Mýrasýsla bre Tues 13859 2055 91 

7. Snæfellsness og Hnappadalssýsla ... .... 5825 864 11 

8. Dalasýsla .ccdcc.eneee0ee Greene 6566 974 03 

9. Barðastrandarsýsla .........2.... BAÐ 2347 348 16 

10. Ísafjarðarsýsla ...... ner nes 1013 150 27 

11. Strandasýsla ........0.000.).0.a0 nn... te... 3120 462 83 

12. Húnavatnssýsla............ areceeeccecce0 rn. 7797 1156 64 

13. Skagafjarðarsýsla ..... ......0. a0.0.00.00.0.. 10466 1552 55 

14. Eyjafjarðarsýsla............000 á aeenee eee ter 6486 962 15 

15. Akureyri ...i... annnars rr 1063 157 69 

16. Þingeyjarsýsla... ......... sled  14507 2152 00 

17. Norður-Múlasýsla ... ........ 2c.00.08 an ct0ra. 4096 607 62 

18. Suður Múlasýsla ........00.00 200 2 ec enge 4996 741 13 

Samtals 148305 22000 00 

  

      

Alls 154 fjelög, dagsverkið 14,834. 

9. oktbr. var læknaskólakandídat Hendrik Erlendsson allramildilegast skipaður hjer- 

Embætti og sýslanir. 

aðslæknir í Hornafjarðarhjeraði. 

S. d. var hjeraðslæknir í Axarfjarðarhjeraði Guðmundur Guðfinnsson allramildilegast 

Rangárhjeraði. 

Í stjórn vátryggingarsjóðs sjómanna hefir stjórnarráðið skipað Jón skrifstofustjóra 

Hermannsson í stað Magnúsar sýslumanns Guðmundssonar, er gengið hafði úr stjórnarnefndinni, 

skipaður hjeraðslæknir í 

1912 
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Heiðursmerki m. m. 

9. oktbr. var læknir við holdsveikraspítalana í Laugarnesi Sæmundur Bjarnhjeðinsson 
allramildilegast útnefndur prófessor með metorðum í 5. flokki nr. 8 í metorðaskránni. 

3. d. var hreppstjóri í Biskupstungnahreppi Tómas Guðbrandsson í Auðsholti allra- 
mildilegast sæmdur heiðursmerki Dannebrogsmanna. 

S. d. var ráðsmaður að Stað á Reykjanesi innan Barðastrandarsýslu Hafliði Þórður 
Snæbjörnsson allramildilegast sæmdur heiðurspeningnum fyrir björgun fra druknun. 

22. nóvbr. var forstjóri skrifstofu stjórnarráðs Íslands í Kaupmannahöfn yfirrjettar- 
málaflutningsmaður Jón Krabbe alhamildilegast sæmdur riddarakrossi Dannebrogsorðunnar. 

Leyfi til að bera utanríkisheiðurspening. 

16. oktbr. var sóknarpresti að Staðastað síra Jóni N. Jóhannessen allramildilegast 
leyft að bera björgunarheiðurspening úr gulli, 2. fl., er landsstjórn Frakklands hefir sæmt hann. 

Einkarjettur. 
. 

29. nóvember þóknaðist Hans hátign konunginum að veita firmanu Societa Generate 
Per La Cianamide, Via Due Macelli í Róm á Ítalíu einkarjett á Íslandi um 5 ára tímabil á 
aðferð til að framleiða köfnunarefnasambönd úr kolaefnasamböndum með áhrifum köfnunar- 
efnis, er það hefir lýst. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita sama firma einkarjett á Íslandi um 
5 ára tímabil á aðferð til að framleiða köfnunarefnasambönd úr kolaefnasamböndum, sem það 
hefir lýst. 

S. d. þóknaðist Hans hátign konunginum að veita sama firma einkarjett á Íslandi um 

5 ára tímabil á fyrirsögn til að framleiða köfnunarefnasambönd úr kolaefnasamböndum, er það 
hefir lýst. 

Misprentast 

hefir í samþykt fyrir austurdeild girðingarfjelags Torfalækjarhrepps 1. sept. 1911, 4. gr, 
(Stjórnartíðindi B, 1911, bls. 185); túneigendur fyrir tíundendur,


